
 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ПАВЛА ТИЧИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
 

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК 
 

ВИПУСК 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умань 2013 
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 2 

 

ББК 74.20я5 
УДК 371 (06) 

П 86 

 ISSN 2307-4922 
Psihologo-pedagogìčnì  
problemi sìl’s’koï školi 

Psihol.-pedagog. probl. sìl’s’koï šk 
 
Науковий збірник. Випуск ХXXХVІІ. Виходить 4 рази на рік. 
Заснований у 2002 році. Засновник: Уманський державний  

педагогічний університет імені Павла Тичини. 
Реєстраційне свідоцтво КВ № 6291 від 04.07.2002 р. 

 
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України  

(Бюлетень ВАК України № 1, 2010 р.),  
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт  
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  

(постанова президії ВАК України від 16 грудня 2009 р., № 1–05/6) 
 

Редакційна колегія: 
Побірченко Н. С. (головний редактор), Коберник О. М. (заступник головного  

редактора), Бех І. Д., Бібік Н. М., Вашуленко М. С., Кічук Н. В., Кузь В. Г.,  
Логачевська С. П., Мартинюк М. Т., Моляко В. О., Савченко О. Я., Сухомлинська О. В., 
Приходько Ю. О., Прошкуратова Т. С., Чепелєва Н. В., Якимчук Б. А. 

 
Рецензенти: 
Бех І. Д. – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Бібік Н. М. – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Пуховська Л. П. – доктор педагогічних наук, професор. 
 

Рекомендовано до друку вченою радою 
Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 
(протокол № 3 від 28 жовтня 2012 р.) 

 
П 86  Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань :  
ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – 353 с. 

 
          ББК 74.20я5 
 
Науковий збірник призначений для докторантів, аспірантів, викладачів вищих 

навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться психолого-педагогічними проблемами 
сільської школи. 

 
© Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини, 2013 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  
ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Науковий збірник. Випуск ХХХХVІІ. Виходить 4 рази на рік. 
Заснований у 2002 році. Засновник: Уманський  
державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 
Реєстраційне свідоцтво КВ № 6291 від 04.07.2002 р. 
  

ЗМІСТ  

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ  

Світлана Гаврилюк 
Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти  
до педагогічної творчості …………………………………………………………… 
 

 
 
7 

Людмила Загородня, Галина Барсуковська 
Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у  
майбутніх вихователів дошкільного закладу як складової  
їх позитивного професійного іміджу ……………………………………………….. 
 

 
 
 
14 

Артур Іншаков, Інна Іншакова 
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців дошкільної освіти  
(формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій) ………………… 
 

 
 
21 

Ірина Княжева 
Педагогічні умови розвитку методичної культури майбутніх викладачів  
педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» ……………………….. 
 

 
 
25 

Ірина Онищенко 
Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових  
класів у моделі трисуб’єктних відносин …………………………………………….. 
 

 
 
31 

Галина Опалко 
Комунікативна діяльність дошкільників залежно від мовної  
компетентності вихователів ………………………………………………………... 
 

 
 
38 

Станіслава Токарєва 
Значення корекційно-оздоровчої роботи і готовність майбутніх учителів  
фізичної культури до її проведення ………………………………………………….. 
 

 
 
44 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

Тетяна Андрющенко 
Методи формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей  
дошкільного віку ………………………………………………………………………. 
 

 
 
49 

Світлана Бадер 
Соціалізація дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку:  
практичний аспект …………………………………………………………………… 
 

 
 
56 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 4 

Юлія Баруліна 
Зміст проблеми ціннісно-смислових орієнтацій учнів у науковій літературі ……. 
 

 
63 

Олена Гаврило 
Ігрові прийоми у процесі формування валеологічної компетентності  
дітей дошкільного віку ……………………………………………………………….. 
 

 
 
69 

Тетяна Єжова 
Можливості школи щодо забезпечення прав дітей ………………………………... 
 

 
74 

Олена Ковшар 
Синергетичний підхід як методологія передшкільної освіти ……………………... 
 

 
80 

Любов Кужільна, Мирослава Кужільна  
Освіта проти таланту ………………………………………………………………. 
 

 
86 

Наталія Мельник, Катерина Куценко, Дар’я Петлицька 
Теоретичні підходи до формування комп’ютерної грамотності  
дітей дошкільного віку ……………………………………………………………….. 
 

 
 
93 

Ольга Полєвікова 
Синергетична сутність мови П. Флоренського як лінгвофілософське  
підґрунтя словоцентричного підходу до мовної освіти дітей …………………….. 
 

 
 
101 

Jonathan Rix, Peter Twining 
Exploring education systems: towards a typology for future learning ………………… 
 

 
108 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

 

Світлана Бурсова  
Теоретико-прикладні аспекти впровадження педагогічної підтримки  
у навчально-виховний процес дошкільного закладу ………………………………… 
 

 
 
117 

Анна Дворкова  
Негативні фактори мікросередовища як детермінанта злочинності  
неповнолітніх студентів навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації ………... 
 

 
 
122 

Людмила Іщенко 
Формування індивідуальних якостей особистості дитини старшого  
дошкільного віку у спільній діяльності з однолітками …………………………….. 
 

 
 
130 

Тамара Кравченко 
Основні підходи до організації взаємодії сім’ї та школи як фактора  
соціалізації дітей шкільного віку ……………………………………………………. 
 

 
 
136 

Людмила Лисогор 
Життєва компетентність як умова самореалізації особистості ……………….. 
 

 
143 

Оксана Лоюк 
Творче мислення як чинник розумового розвитку школярів ……………………….. 
 

 
148 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 5 

Анна Лякішева  
Взаємодія студентів як узгоджена діяльність по досягненню спільної  
мети (аналіз зарубіжного досвіду) ………………………………………………….. 
 

 
 
154 

Ірина Новик  
Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів …… 
 

 
160 

Олена Олійник 
Особливості емоційного розвитку та умови формування емоційної культури 
дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор ………………. 
 

 
 
167 

Олена Павлик 
Розвиток життєвих компетентностей молодших школярів на уроках  
української мови засобами ІКТ ………………………………………………………. 
 

 
 
174 

Інна Рогальська-Яблонська  
Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості  
в дошкільному дитинстві …………………………………………………………….. 
 

 
 
180 

Тетяна Степанова 
Шляхи підготовки дітей до школи в практиці роботи В. О. Сухомлинського …... 
 

 
188 

Катерина Суятинова 
Особливості впливу неповної сім’ї на соціалізацію дитини дошкільного віку ……. 
 

 
194 

ВИХОВНА РОБОТА  

Людмила Бегас 
Соціалізація дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах  
паралельно-роздільного виховання і навчання ……………………………………… 
 

 
 
200 

Наталія Дудник  
Економічна соціалізація старших дошкільників …………………………………… 
 

 
206 

Ольга Дяченко 
Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей  
як важливий аспект соціалізації …………………………………………………….. 
 

 
 
213 

Леся Карнаух  
Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого  
дошкільного віку в реаліях сьогодення ………………………………………………. 
 

 
 
218 

Руслана Кондратенко 
Організація експериментального дослідження виховання відповідальності  
та креативності старших дошкільників …………………………………………… 
 

 
 
224 

Володимир Кузь 
Виховання дітей дошкільного і шкільного віку в комплексі  
«школа – дитячий садок» ……………………………………………………………. 
 

 
 
229 

Світлана Олейник  
Модель виховання інтересу учнів початкової школи до професії батьків ……….. 
 

 
236 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 6 

Олена Поліщук 
Формування у дітей старшого дошкільного віку компетентності  
про здоровий спосіб життя …………………………………………………………. 
 

 
 
241 

Надія Рогальська 
Становлення світу дитинства як проблема минулого та сучасності …………… 
 

 
249 

Інна Савченко 
Проблема дослідження довірливого ставлення дітей 5–6 років до дорослих ……. 
 

 
255 

Анастасія Склярук 
Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності …………………………… 
 

 
262 

Неля Cкрипник 
Особливості виховання співчуття серед дошкільників у процесі  
комплексних занять з використанням різних видів мистецтва …………………... 
 

 
 
269 

Надія Стаднік  
Оптимізація морального виховання підлітків як організованої  
складової їх соціалізації ………………………………………………………………. 
 

 
 
277 

Олена Стаєнна 
Традиції рідного краю як засіб громадянського виховання дітей  
старшого дошкільного віку …………………………………………………………... 
 

 
 
283 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
 

Марія Кудла  
Система управління початковою школою в Україні у другій половині  
XIX – початку XX століття …………………………………………………………. 
 

 
 
289 

Тетяна Швець 
Становлення системи підготовки майбутніх вихователів  
XІX – поч. ХХ століття ……………………………………………………………… 
 

 
 
296 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ  

Ірина Нестайко 
Концептуальні основи інклюзивного навчання ……………………………………… 
 

 
301 

Ірина Цюпак 
Впровадження досвіду роботи дошкільних закладів Херсонської області  
другої половини ХХ століття в практику сучасних ДНЗ ………………………….. 
 

 
 
308 

НАШІ АВТОРИ ……………………………………………………………………… 314 
АНОТАЦІЇ ……………………………………………………………………………. 319 
АННОТАЦИИ ………………………………………………………………………... 330 
ANNOTATION ……………………………………………………………………….. 342 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 7 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ  
В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

  
УДК 371.134:372.3 

Світлана Гаврилюк 
 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
 
У зв’язку з модернізацією змісту сучасної дошкільної освіти, 

впровадженням нової парадигми виховання, спрямованої на людину нової 
культури, розвиток її креативних можливостей та творчого потенціалу, 
важливого значення набуває професійна підготовка майбутніх вихователів 
дітей дошкільного віку до педагогічної творчості як найважливішого 
складника кваліфікаційної характеристики фахівця дошкільної освіти. 

Лише у процесі педагогічної творчості вихователя може здійснюва-
тися його професійне зростання. У цьому виявляється трансцендентальна 
сутність людини, її здатність виходити за межі самої себе в процесі своєї 
творчості [14, с. 56]. 

Розвиток творчої особистості грунтовно досліджено в роботах 
В. І. Андрєєва, Д. Б. Богоявленської, Н. Ф. Вишнякової, В. М. Дружиніна, 
З. І. Калмикової, В. В. Клименка, Г. С. Костюка, О. І. Кульчицької, В. О. Мо-
ляко, В. В. Рибалки, В. А. Роменця та інших науковців. 

Серед зарубіжних дослідників зазначеної проблеми необхідно 
відмітити наукові праці Дж. Абра, Ф. Баррона, М. Волаха, Дж. Гілфорда, 
Е. де Боно, Дж. Дьюї, Т. Рібо, А. Маслоу, С. Медніка, К. Роджерса, А. Розен-
берга, Р. Стернберга, Е. Торранса, К. Юнга, З. Фрейда, Е. Фромма та ін. 

Професійна підготовка педагога до педагогічної творчості у процесі 
професійної освіти розглядається у працях Д. Б. Богоявленської, Ф. Н. Го-
ноболіна, Н. В. Гузій, В. І. Загвязинського, І. А. Зязюна, Я. А. Пономарьова, 
В. І. Панова, М. М. Поташника, П. І. Підкасистого, В. О. Кан-Каліка, В. Г. Кузя, 
М. П. Лещенко, М. Д. Нікандрова, Л. І. Рувинського, О. Я. Савченко, 
В. О. Сластьоніна, В. А. Семиченко, С. О. Сисоєвої, В. О. Сухомлинського, 
О. В. Сухомлинської, В. А. Цапок, В. С. Шубинського та ін. 

Різноманітним аспектам готовності педагога до творчої інноваційної 
діяльності присвячені сучасні дисертаційні дослідження О. В. Волошенко, 
О. І. Виговської, Н. В. Кичук, Л. В. Кекух, О. О. Кіяшко, Л. А. Машкіної, 
Л. О. Мільто, І. І. Осадченко, С. О. Сисоєвої, Н. В. Устинової та ін. Аналіз 
наукових досліджень з цієї проблеми доводить, що рівень творчого 
розвитку майбутнього покоління значною мірою визначається профе-
сіоналізмом, педагогічною майстерністю, компетентністю, професійним 
педагогічним мисленням педагога, його психологічною готовністю до 
педагогічної творчості. 
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Зважаючи на актуальність поставленої проблеми, мета статті 
спрямована на формування творчої індивідуальності студента у вищому 
навчальному закладі. Відповідно до мети, основні завдання дослідження: 

– розкрити основні підходи до формування професійної готовності 
майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічної творчості; 

– висвітлити роль необхідних педагогічних факторів у вихованні 
творчої особистості в процесі вузівської життєдіяльності студента. 

На думку вчених (Н. В. Рождественська, А. В. Толшин), серед 
багатьох соціальних і природних факторів розвитку творчих здібностей 
майбутніх фахівців є освіта [15]. 

1. У Національній доктрині розвитку освіти визначено: «Освіта – 
основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука 
майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, 
соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспіль-
ства» [10, с. 3]. 

2. «У широкому соціальному контексті під освітою розуміють 
цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах особистості та 
суспільства. У такому плані держава найбільш зацікавлена у формуванні 
творчої особистості, котра має свободу вибору професії, цілеспрямовано 
поглиблює свої уявлення про матеріальний і духовний світ, що її 
оточує» [16, с. 3]. 

3. Новий зміст освіти втілено у проекті Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, яка визначає підготовку 
педагогічних кадрів у нашій державі як центральне завдання модернізації 
освіти, провідний принцип державної освітньої політики. Результатами 
реалізації Національної стратегії розвитку освіти є: 

– «створення системи освіти нового покоління відповідно до вимог 
часу, що забезпечує повноту реалізації функції якісної освіти, виперед-
жального загальноцивілізаційного розвитку людини, що перетворюється 
на провідний механізм відтворення суспільного інтелекту, науки і 
культури» [9, с. 374]. 

– «підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати 
на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного 
процесу, дитиноцентризму, власного творчого безперервного професій-
ного зростання» [9, с. 374]. 

4. Зазначені вимоги зумовлюють необхідність орієнтації вищої 
освіти на підготовку нової генерації майбутніх фахівців дошкільної освіти 
до педагогічної творчості. Це чітко визначено у Державній національній 
програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законі України «Про освіту», 
Законі України «Про дошкільну освіту», Законі України «Про вищу 
освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти, Концепції педагогічної 
освіти, «Національній доктрині розвитку освіти», а також у нормативно-
правових актах Болонського процесу. 
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Безсумнівно, важливим періодом у підготовці майбутніх вихователів 
до педагогічної творчості є період навчання у вищому педагогічному 
навчальному закладі, де закладаються теоретичні і методичні засади 
готовності майбутнього фахівця до професійної творчої діяльності в 
дошкільному навчальному закладі. 

На переконання В. Г. Кременя, «у новій філософії освіти студент 
виступає соціокультурною індивідуальністю, яка постійно розвивається 
разом із соціокультурним простором. Студент – це результат і процес 
розвитку соціокультурної системи. Тому головною особливістю сучасного 
педагогічного мислення є не лише прийняття тих чи тих положень та  
ідей, а й, насамперед, конструювання на їх основі цілісних освітніх 
моделей, які відображають єдину систему як суспільних, так і суто 
психолого-педагогічних поглядів і переконань. Фундаментом цих моделей 
і є сучасна філософія освіти, тобто соціально-філософські підходи до 
студента» [7, с. 38]. 

Студентський вік – сенситивний період до набуття зрілості, 
сходження до вершин творчості, з яких починається соціальна об’єктивна 
творчість. За Б. Г. Ананьєвим, «студентський вік – це період, протягом 
якого відбувається виховання спеціаліста, суспільного діяча та 
громадянина, а також відбувається опанування багатьма соціальними 
функціями та формування професійної майстерності. Це вік складного 
конструювання мислительних процесів» [1, с. 5–8]. 

В. О. Роменець зауважує, що творчі можливості віку молодості 
повинні бути розкриті для того, щоб знайти оптимальні засоби їхньої 
діагностики та виховання. Слід виховувати не ізольовано взяті, хоч і 
важливі творчі компоненти (інтуїцію, уяву, мислення тощо), а їхню 
органічну єдність – творчу індивідуальність в цілому. Серед нашої молоді 
є багато талановитих дослідників. Своєчасно підтримати їхні творчі 
зусилля, зміцнити віру в свої сили – одне з найголовніших зав-
дань [17, с. 7]. 

Щоб оволодіти вершинами творчості, потрібно здійснити і 
попередню підготовку – розвивати якості пам’яті, cприймання, уяви, 
мислення, потрібно бути достатньо підготовленим інтелектуально в цілому 
[6, с. 231]. 

Адже, «творчість – властивість професіоналів високого класу. 
Творчий професійний потенціал забезпечує найсуттєвіші прогресивні 
зміни у виробництві й соціумі. Важливим для особистості зокрема й 
суспільства в цілому є не лише результати творчого процесу, а й виховання 
в кожного здатності швидко і з готовністю сприймати та розуміти нове, не 
протидіяти йому, а, навпаки, демонструвати готовність до генерації свіжих 
ідей і технічних рішень» [13, с. 210]. 

Образно кажучи, випускник вузу – молодий фахівець – буде 
підготовлений «зі знаком якості», якщо в процесі вузівської 
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життєдіяльності студента відбулося його навчання, виховання і 
самовиховання як творчої особистості, яка здатна бачити сучасні соціальні 
та виробничі проблеми, а також професійно і творчо їх вирішувати. У 
зв’язку з цим центральна ідея пропонованої психолого-педагогічної 
концепції полягає в тому, як, здійснюючи перебудову вищої школи, 
перетворити її зі школи знань у школу творчості [5, с. 210]. 

До важливих суб’єктивних умов творчості, на думку В. І. Загвязин-
ського, необхідно віднести достатньо високий рівень наукової і педаго-
гічної компетентності педагога, його розвиток педагогічного мислення, 
прагнення до творчого пошуку, володіння педагогічною технікою, певний 
педагогічний досвід, достатній рівень розвитку інтелектуальних навчань, 
уяви і інтуїції. Ці та інші якості, властиві педагогу-творцю, потрібно 
формувати ще на студентській лаві [4, с. 36–37]. 

Відтак, розвиток і виховання творчої особистості у вищих 
навчальних закладах слід спрямувати на творчий пошук, розвиток 
активності, самостійності, професійної компетентності, нового творчого 
мислення студентської молоді. 

Розвиток творчих здібностей майбутніх вихователів дітей дошкіль-
ного віку, на думку Л. І. Новікової, перебуває у великій залежності від 
ефективності виховної роботи, що проводиться на факультеті. У виховній 
роботі важливо поєднувати суспільну спрямованість діяльності дітей з їх 
творчими інтересами, здібностями, задатками [11, с. 113]. 

Вивчення педагогів з перевагою стереотипного мислення, функціо-
нально-рольової поведінки дозволило Н. Г. Осуховій виявити широкий 
спектр внутрішніх умов, які заважають проявам творчої індивідуальності: 
відсутність ставлення до педагогічної діяльності, як до покликання, слабке 
усвідомлення своїх індивідуальних особливостей, прагнення відповідати 
вимогам адміністрації; боязнь відповідальності; невіра в свої сили; 
відсутність умінь і навичок та ін. [12, с. 54–55]. 

Навпаки, для творчих педагогів характерний індивідуальний стиль 
діяльності, що дозволяє реалізувати в процесі навчання та його засобами 
свою неповторну особистість. Вони ставляться до педагогічної діяльності 
як до покликання, вони усвідомлюють особливості своєї особистості і 
враховують їх при відборі педагогічних засобів. Автор переконливо 
доводить, що традиційні методи навчання (лекція, семінар та ін.) за своєю 
природою не здатні забезпечити вирощування «творчої індивідуальності». 
Їх призначення – сформувати у студентів знання, вміння, навички. Така 
система підготовки педагога завдає шкоди розвитку його творчої 
індивідуальності, сприяє відтворенню особистостей консервативного типу. 
Необхідна повна перебудова системи підготовки педагога, цільовий 
орієнтир якої – формування творчої індивідуальності педагога-гуманіста. 
Потрібен також пошук технологій, здатних забезпечити досягнення цих 
цілей [12, c. 56]. 
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Частіше сферу прояву творчості педагога мимоволі звужують, 
зводячи її до нестандартного, оригінального вирішення педагогічних 
завдань. Тим часом творчість педагога виявляється і при вирішенні 
комунікативних завдань, що виступають своєрідним фоном і підставою 
педагогічної діяльності. У сфері особистості педагогічна творчість виявля-
ється як самореалізація педагога на основі усвідомлення себе творчою 
індивідуальністю, як визначення індивідуальних шляхів свого професій-
ного зростання та побудова програми самовдосконалення [20, с. 113]. 

О. М. Лук, вважає, що творчі здібності самі по собі не перетво-
рюються на творчі звершення. Для того, щоб отримати результат, 
домогтися творчих досягнень, необхідний двигун, або провідний ремінь, 
який запустив би в роботу механізм мислення. Іншими словами, необхідні 
бажання і воля, потрібна мотиваційна основа [8, с. 73]. 

З поняттям мотив пов’язують такі психологічні феномени, як 
уявлення та ідеї, почуття й переживання, потреби й нахили, бажання і 
звички тощо. Величезний вплив на мотивацію творчості має соціальне 
середовище. Необхідно створити у вищому навчальному закладі таке 
психосоціальне середовище, яке буде психологічно комфортне для вихо-
ванців, заохочувати продукування оригінальних ідей, сприяти пробуд-
женню креативності [19, с. 39]. 

Підкреслюючи необхідність створення розвивального навколиш-
нього середовища, яке б підтримувало і нагороджувало творчі ідеї 
студентів у вищому навчальному закладі, розробники інноваційної теорії 
креативності Р. Дж. Стернберг, О. Л. Григоренко справедливо зауважують, 
що можна мати всі необхідні внутрішні ресурси для творчого мислення, 
проте без підтримки середовища (наприклад, форуму для запропонованих 
ідей) творчі здібності всередині індивіда можуть так ніколи і не виявитися 
[18, с. 155]. Творчість, на думку дослідників, вимагає вельми великої 
кількості середовищних чинників, що сприяють її реалізації. 

Іншими словами, традиційне навчання може завдати шкоди творчим 
студентам, не надаючи їм змоги висловити їх творчий потенціал і 
неадекватно оцінюючи їх успіхи [18, с. 156]. 

Таким чином, «педагогічна творчість, є модусом творчості взагалі і 
протистоїть формалізму в освіті, як змістовна форма його організації 
протистоїть формальній формі. Єдності форми і змісту в освіті буде 
досягнуто в тому випадку, якщо творчість стане нормою навчального 
процесу, а не рідкісним винятком з правил. Для цього необхідно, щоб 
реальне життя максимально вимагало творчих людей, а не простих 
виконавців формальних правил» [2, с. 5]. 

Відтак, для успішного формування готовності майбутніх вихователів 
до творчої педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі 
необхідно виховувати такі професійно важливі якості, як професійну 
гідність, професійну етику, працьовитість; розвивати їхні інтереси, 
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схильності й здібності в різних видах творчої діяльності й, таким чином 
формувати професійну активність, яка складається з таких важливих 
елементів, як формування й виховання професійних інтересів, виховання 
поваги до професії, любові та психологічної готовності до праці [3, с. 118]. 

Досліджувана нами проблема розглядається в аспекті формування 
нового типу особистості студента – майбутнього фахівця дошкільної 
освіти, збагачення його знаннями з педагогіки творчості, формування 
професійних умінь, національних та особистісних цінностей, розвиток 
творчих здібностей, мотивів і характерологічних якостей особистості, які 
забезпечать успішний творчий результат у майбутній професійній 
діяльності. 

Підготовку майбутніх вихователів до педагогічної творчості в 
процесі вузівської підготовки ми розглядаємо як багатоаспектний, 
цілеспрямований, довготривалий процес особистісного професійного 
становлення творчої індивідуальності педагога, готового до майбутньої 
професійної інноваційної діяльності в умовах сучасного дошкільного 
навчального закладу. 

Відтак, освітня модель професійної підготовки майбутніх вихова-
телів дітей дошкільного віку до педагогічної творчості повинна будуватися 
на основі синергетичного, аксіологічного та акмеологічного підходів, що є 
перспективою подальших наукових розвідок. 
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ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЇХ ПОЗИТИВНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 
 
Сьогодні в Україні на різних рівнях усе частіше обговорюється 

питання здоров’я дітей. Сучасні діти потребують індивідуального підходу 
у фізичному вихованні й оздоровчо-профілактичній роботі, оскільки в 
окремих освітніх закладах кількість хворих дітей становить 50–80 %. 
Змінити цю ситуацію можуть дошкільні заклади, адже саме в них діти 
проводять більшу частину свого часу під керівництвом дипломованих 
фахівців. Отже, стає очевидним, що важливою складовою іміджу сучасної 
дошкільної установи є турбота про збереження й зміцнення здоров’я 
вихованців, створення умов для їх повноцінного фізичного, психічного, 
інтелектуального розвитку. А створює цей імідж колектив висококвалі-
фікованих професіоналів. Поняття «імідж» є багатоаспектним, дослідники 
виділяють різні його типи і структуру. Складовою іміджу дошкільного 
закладу є імідж вихователя. Вагомим компонентом позитивного професій-
ного іміджу вихователя є низка компетентностей, серед яких чільне місце 
займає фізкультурно-оздоровча. 

Сьогодні проблему позитивного іміджу дошкільної установи, і 
кожного члена педагогічного колективу зокрема, актуалізують вимоги з 
боку держави і батьків вихованців до якості освітніх послуг. Тому не 
дивно, що останнім часом з’явилося чимало досліджень і публікацій у 
фахових виданнях, присвячених проблемі іміджу дошкільного закладу, 
керівника, методиста і вихователя. 

Досліджуючи питання іміджу педагога (вчителя), О. Ковальова 
виділяє такі його компоненти: професійний, аудіальний, візуальний 
[4, с. 215]. Окрім того дослідниця дає їм ґрунтовні характеристики і 
виокремлює ознаки, що характеризують імідж вчителя: професійні, 
особистісні, технологічні, соціально визначені [4, с. 54]. Ці ж складові 
містить і імідж педагога дошкільного закладу зі своїми специфічними 
характеристиками, які, на нашу думку, залежать від об’єкта педагогічної 
діяльності. Підтвердження цьому ми знаходимо в статті Н. Плахотіної. 
Вона виділяє такі компоненти іміджу вихователя-методиста: особистісні 
якості – високий професіоналізм, цілеспрямованість і відданість справі, 
здатність приймати мудрі та нестандартні рішення, уміння організовувати 
себе і людей, турботливе ставлення до людей і вболівання за справу, 
справедливість, мислення «переможця», уміння сприймати нові ідеї, 
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бачення перспективи; компетентності – загальнонаукові, інструментальні, 
світоглядні, загальнокультурні, соціальні, професійні; культура поведінки; 
етикет (мовленнєвий і не мовленнєвий); культура міжнаціональних 
відносин; педагогічна та службова етика; культура управління [7]. 

Професіоналізм вихователя виступає головною умовою його 
самореалізації в професії, а його складниками є компетентності. 

У тлумачному словнику української мови слово «компетентність» 
трактується як поінформованість, обізнаність, авторитетність [2, с. 560]. 

Компетентнісний підхід до процесу професійної підготовки 
педагогів вивчався багатьма дослідниками (Г. Бєлєнька [1], О. Гуренко, 
М. Забрудський, М. Кричевський, М. Розов, М. Чошонов та інші). 

Так, Г. Бєлєнька визначає професійну компетентність вихователя як 
інтегроване поняття, що включає: світоглядні позиції особистості, глибоку 
обізнаність і практичні уміння в обраній галузі діяльності, розвинені 
професійно-значущі якості, побудований на цьому фундаменті авторитет 
[1, с. 14]. Важко не погодитися з дослідницею в тому, що не можна 
розглядати професійну компетентність педагога-дошкільника лише як 
когнітивний компонент педагогічного професіоналізму та основу культури 
професійного мислення, свідомості й самосвідомості. Професійна 
компетентність педагога – вихователя дітей дошкільного віку – поняття 
значно ширше. Вона охоплює такі сфери компетенції, як оздоровчо-
профілактична, діагностико-прогностична, навчально-розвивальна, мето-
дична, виховна, комунікативна, організаційно-педагогічна, контрольна, 
просвітницька, самовдосконалення, кожна з яких потребує від вихователя, 
крім професійних знань та умінь, ще й наявності позитивних світоглядних 
настанов і розвитку певних особистісних професійно-значущих рис 
характеру [1, с. 15]. 

Фізкультурно-оздоровча компетентність вихователя є ядром його го-
товності до здійснення завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Дослідження останніх років присвячені проблемі підготовки 
вихователів ДНЗ до фізичного виховання дітей дошкільного віку належать 
О. Богініч, Н. Денисенко, Ю. Коваленко, Н. Левінець, С. Петренко, О. Шо-
вкопляс та іншим. 

На думку української дослідниці Ю. Коваленко, найбільш ефективно 
підготовка фахівців до роботи з фізичного виховання у дошкільних 
навчальних закладах різного типу може здійснюватися на факультеті 
фізичного виховання за спеціалізацією «Фізичне виховання дітей дош-
кільного віку», де специфічною ознакою організації навчального процесу є 
універсальність та інтеграція змісту навчання майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту і керівників із фізичного виховання дітей 
дошкільного віку, а також максимальне наближення педагогічних умов 
навчання до специфіки роботи інструктора з фізичного виховання у 
дошкільних закладах різного типу, на основі оптимального рівня їх 
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фізичної готовності [3]. 
Метою статті є висвітлити деякі аспекти процесу формування 

фізкультурно-оздоровчої компетентності у студентів напряму підготовки 
«Дошкільна освіта» як складової позитивного професійного іміджу 
вихователя. 

Досліджуючи проблему підготовки майбутніх вихователів до 
формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок, 
С. Петренко визначає професійну підготовку як процес оволодіння 
необхідними теоретико-методичними знаннями, формування відповідних 
умінь і навичок; професійної спрямованості, розвиток професійних 
якостей та здібностей [6, с. 21–22]. 

На основі аналізу різних підходів до проблеми професійної 
підготовки вихователя дітей дошкільного віку Н. Левінець дає таке визна-
чення готовності фахівця до застосування народних традицій фізичного 
виховання в практичній діяльності – це здатність реалізовувати у змісті 
педагогічної діяльності основні засади народної педагогіки у питаннях 
фізичного розвитку дитини. І визначає такі структурні компоненти 
готовності: професійно-змістовий, мотиваційний і діяльнісний [5, с. 8]. 

Вивчаючи проблему підготовки майбутніх вихователів навчальних 
закладів до роботи з дітьми з функціональними порушеннями опорно-
рухового апарату, О. Шовкопляс так тлумачить поняття «готовність»: 
«Готовність майбутнього вихователя до роботи з дітьми з функціональ-
ними порушеннями ОРА – це інтегральне утворення професійних якостей 
фахівця, що має системну організацію, складну багаторівневу структуру. В 
ній цілісно взаємодіють та взаємопроникають професійно-змістовний, 
мотиваційний та діяльнісний компоненти, ступінь сформованості яких і 
визначає готовність студентів до профілактично корегувальної роботи з 
дітьми дошкільного віку, що мають функціональні порушення ОРА»  
[8, с. 7–8]. 

Отже, готовність вихователів до фізичного виховання дітей 
дошкільного віку – це результат професійної підготовки, інтегроване 
утворення, що структурують, гуманістична спрямованість на якісну 
реалізацію завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку, знання, 
вміння й навички в галузі фізичного виховання, фізична культура 
особистості, прагнення до розвитку власного творчого потенціалу і 
постійного професійного вдосконалення в царині фізкультурно-оздоровчої 
роботи з вихованцями. 

Аналіз вищевказаних праць дозволяє нам розглядати компетентність 
як цілісне багатофакторне і багатоструктуроване утворення, яке містить у 
собі аспекти особистісного, гносеологічного, діяльнісно-творчого, комуні-
кативного, прогностичного характеру. З огляду на це формування 
фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутнього вихователя має бути 
спрямоване на оволодіння ним базовими і міжгалузевими знаннями, 
психолого-педагогічними, фахово-методичними, спеціальними і творчими 
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вміннями, виховання ціннісних орієнтацій фахівця, мотивів педагогічної 
діяльності, загальної особистісної культури, здатності до розвитку 
власного творчого потенціалу в царині фізичного виховання дошкільнят. 

Висвітлимо деякі аспекти формування фізкультурно-оздоровчої 
компетентності у майбутніх вихователів дошкільних закладів. Цей процес 
здійснюється в три етапи: 1-й – підготовчий, 2-й – нормативний, 3-й – 
проектувальний. На кожному етапі застосовуються різноманітні типи 
занять з відповідною метою і завданнями та адекватними їм методами. 

Так, на підготовчому етапі, що припадає на перший курс навчання в 
університеті, визначається смислоутворювальний зміст навчальної 
діяльності майбутніх вихователів, що полягає у формуванні в них цілей як 
бажаних установок на оволодіння системою знань і практичних умінь у 
галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку. Змістом діяльності 
викладача на цьому етапі є подача інформації, трансляція власних знань, 
формування мотивації. Студенти на цьому етапі, у свою чергу, отримують 
цілісне уявлення про майбутню професію, виявляють позитивне 
зацікавлення до оволодіння знаннями і вміннями в організації і проведенні 
фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі. 

На цьому етапі застосовуються такі форми роботи: інформаційні 
лекції і проблемні, зокрема лекції (прес-конференція, лекція з навмисне 
запланованими помилками, лекція-візуалізація, лекція-дискусія); семінар-
ські заняття (закріплення, поглиблення теоретичних знань); самостійна 
діяльність (робота з літературними джерелами, аналіз, анотація, конспек-
тування, реферування, підготовка повідомлень, доповідей, структурування 
навчального матеріалу тощо. Найбільш ефективними є такі методи: 
1) інтерактивні (індивідуальне та колективне вирішення проблеми, 
обговорення в малих групах, робота в парах, трійках); 2) ігрові вправи, 
картки з пізнавальними завданнями; 3) перевірка та оцінка знань студентів 
(тестові завдання, опитування). 

Метою нормативного етапу є забезпечення сприйняття й 
усвідомлення студентами загальної мети та завдань фізичного виховання 
дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку освіти, зокрема 
засвоєння теоретичних знань і вироблення фахово-методичних умінь 
вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої роботи за готовими, 
демонстрованими викладачами зразками. На цьому етапі викладач 
допомагає у засвоєнні знань, указує на помилки, виправляє їх або ж 
створює ситуації, в яких майбутній вихователь міг би сам побачити 
неточності й слабкі місця у власній фаховій підготовці. 

Цей етап спрямований на оволодіння практичними уміннями, які 
необхідні вихователю для фізичного виховання дітей дошкільного віку: 
навички виконання основних рухів, методи і прийоми навчання дітей 
рухових дій, розвитку фізичних якостей, уміння доцільно обирати зміст 
рухової діяльності дітей у різних формах роботи; організація і керівництво 
фізкультурно-оздоровчою діяльністю дошкільників різних вікових груп; 
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оволодіння методами діагностики стану здоров’я дітей і їх фізичного 
розвитку; уміння здійснювати планування фізкультурно-оздоровчої роботи 
в ДНЗ; уміння здійснювати профілактичні заходи; організовувати 
співпрацю з батьками вихованців у різноманітних формах; уміння 
розробляти плани-конспекти занять, рухливих та спортивних ігор, 
спортивних вправ, розваг, піших переходів тощо; уміння складати плани 
самовдосконалення, спрямовані на поповнення знань і фахових умінь, що 
забезпечують вирішення завдань фізичного виховання дітей відповідно до 
сучасних вимог. Важливе місце при цьому посідає самостійна робота 
студентів удома, керована викладачем. 

Серед форм, які застосовуються на цьому етапі, виділимо 
насамперед семінарські, практичні й лабораторні заняття в аудиторії та на 
базі дошкільного навчального закладу; самостійну роботу (самостійна 
розробка конспектів різних форм організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи в ДНЗ, виготовлення ескізів нестандартного фізкультурного 
обладнання), а серед методів: 1) методи формування умінь – творчі вправи 
та педагогічні завдання; 2) інтерактивні методи – симуляції або імітаційні 
ігри, розігрування ситуації за ролями, робота в парах, у малих групах, 
карусель, акваріум, мікрофон, мозковий штурм, незакінчені речення, 
«Броунівський рух», case-метод, дискусія, «зміни позицію», дискусія в 
стилі ток-шоу; 3) метод проектів; 4) методи перевірки та оцінки знань і 
умінь: оцінка, спостереження, аналіз, перевірка виконання домашнього 
завдання, опитування, контрольні роботи, тестування; 5) презентація 
моделей фізичного виховання дітей, фізкультурного обладнання, розробок 
конспектів занять, наповнення інформаційних куточків для батьків тощо; 
6) методи самовдосконалення: самоспостереження, самовправляння, 
самоконтроль, самоаналіз, самооцінка. 

На проектувальному етапі здійснюється своєрідне «занурення» 
студента в процес фахової підготовки до вирішення завдань фізичного 
виховання дітей дошкільного віку, що характеризується високим рівнем 
вияву активності та самостійності у процесі практичного використання 
набутих знань і вмінь, розширенням сфери пошукової діяльності, 
глибоким розумінням студентами змісту фізкультурно-оздоровчої роботи в 
ДНЗ, ролі родини у цьому процесі. На цьому етапі разом із оволодінням 
загальними навичками майбутньої професійної діяльності відбувається 
набуття творчих умінь, умінь здійснювати наукові дослідження в галузі 
фізичного виховання дошкільників, трансформувати теоретико-методичні 
знання у власний професійний досвід, самовдосконалюватися. 

Ключовим засобом формування фізкультурно-оздоровчої компетент-
ності майбутніх вихователів є завдання, що використовуються в системі й 
поступово ускладнюються. Так, на підготовчому етапі застосовуються 
завдання, спрямовані на репродуктивне відтворення навчальної інформації 
(підготувати повідомлення про роль фізичного виховання у всебічному 
розвитку особистості дитини дошкільного віку). На нормативному етапі, в 
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типових ситуаціях застосовуються завдання проектувального, конструк-
тивного, організаторського змісту (скласти конспект заняття з фізкультури 
для старших дошкільників на повітрі, розробити зміст пішого переходу, 
дати рекомендації батькам вихованців щодо здійснення профілактики 
плоскостопості в домашніх умовах тощо). Вони мають частково-
пошуковий характер. Для проектувального етапу характерне застосування 
навчальних завдань (корекційно-регулюючих, процесуальних та ін.), а 
також професійно-орієнтованих ситуацій (розробка проекту «Турбота про 
здоров’я вихованців – важлива складова іміджу сучасного дошкільного 
закладу», виготовлення нестандартного обладнання й розробка практичних 
рекомендацій щодо його оптимального розташування й раціонального 
використання в ДНЗ, розробка змісту реклами дошкільного закладу, в 
якому якісно вирішуються завдання фізичного виховання дошкільнят, 
виконання наукового дослідження з актуальної теми фізичного виховання 
дітей дошкільного віку на рівні курсової чи дипломної роботи тощо). 

На всіх етапах підготовки перед кожним студентом необхідно 
ставити провідне цільове завдання (розвиток творчої активності, уміння 
здійснювати аналіз та самоаналіз проведеної роботи, формування низки 
професійних умінь, що забезпечать якісну організацію фізкультурно-
оздоровчої роботи тощо). 

Найбільш вагомими умовами, що забезпечують успішність форму-
вання фізкультурно-оздоровчої компетентності вихователя як складової 
його іміджу професіонала, ми уважаємо: 1) урахування індивідуальних 
професійних інтересів, уподобань, потреб і можливостей студентів; 
2) підвищення мотивації навчальної діяльності студентів, орієнтація на 
особистісно-орієнтовану модель навчання; 3) забезпечення активного і 
свідомого ставлення студентів до опанування знаннями в галузі фізичного 
виховання дітей дошкільного віку і їх трансформацію на рівень фахових 
умінь і навичок; 4) теоретико-методичне забезпечення напряму підготовки 
майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку на 
основі взаємообумовленого зв’язку мети, змісту, форм і методів навчання; 
5) доцільний добір інтерактивних технологій навчання, диференціації 
завдань з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів студентів; 
6) розробка спецкурсів, спецсемінарів, спеціальних вправ і завдань до 
нормативних дисциплін, що акцентують увагу на фізичному вихованні 
дітей дошкільного віку та впровадження їх у процес фахової підготовки 
вихователя (зокрема введення до навчальних планів дисципліни 
«Педагогічна іміджологія»); 7) організація наукових досліджень з проблем 
фізичного виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах на рівні 
курсових, дипломних робіт; 8) доцільне включення завдань фізичного 
виховання дітей дошкільного віку до програми педагогічних практик; 
9) проведення лабораторних занять на базі дошкільних закладів; 
10) упровадження результатів студентських наукових досліджень у 
практику роботи ДНЗ. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
(ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ, МОВЛЕННЄВОЇ,  
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ) 

 
Нові підходи у визначенні мети навчання характеризують сучасний 

етап розвитку лінгводидактики. Науковці наголошують не лише на 
засвоєнні знань і формуванні певних умінь, а й на «формуванні й розвитку 
мовної особистості – людини, яка виявляє високий рівень мовної, 
мовленнєвої компетенцій» [11, с. 192]. Цим питанням присвячені дослід-
ження лінгводидактів: О. Біляєва, З. Бакум, О. Горошкіної, Т. Донченко, 
С. Карамана, В. Мельничайко, М. Пентилюк, Л. Скуратівського, О. Хорош-
ковської, Г. Шелехової та ін. Актуальність наукових пошуків не викликає 
заперечень, чим і зумовлена актуальність нашої статті. 

Терміни компетентність і компетенція, уживані в теорії й практиці 
навчання, тлумачаться в словниках приблизно однаково: «добра обізна-
ність із будь-чим». Пропонуючи використовувати їх паралельно, науковці 
вкладають різний смисл. Зокрема, компетенція – сукупність особистісних 
якостей (знань, умінь, навичок, способів діяльності), пов’язаних із 
відповідним колом предметів і процесів, необхідних для продуктивної дії, 
компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, що 
містить особистісне ставлення до предмета діяльності [13, с. 58–64]. 

Аспекти тієї чи тієї компетенції подано в дослідженнях останніх 
років. Це й формування читацької компетенції учнів старших класів, 
удосконалення мовленнєвої компетенції старшокласників, фонетико-орфо-
епічна компетенція студентів, психологічні засади розвитку комуніка-
тивної компетенції вчителя, розвиток мовної компетенції школярів, 
рефлексивний аналіз застосування компетентнісного підходу та ін. 
(Е. Соломка, Н. Веніг, Н. Босак, С. Макаренко, Е. Божович, Н. Бібік). 
Сьогодні мовна компетенція тлумачиться як «обізнаність із мовою, знання 
мовних одиниць, їхніх виражальних можливостей; володіння мовними 
вміннями й навичками» [11, с. 192]. 

Лінгвістична компетенція передбачає послуговування способами дії, 
що забезпечують розпізнавання мовних явищ і використання їх у мовленні. 
Для її формування важливими є оволодіння навичками самоаналізу, 
самооцінки, формування лінгвістичної рефлексії як процесу усвідомлення 
студентами власної діяльності, її сутності. 

Процес формування лінгвістичної компетенції передбачає оволодін-
ня основами науки про українську мову, відомості про мову як систему й 
суспільне явище, засвоєння понятійної бази курсу, комплексу одиниць і 
категорій мови: фонема, графема, морфема, словосполучення, речення та 
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ін. Чинниками мовної компетенції студентів-майбутніх фахівців є форму-
вання уявлень про будову мови, її розвиток, функціонування, засвоєння 
відомостей про значення та роль мови в суспільстві, що сприяють вихован-
ню інтересу до предмета, почуття любові й поваги до рідного слова. 

Лінгвістична компетенція містить знання про мовознавство як науку, 
елементи історії науки про українську мову, відомості про видатних діячів, 
про методи лінгвістичного аналізу. М. Баранов наголошує, що мовна 
компетенція передбачає не лише засвоєння окреслених знань, але й 
формування навчально-мовних умінь і навичок, зокрема, з фонетики: 
уміння розпізнавати звуки та букви, звуки й фонеми, визначати склади 
тощо; уміня розподіляти мовні явища на групи; уміння виконувати розбір, 
аналіз (фонетичний, фонематичний, орфографічний, стилістичний тощо) 
[1, с. 17–21]. 

Студенти, засвоюючи знання про фонетичну систему української 
мови, отримують систему знань про лінійні та нелінійні рівні фонетики 
через засвоєння лінгвістичних понять (звук, фонема, класифікація звуків 
української мови, історичні чергування, складоподіл, фонетична та 
фонематична транскрипції, інтонація й ін.); часткові відомості про методи 
артикуляційних та акустичних досліджень, елементи історичних комен-
тарів фонетичних явищ. Методом спостережень студенти наочно засвою-
ють способи творення звуків (лабіалізовані голосні о, у; проривні, губні 
приголосні тощо). На практичних заняттях студентам пропонується за 
описом артикуляції визначити ті чи ті голосні та приголосні. Студенти 
спостерігають різноманітні мовні факти й часто виникає необхідність 
окремих елементів історії науки про українську мову. 

Один із аспектів підготовки фахівця – формування вмінь подавати 
історичний коментар до мовних явищ. При цьому слід ураховувати 
практичне спрямування матеріалу: необхідно розглядати історичні явища, 
які висвітлюють процес розвитку мови, обумовленість фонетичних 
процесів, закономірностей сучасної української мови. 

Нові терміни в лінгводидактиці зумовлені досягненнями сучасної 
психологічної та лінгвістичної наук, проте основною передумовою 
введення термінів є розмежування понять «мова» й «мовлення». 

Лінгводидакти О. Бистрова, А. Богуш, Н. Гез, О. Горошкіна, М. Пен-
тилюк, Г. Шелехова виокремлюють мовну, мовленнєву, комунікативну, 
культурознавчу компетенції, що сприяє точному визначенню мети 
навчання мови в школі, моделюванню уроку, розробці критеріїв, рівнів 
засвоєння матеріалу тощо. 

У сучасній вищій школі створюються умови для диференціації 
змісту навчання, підготовки фахівців до засвоєння програм вищої освіти, 
забезпечення поглибленого вивчення української мови та ін. В ієрархії 
компетенцій чільне місце має посісти лінгвістична компетенція, уведена в 
науковий обіг Н. Хомським [11; 12]. Цю думку підтримує М. Львов [8, c. 20]. 

Оволодіння мовою передбачає не лише знання про мову, але й 
послуговування мовним матеріалом. Усвідомлення студентами слів, їхніх 
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форм, синтаксичних структур, синонімічних засобів мови, уживання їх у 
мовленні є запорукою успішної мовленнєвої діяльності. О. Біляєв, Л. Ску-
ратівський підкреслюють, що метою навчання рідної мови «є формування 
особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно 
виправдано користуватися мовними засобами при сприйнятті (слуханні, 
читанні), створенні (говорінні й письмі) висловлювань у різних сферах 
мовлення, у забезпеченні її всебічної мовленнєвої компетенції» [2, с. 16]. 

Мовленнєву компетенцію розглядають у своїх працях О. Бистрова, 
О. Горошкіна, Л. Мацько, М. Пентилюк і розуміють під нею «уміння 
використовувати мовні засоби, адекватні до мети спілкування; володіння 
мовленнєвими уміннями й навичками» [11, с. 192]. До мовленнєвої 
компетенції студентів, зокрема при вивченні фонетики, відносимо: знання 
норм усного й писемного мовлення (орфоепічних, орфографічних, 
пунктуаційних). 

Комунікативна компетенція розглядається як «уміння спілкуватися 
для обміну інформацією; забезпечує мовленнєву діяльність її носіїв і 
впливає на їхній духовний розвиток» [11, с. 192]. Н. Гез наголошує на 
наявності в цій компетенції таких складових: лінгвістичної компетенції; 
вербально-когнітивної; вербально-комунікативної; метакомпетенцій [6, 
с. 17–24]. Чільне місце в комунікативній компетенції посідають комуніка-
тивні вміння та навички: залежно від умов комунікації вміння обрати 
необхідну мовленнєву форму, спосіб вираження. Безперечно, формування 
комунікативної компетенції можливе лише на ґрунті лінгвістичної та 
мовленнєвої компетенцій. 

У сучасний період розвитку методики навчання мови загострений 
інтерес до культуроносної функції мови і, відповідно, соціокультурної 
компетенції: «опанування національних і загальнолюдських культурних та 
духовних цінностей, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, 
статями, націями, сприяють естетичному, морально-етичному розвиткові 
особистості, органічному входженню її в соціум» [10, с. 6]. Складові такої 
компетенції: знання мовленнєвого етикету, найменувань предметів і явищ 
традиційного побуту, обрядів і звичаїв [10, с. 140–142]. Студентам 
необхідні знання лінгвокультурознавчих понять, сукупність знань про 
матеріальну й духовну культуру українського народу, його соціально-
культурні стереотипи спілкування, знання одиниць з національно-
культурним компонентом значення. 

Студент-майбутній фахівець повинен дбати про добір дидактичного 
матеріалу, різноманіття видів роботи. Це допоможе дітям дошкільного віку 
та учням початкових класів відчути красу слова, прагнення до точності, 
виразності, образності власного мовлення, дотримуватися норм у 
використанні мовних одиниць різних рівнів мовної системи. Зміст 
пропонованих текстів повинен репрезентувати народознавчі елементи, 
національну культуру українців у зв’язку із загальнолюдською культурою. 

Таким чином, поняття компетенцій в теоретичному аспекті й у 
практиці навчання мови – результат теоретичного осмислення цілей і 
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змісту навчання української мови. Кожна із компетенцій передбачає 
знання, уміння, навички, необхідні для її формування. Мовна компетенція 
удосконалює пізнавальну культуру особистості студента, мовленнєва та 
комунікативна – забезпечують розвиток культури спілкування. Форму-
вання компетенцій сприятиме не лише засвоєнню теоретичного курсу, але 
й вихованню шанобливого ставлення до рідного слова. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 
 
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в нашій 

державі, свідчать про потребу суспільства в розвинених на рівні сучасних 
вимог особистостях, здатних успішно діяти в мінливому світі. За цих умов 
основною метою вищої педагогічної освіти в контексті компетентнісного 
підходу виступає підготовка конкурентоспроможних висококваліфі-
кованих, компетентних професіоналів, серед яких особливе місце 
посідають майбутні викладачі педагогічних дисциплін спеціальності 
«Дошкільна освіта», покликані готувати фахівців, здатних до формування 
життєвої компетентності дітей дошкільного віку. Одним з найважливіших 
показників якості їх професійної підготовки є розвиток методичної 
культури як особистісного новоутворення, що сприяє осмисленню, 
переробці і привласненню базових сенсів і форм викладацької діяльності, 
авторизації інноваційного педагогічного досвіду. 

Звернення до проблеми розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів і виділення її в число актуальних напрямків теорії та практики 
вищої освіти стало результатом усвідомлення специфіки викладацької 
діяльності, важливості її методичного складника. Різні аспекти професійно- 
педагогічної підготовки магістрантів різних спеціальностей розкрито в 
наукових дослідженнях В. Є . Береки, В. І. Бондаря, Н. О. Верещагіної, 
С. С. Вітвицької, О. І. Гури, І. Ф. Ісаєва, Ю. В. Подповетної, Р. К. Серьожні-
кової, В. О. Сластьоніна та ін. Попри це необхідно зауважити, що проблема 
розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисцип-
лін спеціальності «Дошкільна освіта», визначення педагогічних умов, що 
сприяють підвищенню ефективності цього процесу, доки в наукових дос-
лідженнях не представлена і потребує теоретичної розробки і практичного 
розв’язання. 

Метою статті є визначення педагогічних умов, що здатні забезпечити 
ефективний розвиток методичної культури майбутніх викладачів 
педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». 

Виявленню й обґрунтуванню педагогічних умов, що сприятимуть 
розвитку методичної культури майбутніх викладачів вищої школи 
спеціальності «Дошкільна освіта» вважали логічним передувати з’ясу-
вання сутності означеного феномена. 

Конкретизацію поняття «умова» розпочнемо з аналізу довідкової 
літератури, в якій у залежності від спрямування воно тлумачиться як: 

– філософська категорія, що «виражає відношення предмета до 
оточуючих його явищ, без яких він існувати не може». При цьому сам 
предмет виступає як щось обумовлене, а умова – як відносно зовнішнє 
предмету різноманіття об’єктивного світу, «з наявності якого з 
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необхідністю слідує існування даного явища» (предмета) [13, с. 707]; 
– правила, встановлені в якій-небудь галузі життя, діяльності; 

причина, обставина, від якої що-небудь залежить; вимоги, на які слід 
спиратися; обстановка, в якій що-небудь відбувається; ймовірна залежність 
від тих або інших обставин чи фактів [10, с. 839]; 

– необхідна обставина, що робить можливим здійснення, створення, 
утворення чого-небудь або сприяє чомусь [9, с 632]. 

Тут визначальним є розуміння умови як зовнішньої обставини, 
середовища, необхідного для існування, перебігу, розвитку певного явища 
(предмета), визначення ситуації залежності предмета від умови. 

У психолого-педагогічних словниках «умова» трактується як: 
сукупність змінних зовнішніх і внутрішніх причин, що позначаються на 
психічному розвитку людини, прискорюючи або гальмуючи його, вплива-
ючи на динаміку і кінцевий результат такого розвитку [8]; підкреслюється 
також опосередкування результату активністю особистості або колективу 
[2]; явище, що зумовлює існування іншого [4];сукупність об’єктивних 
можливостей змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріально-
просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених завдань 
[7, с. 42]; комплекс змінюваних природних, соціальних, зовнішніх і внут-
рішніх впливів, здатних опосередковувати фізичний, психічний, мораль-
ний розвиток людини, її поведінку, виховання і навчання, формування 
особистості [12, с. 36]. Умови визначаються цілями, змістом, засобами 
діяльності. Загальним у наведених трактуваннях є розуміння даного 
феномену як відношення предмета (явища) з довколишнім, без якого його 
існування або позитивні зміни утруднені або не можливі. 

Уживання терміна «педагогічні умови» пов’язане з необхідністю 
вирішення різноманітних суто педагогічних проблем і в узагальненому 
трактуванні може бути розкрите як сукупність заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності педагогічної діяльності; обставини, що 
зумовлюють формування і розвиток педагогічних явищ, процесів, систем; 
чинники, що впливають на процес досягнення мети та є результатом 
відбору, конструювання і застосування елементів змісту, форм, засобів, 
технологій, методів та прийомів навчання і виховання, що сприяють 
ефективному вирішенню поставлених завдань [11]. 

Розгляд даного феномену з позиції системного підходу дозволив 
визначити його як компонент педагогічної системи, що відображає 
сукупність внутрішніх (таких, які забезпечують розвиток особистісного 
аспекту суб’єктів освітнього процесу) і зовнішніх (що сприяють реалізації 
процесуального аспекту системи) елементів, що забезпечують її ефективне 
функціонування і подальший розвиток [3]. 

Далі конкретизація визначення означеного феномена залежить вже 
від мети, яку бажано досягти. Так, у дидактиці педагогічні умови 
розглядаються як сукупність чинників або компонентів навчального 
процесу, що забезпечує успішність навчання, а також середовище, в якому 
відбувається педагогічний процес [6]. 

Ю. К. Чабанський підкреслював, що педагогічні умови не є 
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причинами педагогічних явищ, вони лише здатні посилювати чи 
послаблювати дію причини. Вчений вважав їх обставинами або факторами, 
від яких залежить перебіг певного педагогічного явища, функціонування 
педагогічної системи, а М. Є. Дуранов називає їх обставинами, що 
зумовлюють реалізацію факторів. Підкреслюється також необхідність 
урахування у з’ясуванні змісту і сутності даного феномену єдності 
суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього і зовнішнього, сутності та 
явища, а також їх обов’язкова усвідомленість (А. С. Агафонова, В. І. Ан-
дрєєв, Р. А. Атаханов, В. О. Беліков, В. І. Загвязинський, О. А. Орловта ін.). 

Таким чином, педагогічні умови можна визначити як зовнішні і 
внутрішні обставини, фактори, сукупність заходів, чинники, що сприяють 
успішному перебігу певного явища; реалізація яких має на меті забез-
печення успішного організаційно-педагогічного, психолого-педагогічного, 
дидактичного супроводу формування і розвитку досліджуваного феномена. 

Зважаючи на завдання нашого дослідження, під педагогічними 
умовами розуміємо обставини, що детермінують успішність розвитку 
методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін 
спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі магістерської підготовки. 

Визначаючи першу педагогічну умову, спиралися на те, що сучасні 
тенденції розвитку вищої освіти, потреба у викладачах, які здатні до 
активного, свідомого самовизначення в соціокультурному просторі, 
актуалізує необхідність організації навчального процесу, орієнтованого на 
високий рівень самостійності майбутніх викладачів на всіх його етапах. 
Цим запитам повною мірою відповідають ідеї навчальної автономії як 
оптимальної дидактичної стратегії. Вони широко представлені в англо-
мовній (Дж. Брунер, Л. Ван Лієр, Д. Литл, Н. Луман, Л. Мариани, 
А. Маслоу, С. Френе, Л. Харві, Г. Холек та ін.) і вітчизняній науковій 
літературі (Д. О. Леонтьєв, О. Е. Дергачова, О. А. Сергеєва), хоча здебіль-
шого щодо методики навчання іноземної мови (С. В. Боднар, Т. В. Караєва, 
Н. Ф. Коряковцева, О. М. Соловова, Т. Ю. Тамбовкіна, О. Б. Тарнополь-
ський, Т. К. Цветкова та ін.). Існує також ціле напластування досліджень, 
що черпають з теорії автономії І. Канта, присвячені проблемам етики і 
політики. Їх розгляд залишиться поза межами нашого дослідження, 
оскільки виходить за його окреслені завданнями межі. 

Аналіз словникових тлумачень терміна «автономія» (від грецького 
«autos» – сам, «nomos» – закон) дозволив визначити його як такий ступінь 
свободи, що дозволяє людині бути незалежною від зовнішніх впливів, ком-
петентною й успішною; як здатність поводитися відповідально, самос-
тійно, приймати рішення, адекватні своїм поглядам і переконанням [8; 9; 13]. 

Щодо сутності терміну «навчальна автономія», то його розкривають 
як здатність тих, хто навчається «брати на себе відповідальність за 
рішення, що стосуються всіх аспектів навчальної діяльності, а саме: 
визначення цілей, змісту навчання; вибір навчальних методів і технологій, 
які можуть бути використані; управління навчальним процесом (ритм, час, 
місце навчання тощо), оцінка досягнутих результатів» [15, с. 3]. Також 
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відзначається, що її центральними характеристиками є свобода вибору, 
відповідальність і саморегуляція діяльності на основі розвинутої внутріш-
ньої мотивації [14, с. 1]. Тобто саме надання можливості і здатність 
навчатися з власної волі, без зовнішнього примусу, знаходження власних 
сенсів професійно-педагогічної діяльності, актуалізація особистісної 
відповідальності за перебіг і результати цього процесу є індикаторами 
навчальної автономії. 

Основні ідеї концепції навчальної автономії, висвітлені у трудах 
зарубіжних учених, співзвучні положенням особистісно зорієнтованої 
освітньої парадигми, що передовсім передбачає орієнтацію освітнього 
процесу на потреби і запити тих, хто навчається як активних його 
суб’єктів, надання їм можливості будувати власну освітню траєкторію, 
приймати ефективні й незалежні рішення, знаходити свій шлях у 
культуроосвоєнні та культуротворчості, беручи при цьому на себе свідоме 
керування власною учбовою діяльністю, оцінку її перебігу й результатів і 
відповідальність за її наслідки. Результатом цього процесу, де особистість 
за К. Роджерсом, має можливість вивчати те, що для неї має сенс, буде «не 
скільки я освоїв, а на скільки моя особистість виявилася суб’єктно 
залучена до діалогу з культурою» [5, с. 15], готова до неперервної 
самоосвіти і саморозвитку. 

Самостійна організація власного процесу навчання, де функцією 
викладача є створення умов, що надають можливість магістрантам 
висловити свою суб’єктну позицію, актуалізувати сенси свого «Я», 
сприяють набуттю знань, формуванню і розвитку вмінь, необхідних для 
прийняття рішень у процесі планування, оцінювання, корегування й 
удосконалення своєї діяльності й особистісної готовності до прийняття 
таких рішень, повністю відповідає сутності й особливостям магістерської 
підготовки і природі методичної культури як соціокультурного феномену й 
особистісного новоутворення. Саме тому надання майбутнім викладачам 
навчальної автономії розглядаємо як умову ефективного розвитку їх 
методичної культури. 

Розвиток методичної культури передбачає, з одного боку опанування 
методичної культури суспільства, тобто «сталої» культури, а з іншого, як 
будь-який культурний феномен, передбачає не лише культуроосвоєння, а й 
культуротворення як вироблення суб’єктивно й об’єктивно нових 
методичних продуктів. Співвідношення та співіснування «сталого», нового 
і такого, що лише народжується, є не лише сутнісною характеристикою, а 
й умовою існування та розвитку методичної культури. Цьому відповідає 
принцип додатковості, який уперше як новий «логічний інструмент», що 
дозволяє у процесі пізнання з метою відтворення цілісності його об’єкту, 
аналізу властивих цьому об’єкту суперечливих властивостей, застосо-
вувати додаткові взаємовиключні класи понять у вигляді «додаткових 
пар», встановлювати еквівалентність між ними, описав у зв’язку з 
необхідністю інтерпретації квантової механіки Н. Бор. Особливості вияву 
додатковості в інших сферах людського буття показано у наукових працях 
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В. І. Аршинова, Г. Г. Гранатова, Ж. Дерриді, Ю. М. Лотмана, А. В. Муд-
рика, В. В. Налімова, В. І. Сорокіної та ін. В них доведено, що додатковість 
передбачає не звичайне доповнення, а певну асиметричну гармонію, 
єдність того, що протиставляється, плюралізм відносних істин, що 
складають цілісну картину реальності. В освіті він виявляє себе у 
взаємообумовленості, співіснуванні і взаємодії класичних та інноваційних 
освітніх процесів. Додатковість дозволяє додавати, «доводити до 
повноти», доповнювати кращі напрацювання сталої методичної культури 
новими, сучасними [1]. Пропонуємо застосовувати принцип додатковості 
як методологічну підставу взаємодоповнення інноваційних і традиційних 
форм організації, методів та засобів магістерської підготовки майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» і 
розглядаємо його реалізацію в ході такої підготовки як наступну умову 
розвитку методичної культури. 

У методичній культурі майбутнього викладача як особистісному 
феномені на суб’єктному рівні закріплюються об’єктивні нормативні 
уявлення про цілі, зміст, способи реалізації методико-педагогічної 
діяльності, що опановується, набуті вміння і навички її здійснення, власні 
можливості щодо цього. Розвиток методичної культури забезпечується 
знаходженням особистісних сенсів і практичної цінності методико-
педагогічної діяльності, що освоюється у процесі магістерської підготовки. 
Умовою такого знаходження є набуття власного досвіду, необхідного для 
культуроосвоєння як аналізу і відбору й упровадження існуючого 
методичного арсеналу, пошуку нових культурних смислів його доцільного 
використання і культуротворення як діяльності, результатом якої є 
створення нових методичних продуктів. Набуття такого досвіду стає 
здійсненим лише завдяки включенню в діяльність, пов’язану з 
об’єктивізацією притаманних їй засобів, методів, технологій, осягненням 
логіки організації педагогічного процесу й уможливлює перетворення їх у 
власні конструктивні варіанти її здійснення. Отже, забезпечення 
можливості занурення майбутніх викладачів у методичну діяльність, 
спрямовану на оволодіння досвідом, необхідним для аналізу, відбору і 
створення методичних продуктів розглядаємо як педагогічну умову 
розвитку їх методичної культури. 

Відтак, для ефективного розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» на 
часі перебувають: надання магістрантам навчальної автономії;реалізація 
принципу додатковості як методологічної підстави взаємодоповнення 
інноваційних і традиційних форм організації, методів і засобів магістер-
ської підготовки;забезпечення можливості занурення майбутніх викладачів 
в методичну діяльність, спрямовану на оволодіння досвідом, необхідним 
для аналізу, відбору і створення методичних продуктів. 

Перспективу подальших наукових розвідок убачаємо в розробці 
моделі розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних 
дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» в умовах магістратури. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
У МОДЕЛІ ТРИСУБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН 

 
В умовах становлення і розвитку інформаційного суспільства 

сучасний вчитель початкових класів повинен мати високу інформаційну 
культуру, вміти володіти прийомами самостійного пошуку, збору й 
продукування інформації, використовувати ІКТ в навчальному процесі 
початкової школи, керувати інформаційними потоками й ефективно їх 
обробляти, ефективно користуватися Інтернет-ресурсами для своєї 
професійної діяльності. Цього можна досягти, на наше переконання, 
шляхом переходу освітньої системи педагогічного ВНЗ від традиційних 
суб’єктно-суб’єктних відносин до трисуб’єктних відносин. 

Сучасна модель трисуб’єктних відносин передбачає введення в 
традиційну суб’єктно-суб’єктну модель, представлену викладачем і 
студентом, третього суб’єкта – інформаційно-комунікаційного педагогіч-
ного середовища, – тим самим утворюючи складну систему: «викладач – 
студент – інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище», де кожен 
з компонентів є активним рівноцінним суб’єктом навчального процесу. 
Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище трансформує 
традиційну суб’єкт-суб’єктну модель навчання, безпосередньо впливаючи 
і дещо змінюючи роль і функції інших суб’єктів навчання, частково 
перебираючи їх функції на себе [5, с. 405]. 

Таким чином, в умовах інформатизації освіти традиційна система 
професійної підготовки майбутніх педагогів вже не відповідає викликам 
часу і не задовольняє потреби економіки, науки і культури, а отже, вимагає 
переходу від суб’єкт-суб’єктної взаємодії до трисуб’єктної, яка забез-
печить формування конкурентоспроможного фахівця початкової освіти, 
здатного до творчої праці, професійного розвитку, самостійного й 
нестандартного розв’язання складних проблем в освітній і педагогічній 
практиці. 

Проблеми інформатизації освіти, функціонування інформаційного 
середовища у ВНЗ розкрито в працях В. Бикова, Б. Гершунського, 
А. Єршова, М. Жалдака, М. Кадемії, А. Коломієць, В. Мадзігона, О. Май-
бороди, Ю. Машбиця, І. Прокопенка, Ю. Рамського, С. Семерікова, О. Спі-
ваковського, О. Шликова та ін. Учені доводять, що інформатизація освіти 
викликана соціальними причинами і в процесі свого розвитку стала одним 
із домінуючих чинників суспільного розвитку. 

Особливості використання ІКТ у професійній підготовці майбутніх 
фахівців початкової освіти досліджували В. Андрієвська, І. Богданова, 
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Н. Воропай, С. Гунько, А. Коломієць, В. Кондратова, М. Левшин, Н. Лис-
топад, Д. Мазока, О. Майборода, Ю. Первін, Л. Петухова, А. Семенов, 
О. Снігур, О. Співаковський, О. Суховірський, О. Шиман та ін., які наголо-
шували, що впровадження ІКТ якісно збагачує та доповнює систему 
традиційних форм та методів навчання у вищій школі, підвищує 
результативність підготовки майбутніх фахівців, інтенсифікують нав-
чально-виховний процес у ВНЗ. 

Концептуальні засади професійної підготовки вчителів початкових 
класів в умовах інформаційного середовища висвітлені в дослідженнях 
Н. Воропай, І. Доніної, А. Коломієць, В. Коткової, М. Левшина, Г. Лома-
ковської, М. Овчиннікової, Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд, Ю. Первіна, Л. Пету-
хової, О. Снігур, О. Співаковського, О. Суховірського та ін. Аналіз праць 
учених переконує, що професійний розвиток майбутнього вчителя 
початкових класів безумовно проходить в умовах інформатизації освіти, 
зокрема під впливом інформаційного середовища, за допомогою якого 
формуються професійні компетенції, професіоналізм, інформаційний 
світогляд, творче мислення. 

На думку О. Співаковського, Л. Петухової, Н. Воропай, сучасна 
підготовка вчителя початкових класів повинна відбуватися в науково-
обґрунтованому інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі, 
під яким вони розуміють «сукупність знанієвих, технологічних і 
ментальних сутностей, які в синхронній інтеграції забезпечують якісне 
оволодіння системою відповідних знань» [5, с. 402]. Сучасні тенденції 
розвитку освіти вимагають розглядати це середовище в якості третього 
рівноправного суб’єкта освітнього процесу. Введення інформаційно-
комунікаційного педагогічного середовища як активного суб’єкта сучасної 
дидактичної моделі навчання дозволило Л. Петуховій та О. Співаков-
ському висунути ідею щодо необхідності введення у теорію і практику 
навчання понять «трисуб’єктна дидактика», «трисуб’єктна взаємодія», 
«трисуб’єктні відносини» [7]. 

Однак, аналіз педагогічної літератури переконує в тому, що 
проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у 
моделі трисуб’єктних відносин є малодослідженою, і, відповідно, потребує 
значної уваги. У жодному з досліджень не представлена програма 
професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах 
трисуб’єктних відносин. Таким чином, дана проблема є актуальною, 
багатоаспектною та потребує поглибленого вивчення, систематизації й 
теоретичного узагальнення. 

Мета статті полягає в тому, щоб акцентувати увагу на розгляді 
особливостей сучасної професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів в умовах трисуб’єктних відносин. 

В умовах інформатизації освіти важливим завданням сучасного ВНЗ 
є радикальне підвищення ефективності й якості підготовки фахівців до 
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рівня, досягнутого в розвинутих країнах, тобто підготовки кадрів з новим 
типом мислення, які відповідають вимогам інформаційного суспільства 
[2, с. 17]. Дане завдання можна розв’язати, на нашу думку, за умови 
забезпечення трисуб’єктної моделі відносин, представленою викладачем, 
студентом та інформаційно-комунікаційним педагогічним середовищем. У 
даній моделі саме інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище 
повинно бути фундаментом для організації навчального процесу у ВНЗ. 

Сучасний учитель початкових класів повинен мати не лише базові 
знання та навички роботи з комп’ютером та комп’ютерними технологіями, 
а й вміти створювати дидактичні та методичні матеріали, ефективно 
використовувати інформаційні технології у навчально-виховному процесі 
початкової школи. Важливість проблеми посилюється і введенням в дію 
нового державного стандарту початкової загальної освіти (2012 р.), яким 
передбачено викладання нової дисципліни «Сходинки до інформатики» з 
другого класу. Це вимагає від вчителя початкових класів навичок роботи з 
комп’ютером, володіння інформаційно-комунікаційною культурою, бути 
мобільним в освоєнні й впровадженні новітніх інформаційних технологій, 
вміти оперувати комп’ютерними засобами, створювати електронні 
презентації та ін. 

Погоджуємося з думкою О. Співаковського, Л. Петухової, про те, що 
найважливішими етапами в розвитку дидактики є такі: І етап – суб’єктно-
об’єктна дидактика (викладач «наповнює» студентів знаннями); ІІ етап – 
суб’єктно-суб’єктна дидактика (викладач і студент – рівноправні партнери 
навчання); ІІІ етап – трисуб’єктна дидактика (викладач – студент – 
інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище) [7, с. 9]. 

У руслі нашого дослідження науковий інтерес становить три-
суб’єктна дидактика як «один із напрямів педагогічної науки про найбільш 
загальні закономірності, принципи та засоби організації навчання, що 
забезпечує свідоме та міцне засвоєння системи знань, умінь і навичок у 
межах рівноправних взаємин учня (студента), учителя (викладача) та 
інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища» [6, с. 154]. 

Трисуб’єктна дидактика передбачає таку організацію навчального 
процесу, в якій беруть участь три активних та рівноцінних суб’єкта 
навчання: викладач, студент та інформаційно-комунікаційне педагогічне 
середовище. Звісно, така позиція може викликати дискусію стосовно 
представлення середовища в якості суб’єкта, оскільки суб’єкт – це той, хто 
пізнає (філософське розуміння), людина на вищому рівні активності, 
цілісності, системності, автономності, творчості (психологічне розуміння), 
носій предметно-практичної активності і пізнання, який здійснює зміни в 
інших людях і в самому собі (педагогічне трактування). 

Однак, розгляд інформаційно-комунікаційного педагогічного середо-
вища як суб’єкта не вступає в протиріччя щодо розглянутих вище 
означень, оскільки «його компонентами є не тільки технології, але й 
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людські ресурси, які безперервно їх оновлюють зі швидкістю, що постійно 
зростає» [5, с. 403]. 

Розкриємо сутність кожного з суб’єктів сучасної моделі навчання. 
Перший суб’єкт трисуб’єктної моделі відносин – викладач ВНЗ – виконує 
роль інструктора, посередника, наставника, що оперативно керує навчаль-
ним процесом. Основне завдання викладача – розробляти і використо-
вувати відкриті й дієві методи для здобуття майбутніми фахівцями 
початкової освіти професійних умінь і навичок. Викладач перестає бути 
постачальником, «ретранслятором» знань, а починає виконувати функції 
інструктора та наставника. З цього приводу, М. Банчук зауважує, що у 
навчальному процесі повинен з’явитися «маклер із керівництва», який 
здатний зібрати і надати достатню кількість інформації для прийняття 
рішення про майбутні дії, розвинути здібності до інформаційного менедж-
менту й аналізу інформації, допомогти знайти свій шлях в інформаційному 
лабіринті знань [1, с. 74]. 

Другий суб’єкт – студент – є рівноцінним учасником навчального 
процесу, який у процесі трисуб’єктної взаємодії активно співпрацює з 
викладачем, набуває умінь самостійного пошуку, збору й продукування 
навчальної інформації та має багато можливостей для впливу на зміст і 
процес власної професійної підготовки. Слушно зауважує А. Литвин, що 
«студенти з пасивних спостерігачів перетворюються на учасників 
навчального процесу, розкривають свої творчі якості та індивідуальні 
можливості, набувають навичок самовираження» [4, с. 22]. 

Зауважимо, що у моделі трисуб’єктних відносин відбувається 
перерозподіл ролей, переміщення центру з викладача на студента. 
Відбувається суттєва зміна ролі викладача як єдиного джерела фактів, ідей, 
принципів на роль консультанта, менеджера, фасилітатора. Студент, у свою 
чергу, перетворюючись з пасивного учасника навчального процесу на 
активного суб’єкта, повинен вміти підтримувати зв’язок з викладачем, 
однокурсниками, провайдером освітніх послуг, технічним персоналом, 
адміністратором. Дана система дає змогу викладачеві оперативно керувати 
навчальним процесом, а студентам постійно забезпечувати задоволення 
індивідуальних, освітніх потреб, ефективно сприймати і закріплювати 
матеріал, що в цілому призводить до оптимізації навчального процесу. 

Третій суб’єкт – інформаційно-комунікаційне педагогічне середо-
вище – розглядається як організована сукупність інформаційного, органі-
заційного, методичного, технічного та програмного забезпечення, що 
сприяє виникненню й розвитку інформаційно-навчальної взаємодії між 
студентом, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а 
також формуванню пізнавальної активності студентів за умови наповнення 
окремих компонентів середовища предметним змістом певного навчаль-
ного курсу. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище спрямо-
ване на реалізацію вимог сучасної освіти, зокрема це середовище надає 
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доступ до ресурсів у будь-який зручний час; володіє зручним, гнучким, 
дружнім, інтелектуальним сервісом, допомагає людині знайти необхідні 
інформаційні ресурси, дані або знання; дозволяє організувати практично 
безкоштовні, зручні у часі контакти між будь-якою кількістю людей, 
забезпечити зручний і гнучкий обмін інформацією (причому в будь-якому 
вигляді) між ними та ін. [5, с. 404]. 

Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище є потенційно 
відкритим до вмотивованих запитів і потреб майбутнього фахівця 
початкової освіти та у своїй структурі, як зауважує В. Коткова, має такі 
компоненти: технічне середовище (персональні комп’ютери студентів або 
комп’ютерний клас); програмоване середовище (сукупність стандартних 
програм комп’ютерного користувача, Інтернет); предметне середовище 
(моделювання цілісних фрагментів педагогічної діяльності); методичне 
середовище (інструкції, алгоритми, методичні рекомендації взаємодії 
викладачів та студентів засобами ІКТ, порядок використання, оцінка 
ефективності та ін.) [3, с. 104]. Сукупність цих складових відповідає 
сучасним вимогам професійної підготовки майбутнього фахівця та активно 
сприяє інформаційно-навчальній взаємодії у системі «викладач – студент – 
середовище». 

На нашу думку, в умовах трисуб’єктної взаємодії відбувається 
активна інформаційна взаємодія між викладачем, студентом та інформа-
ційно-комунікаційним педагогічним середовищем, яка дає можливість 
студенту здобувати професійні знання, набувати умінь і навичок 
професійної діяльності; викладачеві – виконувати функції інструктора, 
наставника та керівника навчальним процесом; інформаційно-комуніка-
ційному педагогічному середовищу – реалізувати потенційні можливості, 
здібності майбутнього фахівця, підвищувати його навчальну мотивацію, 
розвивати індивідуальність майбутнього спеціаліста, формувати інформа-
ційну культуру й світогляд. 

Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище має широкі 
функціональні можливості. Воно відкриває студентам доступ до електрон-
них каталогів навчальної літератури, електронних підручників та посіб-
ників, електронних енциклопедій, словників, наукових журналів, збірників 
наукових праць, комп’ютерних навчальних курсів. Майбутні фахівці 
мають можливість звернутися до автоматизованих засобів контролю своїх 
знань і рейтингового оцінювання поточних результатів навчальної діяль-
ності, що сприяє формуванню самоосвітньої компетентності студента. 

Отже, взаємодія трьох суб’єктів процесу навчання забезпечує 
формування конкурентоспроможного фахівця початкової освіти, здатного 
не тільки сприймати, зберігати й відтворювати, а й продукувати 
інформацію; спеціаліста, який зможе ефективно керувати інформаційними 
потоками й обробляти їх, творчо й нестандартно вирішувати навчально-
виховні задачі, які ставить перед ним сучасна освітня практика. 
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Узагальнюючи вищевикладене, вважаємо, що організація навчаль-
ного процесу в умовах трисуб’єктних відносин сприяє досягненню 
наступних цілей: 

− підготовка особистості до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві; 

− формування умінь працювати з інформацією; 
− підвищення комп’ютерної грамотності майбутніх фахівців; 
− створення таких умов навчання, у яких кожен студент може 
реалізувати свої потенційні можливості, задовольнити свої освітні 
потреби; 

− формування самоосвітньої компетентності студентів; 
− розвиток соціальної та професійної мобільності; 
− формування мотивації професійної діяльності майбутніх фахівців; 
− розширення свого інформаційно-освітнього простору; 
− формування інформаційно-комунікаційної культури; 
− формування мотиваційної, когнітивної та організаційної готов-
ності до інноваційної діяльності. 

Таким чином, досліджуючи особливості професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів в умовах трисуб’єктних відносин, 
ми дійшли таких висновків: 

1. Сучасна освітня система є діяльнісною, нелінійною, активною, 
здійснює суттєвий вплив на зміни цілей, завдань, зміст навчання, 
організаційних форм і методів, є відкритою до перетворень, кількісних та 
якісних зрушень та орієнтована на трисуб’єктні пріоритети. 

2. Навчально-виховний процес у сучасній вищій школі визначається 
наявністю трисуб’єктних відносин, які трактуються як активна взаємодія 
між трьома рівноправними активними суб’єктами навчання – студентом, 
викладачем та інформаційно-комунікаційним педагогічним середовищем. 

3. Важливе місце в моделі трисуб’єктних відносин посідає 
інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище, яке передбачає 
набуття майбутніми фахівцями початкової школи вмінь вільно орієнту-
ватися в інформаційному просторі, володіти комп’ютерними засобами, 
ефективно використовувати інформаційні технології в навчально-вихов-
ному процесі початкової школи. 
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КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ЗАЛЕЖНО ВІД МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ 
 
Інноваційні процеси у соціально-економічному й політичному житті 

сучасного суспільства, що супроводжуються надзвичайним інформаційним 
пресингом, поставили перед працівниками вітчизняної освіти, і зокрема, 
дошкільної освіти, завдання перегляду традиційної парадигми виховання 
та пошуку нових підходів щодо формування особистості дошкільників. 
Відповідно кардинально змінилися критерії оцінювання мовної компе-
тентності вихователів дошкільних навчальних закладів. Необхідність 
вдосконалення методичних підходів щодо всебічного розвитку та 
соціальної адаптації дошкільників до прийдешнього дорослого життя 
зумовлює актуальність виконаних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
виконання завдання щодо розвитку комунікативних умінь і здібностей 
дітей дошкільного віку у відповідності з нормативними документами [2; 5] 
залежить насамперед від комунікативної компетентності персоналу 
дошкільного навчального закладу, авторитет котрого в очах дошкільника 
іноді перевищує авторитет батька й матері і решти членів його сім’ї [11]. 
«Усі дорослі колись були дітьми, тільки мало хто з них про це пам’ятає». 
Це слова Антуана де Сент-Екзюпері, автора відомої філософсько-ліричної і 
сповненої добротою казки «Маленький принц» про дитину, що пізнає світ, 
і яка не залишається байдужою до жодного нового факту, мають глибокий 
зміст. Однак кожен розуміє їх по-різному. Дехто сприймає ці слова як 
прояв зажури, туги за давно минулими часами, коли можна було безкарно 
бути щирим і вірити в правду. Інші вбачають у них приховану іронію, а 
може насмішку чи навіть зневагу до тих самозакоханих псевдо-успішних 
дорослих, що можуть купити все, крім справжніх друзів, бо «немає таких 
крамниць, де торгували б друзями». Кращими стають тільки ті дорослі, що 
спромоглися зберегти у своїй душі дитячу безпосередність і чистоту, віру в 
те, що шляхетні мрії обов’язково збуваються, слід тільки зібрати 
однодумців і розпочати працювати на здійснення мрії. Такі дорослі 
впевнені в мудрості ще одного вислову Екзюпері стосовно того, що 
«Єдина справжня розкіш на Землі – розкіш людського спілкування» [9]. На 
жаль, далеко не всі дорослі навіть з числа тих, хто здатен на чисті мрії, 
спроможні висловити їх словами і донести до слухача. Не всі можуть 
сповна скористатися начебто простою розкішшю людського спілкування, 
хоча дуже хочеться напитись цілющої води взаєморозуміння, без якого 
немислиме справжнє щастя. Не можуть, бо бракує слів! А чому? Можна 
придумати безліч самовиправдань. Однак провідні психологи ще з часів 
Зигмунда Фрейда [12] і Карла Юнга [15] радили шукати коріння будь-яких 
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проблем дорослості у ранньому дитинстві [14]. Адже завдяки особливій 
сприйнятливості і пластичності психіки дітей максимальна сила дитячих 
вражень зберігається саме до п’яти-шестирічного і зрідка до семирічного 
віку [4]. 

Мета статті – представити результати зв’язку мовленнєвої компе-
тентності дітей дошкільного віку від особливостей мовлення педагогів. 
Обґрунтувати необхідність вдосконалення роботи з педагогічними 
кадрами щодо підвищення культури мовлення. 

Зважаючи на те, що діти, наслідуючи мовлення дорослих, 
переймають усі тонкощі вимови, слововживання, побудови фраз, педагоги 
нашого дитячого садка використовують відомі технології формування 
мовленнєвої компетентності дітей [3; 4; 7; 10] та власні напрацювання. 

З метою діагностики мовної компетентності вихователів нами було 
проведено анонімне анкетування ряду працівників дошкільних навчальних 
закладів, що беруть участь у вихованні дошкільників та студентів 
педагогічного коледжу, що готуються отримати кваліфікацію «Вихователь 
дітей дошкільного віку». До опитувального листка було внесено слова й 
словосполучення, які найчастіше неправильно вживаються у засобах 
масової інформації, рекламних роликах, популярних піснях, а іноді й 
фахових публікаціях. За віком і кількістю годин, проведених біля 
телевізора, на негативний вплив якого вказують вчені [8], респонденти 
були об’єднані у чотири групи (за віком і за часом перегляду телепрограм). 
Отримані результати враховано під час корегування планів роботи з 
кадрами. 

З’ясувалося, що серед вихователів старшого покоління 67,2 % 
марнували на «спілкування» з телевізором понад дві години на добу і лише 
32,8 % віддавали цьому заняттю менше двох годин на добу. Приємно, що 
з-поміж їхніх молодших колег частка «телеманів» не перевищила 20 %. 

Далеко не всі діючі й майбутні вихователі дітей дошкільного віку 
спроможні адекватно висловлювати свої думки, почуття й відчуття, що є 
перешкодою для встановлення повноцінного контакту між дорослим і 
дитиною. Так, жоден з опитаних не зумів окреслити смислові межі 
вживання слова «знаходитись», що в українській мові стосується чогось 
(зрідка когось) того, що (або кого) потрібно шукати, щоб знайти. Всі без 
винятку, незалежно від віку і від часу, проведеного перед телевізором, 
калькуючи з російської, не нормативно розширили його семантичний 
діапазон, неправильно використовуючи слово «знаходиться» для позна-
чення місця перебування. «Піаніно знаходиться у танцювальній залі» 
замість «міститься чи стоїть», «мій будинок знаходиться на околиці міста» 
замість «розташований», Острів Рапа-Нуї (Пасхи) знаходиться у південній 
частині Тихого океану замість «лежить». 

Усі понад 30-річні «телемани» не розрізняють значення слів 
«посмішка» й «усмішка». Справа в тім, що обидва слова перекладаються 
на російську мову одним словом «улыбка». За комп’ютерного перекладу з 
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російської слово «улыбка» подається в одному варіанті – «посмішка». 
Слово «усмішка» є в комп’ютерному перекладачі, але його доводиться 
«витягувати» з онлайн-пам’яті. У традиційних паперових словниках є 
обидва слова – і «посмішка», й «усмішка». Однак на першому місці 
читаємо слово «посмішка», тому що в українському алфавіті літера «п» 
розташована раніше, ніж літера «у». Лише тому! Разом з тим слова 
«посмішка» й «усмішка» не синоніми. В українській мові слово 
«посмішка» має негативний зміст (злостива, єхидна, нахабна тощо), 
натомість слово «усмішка» сповнене позитиву (лагідна, радісна, щаслива 
тощо) [1]. На жаль, про це забувають не тільки рекламодавці зубної пасти 
чи окремі занадто моторні й не вельми освічені журналісти, а й окремі 
поети та навіть виховательки старшого віку. Внаслідок цього чуємо 
заклики «Подаруй посмішку дітям» або «Посміхніться – ви зайшли до 
дитячого садка», від яких стає лячно, коли згадаєш «злостива, єхидна, 
нахабна». А коли з екрану телевізора в популярній пісні лунає «мамина 
радісна посмішка», стає зовсім сумно. Як поєднати «радісна» з «нахабна» 
чи «злостива»? Радує, що у цій віковій групі з-поміж тих, хто не зловживає 
телевізором, правильно розуміють значення слів «посмішка» й «усмішка» 
понад 60 %, а також те, що більшість молодих вихователів (понад 75 %) 
також правильно розрізняють їх зміст. 

Усі зомбовані телевізійною рекламою понад 30-річні «телемани» не 
розрізняють значення слів «їжа» і «їда». Тож, наслідуючи кальковану з 
російської безграмотну рекламу, радять дітям споліскувати після «їжі» 
ротову порожнину, забуваючи, що слово «їжа» перекладається на 
російську словом «пища», а російське слово «еда» українською буде – 
«їда». Однак у середовищі молоді, а також з-поміж байдужих до телевізора 
понад 30-річних вихователів кількість правильних відповідей наблизилася 
до 50 %. Непоганий показник байдужих до телевізора вихователів 
старшого покоління мабуть можна пояснювати збереженими з дитинства і 
не витісненими телерекламою знаннями, тоді як телезалежна молодь, на 
відміну від своїх старших колег, під час рекламних пауз схильна швидко 
переключати канали і частково уникати згубного впливу реклами. 

Незалежно від віку й телезалежності понад половина респондентів 
плутаються у вживанні словосполучення «брати участь», помилково 
замінюючи його на кальковане з російської «приймати участь». Лише 20 % 
байдужих до телевізора вихователів старшого покоління розуміють, що, 
описуючи зовнішній вигляд людини, краєвиду чи якоїсь дії, слід казати 
українською «має вигляд», а слово «виглядає» доречно вжити стосовно 
того, хто виглядає з вікна, з-за дерева тощо. Кошенятко може виглядати з 
чобота, до якого воно залізло і т.д. Зрозуміло, що українське дієслово 
«виглядати» перекладається на російську «выглядывать». Усі без винятку 
молоді вихователі неправильно користуються цим словом, тож незграбна 
калька «ти чудово виглядаєш» нікого не дивує, що смішно й сумно 
водночас. Обговорення наслідків тестування стало одним з елементів 
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мотивації педагогічних кадрів щодо самоосвіти. 
Серед інтерактивних методів роботи з дошкільниками педагоги 

найчастіше використовують «Мікрофон», «Дебати», «Парами», «Ланцю-
жок», «Снігова куля», «Синтез ідей» тощо з метою викликати цікавість, а 
ще краще – подив. Добрі результати дає використання методу «Тверджень – 
провокацій». У дидактичних іграх «Закінчи слово (речення)», «Коло 
комплементів» найбільший ефект дає застосування методу мікрофону, 
згідно з яким забезпечується можливість висловитися кожній дитині у 
порядку черги. Часто послуговуємось методами групового обговорення, 
зокрема «Методом розв’язання протиріч», у дидактичних іграх: «Добре – 
погано», «Що зайве?», «Що не так?», «Виправ помилку». 

Дітям подобається (а це найліпший і найкоротший шлях досягнення 
мети), коли вихователь намагається і спонукає дошкільнят показувати 
окремі букви, а іноді й слова, рухами рук і тіла, поєднанням пальчиків 
однієї або обох рук однієї дитини або самого вихователя (для прикладу) чи 
рук вихователя і дитини або двох дітей, що підтверджує зв’язок мовлення з 
розвитком дрібної моторики м’язів пальців рук. Це зумовлює успішність 
використання парціальних програм [6; 13]. 

Дуже корисні мовленнєві логічні задачі, дидактичні ігри та вправи, в 
процесі яких удосконалюються всі компоненти звукової культури 
мовлення. Щоб навчити дітей правильно й чітко вимовляти звуки, їм 
пропонують такі ігри: «Вимов так, як я», «Назви і відгадай», «Крамниця», 
«Комар», «Покатаймося на конику», «Жуки», «Літаки», «Що сказав (взяв) 
Петрушка?», «Виправ Незнайка», «Допоможемо Буратіно», «Чого не 
вистачає?», «Луна», «Паровоз», «Підкажи Петрушці звук», «Ось так 
вимовляються звуки». 

Розвиткові фонематичного слуху сприяють ігри: «Тиша», «Телефон», 
«Зіпсований телефон», «Тиха й голосна музика», «Що як звучить?», 
«Відгадай звук», «Впізнай, хто це?», «Про що говорить кімната (вулиця, 
ліс)?», «Доручення», «Хто краще чує?» і таке інше. Для вироблення 
інтонаційної виразності мовлення (сили голосу, темпу, логічних наголосів, 
інтонації, ритму) ефективні відомі ігри: «Мавпочки», «Хто що почув?», 
«Тихо – голосно», «Пішли-поїхали», «Вимовляй так, як я», «Допоможемо 
Незнайці». Розвиткові мовленнєвого дихання сприяють ігри: «Сніжинка», 
«Летять сніжинки», «Листочки», «Вітерець», «Вітряк», «У кого далі 
полетять пелюстки?», «Дмухай сильніше». З метою формування у дітей 
уміння виконувати звуковий аналіз слів, закріплювати знання про слово і 
речення, проводяться такі ігри: «Добери різні слова», «Підкажи слово», 
«Чи схоже звучать слова?», «Слова забули своє місце», «Упіймай м’яча», 
«Живі слова», «Жук Буквоїд», «Що написав нам Петрушка?», «Ведмедик 
дізнається», «Що таке наголос?», «Як звати друзів?» тощо. 

У навчанні елементів грамоти в межах добуквеного періоду 
проводиться підготовча робота з засвоєння елементів писемного мовлення. 
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Дітей знайомлять з основними одиницями мовлення й навчають правильно 
користуватися термінами на їх позначення «речення», «слово», «звук», 
«склад», «буква». Даються уявлення про слова, які не мають самостійного 
значення і використовуються у мовленні для забезпечення зв’язку слів між 
собою (сполучників і прийменників); навчають виокремлювати із 
мовленнєвого потоку речення, сприймати його як декілька пов’язаних 
змістом слів, що висловлюють завершену думку; вправляють у поділі 
речень на слова, визначенні кількості й порядку слів у них та складанні 
речень із розрізнених слів, із заданим словом, у поширенні речень новими 
словами, залучають до моделювання речень за відповідними схемами. 

При підготовці до письма розвивають просторові уявлення, вміння 
орієнтуватися на площині, сторінці альбому, книжки, зошита. Розвивають 
дрібні м’язи, гнучкість суглобів та моторику пальців і кистей рук, 
координацію рухів кистей рук та очей, окомір у художній діяльності 
(малювання, ліплення, аплікація, конструювання і художня праця з 
різними матеріалами). Вчать правильно тримати олівець і ручку. 
Вправляють у спеціальних графомоторних і графічних вправах із 
обведення контурів зображень, штрихування форм різними способами 
(крапками, короткими штрихами, прямими і хвилястими лініями у різних 
напрямках), проведення прямих, ламаних, кривих ліній різної конфігурації. 
Діти вчаться рухатися по площині, вздовж рядка, ритмічно розміщувати на 
рядку прості зображення, графічні елементи і візерунки з них. В 
індивідуальному порядку задовольняють інтерес дітей до друкування букв, 
складів і слів, вимова і написання яких збігаються. 

Систематична робота з педагогічними кадрами щодо вдосконалення 
культури мовлення сприяла мовленнєвому розвитку дітей. Унаслідок цього 
діти не бояться висловлювати свої думки, вміють розмірковувати, 
володіють належним словниковим запасом, здатні користуватися рідною 
мовою як засобом мовленнєвої взаємодії у товаристві однолітків, старших 
дітей і дорослих, розуміти їх і бути зрозумілими, а саме ці особливості 
дитячого мовлення є основою мовленнєвої компетентності. 

Завдяки усвідомленню концепції, що якісне мовлення вихователя – 
основний чинник мовленнєвого розвитку дитини, переважна більшість 
вихованців ще до завершення дошкільного періоду набувають належного 
рівня мовної компетенції (формування звукової культури мови, лексичного 
запасу, граматичної будови та зв’язності мовлення, комунікативних умінь), 
що сприяє їх особистій зорієнтованості у новому середовищі, спромож-
ності до навчання у школі й позашкільного спілкування і, як наслідок, 
сприяє успішності в дорослому майбутньому. 

Перспективою подальшого наукового пошуку з даної проблеми буде 
вдосконалення способів діагностики мовленнєвої готовності педагогів до 
виконання програмових завдань з рівнобіжним розширенням словникової 
бази тестування. 
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УДК 378.22+376.3 
Станіслава Токарєва 

 
ЗНАЧЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ  

І ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

 
Сьогоднішній стан здоров’я підростаючого покоління викликає 

занепокоєність батьків, педагогів та стурбованість лікарів. За даними 
Міністерства охорони здоров’я України показник захворюваності дітей 
віком до 17 років має негативну тенденцію. Так у 2003 році він становив 
117,46 хворих на 1000 дітей, а у 2008 році – вже 133,62. У містах показник 
захворюваності дітей вище, ніж в сільський місцевості приблизно на 30 %. 
Дані інституту радіаційної медицини АМН України свідчать, що ще в 2000 
році в перші класи приймали учнів, 80 % яких потребували додаткової 
допомоги, у зв’язку з особливостями психофізичного розвитку. А 
колишній міністр охорони здоров’я З. Митник, оголошуючи результати 
щодо стану здоров’я дітей, назвав їх «плачевними» і зазначив, що 80 % 
дітей мають ту чи іншу хворобу. Фахівці, які займаються проблемами 
здоров’я, фізичної рекреації та спорту, відзначають, що тенденція 
погіршення здоров’я серед молоді, яка намітилася в кінці 80–90-х років, 
зберігається і збільшується до цих пір. Кількість школярів, що займаються 
фізкультурою, від класу до класу, з року в рік знижується. Це пов’язано як 
з економічними і екологічними проблемами країни, які негативно 
позначаються на стані здоров’я і рівні фізичного розвитку молоді, так і з 
соціальними факторами. Це є результатом недостатньо сформованої та 
узгодженої системи фізичного виховання, обумовлено відсутністю науково 
обґрунтованих методик фізичного розвитку та удосконалення різних груп 
населення, особливо дітей. Для вирішення завдань по зміцненню здоров’я 
підростаючого покоління, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 
та молоді, на думку багатьох фахівців, необхідно удосконалювати систему 
фізичного виховання [4]. 

Суттєве значення в покращенні стану здоров’я учнів має відіграти 
фізична культура, яка проводиться із додержанням корекційно-оздоров-
чого, корекційно-розвивального та корекційно-відновлюючого спрямуван-
ня, основаного на результатах медичного обстеження і психолого-
педагогічного спостереження за школярами [3; 5]. Невід’ємною складовою 
професійної компетентності кожного вчителя фізичної культури почат-
кових класів повинна стати готовність до проведення педагогічної 
діяльності на засадах її корекційно-оздоровчого впливу на дитину. 

Актуальність представленої роботи зумовлюється соціальною та 
педагогічною значущістю проблеми професійної підготовки вчителя 
фізичної культури до диференційованого підходу у навчанні молодших 
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школярів, які відрізняються рівнем фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості, станом здоров’я; утрудненнями педагогів-початківців з 
фізичної культури при реалізації ідей особистісно орієнтованого впливу на 
учня в практиці фізичного виховання в початковій школі. 

Аналіз останніх наукових досліджень показує, що питання 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури широко 
досліджується і обговорюється фахівцями (П. Б. Джуринський, О. В. Пету-
нін, О. В. Тимощенко, Л. П. Сущенко, Б. М. Шиян та ін.). Але аналіз 
наукової педагогічної літератури дає можливість говорити про існування 
різних точок зору на процес удосконалення професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури. Існують різні погляди на 
пріоритетність направлень професійної підготовки майбутнього фахівця: 
підвищення компетентності на основі вивчення спортивно-педагогічних 
дисциплін (Б. М. Шиян), з урахуванням особисто-орієнтованого підходу в 
навчанні студентів (Л. П. Сущенко), на основі програмно-цільового 
підходу в навчанні (О. В. Тимошенко) [1, c. 83] О. Д. Дубогай одним із 
пріоритетних напрямів професійної підготовки вважає самостійну роботу 
майбутніх фахівців [2], Л. І. Іванова – фізкультурно-оздоровчий компонент 
професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Вона 
зазначає, що вчитель фізичної культури має бути координатором 
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в загальноосвітній 
школі. 

Не дивлячись на інтерес науковців до проблеми професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичного виховання, єдиного підходу 
щодо складових та алгоритму формування готовності майбутнього вчителя 
фізичної культури на сьогодні не вироблено. Враховуючи вищенаведене, 
найголовнішим завданням професійної підготовленості вчителя фізичної 
культури вважаємо готовність до діяльності, спрямованої на збереження 
здоров’я дитини, створення умов для її фізичного розвитку, підвищення 
рівня фізичної підготовленості учня, формування бази рухових умінь та 
навичок, укріплення функціональних систем організму. 

Отже, метою статті став аналіз готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до корекційної-оздоровчої роботи з учнями початкових 
класів. 

Не завжди в системі шкільного навчання на уроках фізичного 
виховання провідним направленням є розвиток фізичних якостей та 
удосконалення рухового досвіду учня. На жаль, багато сучасних дітей, 
особливо в початковій школі, потребують корекційно-оздоровчої допомоги 
при опануванні програмним матеріалом з предмету «Основи здоров’я і 
фізична культура», а професійна діяльність учителя фізичної культури є 
найбільш відповідальною з урахуванням навчальних вимог предмету та 
стану здоров’я учнів. З огляду на низький рівень здоров’я учнів 
загальноосвітніх шкіл, корекційно-оздоровча педагогічна діяльність для 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 46 

вчителя фізичної культури є важливою умовою професійної готовності. 
Разом з тим окремої навчальної дисципліни, яка б готувала майбутніх 
учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи в навчальних 
планах ВНЗ, не передбачено, тому виникає необхідність моніторингу 
готовності майбутніх учителів фізичної культури до вищезазначеного 
напряму роботи. 

Дослідження, яке проводилося із бакалаврами інституту фізичної 
культури та реабілітації ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, за мету ставило 
визначення рівня та аналіз якості готовності майбутніх учителів фізичної 
культури до корекційно-оздоровчої роботи з учнями початкової школи. 
Дослідження проводилося в два етапи. На першому етапі бакалаври, по 
спеціально розробленим анкетам, по 12 бальній системі оцінювали 
особистий рівень готовності до проведення корекційно-оздоровчої та 
спортивно-тренувальної роботи. Метою анкетування на цьому етапі 
дослідження було визначення суб’єктивної оцінки особистої професійної 
готовності до проведення занять фізичної культури в шкільних умовах. У 
відповідності з балами, зазначеними студентами, їх рівень готовності 
оцінювався як «низький» (1–3 бали), «задовільний» (4–6 бали), «середній» 
(7–9 балів), «достатній» (10–12 балів). Аналіз отриманих даних показав, 
що абсолютна більшість майбутніх учителів фізичної культури вважають 
себе готовими до проведення усіх складових корекційно-оздоровчої 
роботи на середньому (7–9 балів) та достатньому (10–12 балів) рівнях. 
«Середній рівень» особистої готовності, по окремим складовим 
корекційно-оздоровчої діяльності, задекларувало від 20 % до 64 % 
студентів, прийнявших участь в анкетуванні, «достатній рівень» особистої 
готовності – від 21 % до 59,5 % бакалаврів. Лише 5–6 % бакалаврів фаху 
фізичного виховання по окремим напрямам корекційно-оздоровчої роботи 
оцінили свій рівень готовності як «задовільний». На другому етапі 
дослідження майбутнім учителям фізичної культури було запропоновано 
письмово, відповісти на питання корекційно-оздоровчого спрямування. В 
ході відповіді бакалаври повинні були продемонструвати інтегральні 
теоретико-практичні знання з таких дисциплін як фізіологія, оздоровча 
фізична культура, корекційна педагогіка і вміння їх практичної реалізації в 
роботі з учнями початкових класів. Аналіз отриманих відповідей показав: 
по-перше, не відповідність задекларованого рівня готовності майбутніх 
учителів фізичної культури фактичному рівню підготовленості до 
організації і проведення корекційно-оздоровчої роботи; по-друге, визначив 
найбільш проблемні розділи підготовки студентів до корекційно-
оздоровчої роботи. Так, наприклад, комплекс вправ для стабілізації 
психоемоційного стану учня задовільно розроблять і обґрунтують 34 % 
бакалаврів, а на достатньому рівні його можуть запропонувати лише 25 % 
майбутніх учителів фізичної культури. По цьому розділу роботи 6 % 
бакалаврів визнали свій рівень як «низький», а фактично продемон-
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стрували «низький рівень» біля 25 % опитаних. Проблемним в підготовці 
майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи 
можна назвати консультативно-методичне направлення. Так розробити 
зміст індивідуальних або сімейних корекційно спрямованих фізичних 
вправ на достатньому рівні можуть лише 25,5 % бакалаврів, на середньому 
рівні – 36,1 %, на задовільному – 15 %. Це єдине направлення, в якому свій 
низький рівень готовності засвідчило біля 23 % учасників анкетування. 
Фактично «низький рівень» готовності до консультативно-методичної 
роботи корекційно-оздоровчого спрямування продемонструвало біля поло-
вини майбутніх учителів фізичної культури. Враховуючи особистісно 
орієнтовану парадигму сучасної освіти, якісну неоднорідність учнівського 
контингенту, неготовність майбутніх учителів фізичної культури до надан-
ня такого роду освітніх послуг погіршує їх можливості на ринку праці. 

Разом з тим майбутні вчителі фізичної культури достатньо високо 
оцінюють особистий рівень готовності до спортивно-тренувальної діяль-
ності. Так «достатній рівень» готовності до даного виду діяльності 
визначило 59,5 % студентів, тоді як «достатній рівень» особистої 
готовності до корекційно-оздоровчої роботи засвідчило 21,2 % бакалаврів, 
а до фізкультурно-рекреаційної роботи відповідно 14,8 %. «Задовільний 
рівень» готовності до спортивно-тренувальної діяльності, по особистій 
оцінці, мають лише 4,2 % бакалаврів, тоді як до корекційно-оздоровчої 
роботи і фізкультурно-рекреаційної роботи погано підготовлено, на думку 
студентів, біля 23 % бакалаврів по кожному із напрямів. Ні один майбутній 
вчитель фізичної культури не оцінив свою готовність до спортивно-
тренувальної діяльності як «низьку». Аналіз отриманих даних дає підставу 
вважати, що майбутні вчителі фізичної культури вважають більш 
пріоритетною спортивно-тренувальну роботу. На нашу думку, таку 
умотивованість і показники готовності по спортивно-тренувальному 
напрямі роботи майбутні вчителі фізичної культури демонструють в 
наслідку того, що на спортивно-тренувальну підготовку студента відво-
диться значно більше навчального часу ніж на підготовку до корекційно-
оздоровчої роботи. Кожен студент фаху фізичного виховання має 
особистий досвід спортивно-тренувальної діяльності, яку він підтримує і 
удосконалює протягом усього періоду навчання. Тоді як досвід 
корекційно-оздоровчої роботи або відсутній зовсім, або накопичується 
лише на педагогічних практиках – 10–12 тижнів на весь період навчання, 
що недостатньо для якісного опанування цим видом роботи. 

Отримані данні дають можливість зробити наступні висновки: 
– особиста висока оцінка готовності майбутніх учителів фізичного 

виховання до спортивно-тренувальної діяльності не співпадає із сього-
денним запитом загальноосвітньої школи з огляду на низький рівень 
здоров’я учнівського колективу; 

– суб’єктивна оцінка особистої готовності до корекційно-оздоров-
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чої роботи показує, що значна кількість бакалаврів декларують середній і 
достатній рівень, а фактично демонструють значно нижчий рівень 
готовності. При наявності в загальноосвітніх школах великої кількості 
учнів з особливостями розвитку, межовими станами здоров’я, хворобами 
(до 60–80 % від загальної кількості) учитель фізичної культури повинен 
демонструвати вищій показник готовності саме по корекційно-
оздоровчому напряму роботи. 

Перспективи подальшої роботи в цьому напрямі бачимо в 
поглибленні міждисциплінарних зв’язків в процесі підготовки майбут-
нього вчителя фізичної культури, формуванні комплексних знань на основі 
теоретичних дисциплін анатомо-фізіологічного, психолого-педагогічного 
циклів і практичних дисциплін «Рухливі та спортивні ігри», «Гімнастика». 
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ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 
УДК 373.2 

Тетяна Андрющенко 
 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Усвідомлення на державному рівні значущості проблеми збереження 

здоров’я підростаючого покоління спонукає до пошуку шляхів форму-
вання у дітей розуміння цінності здоров’я та здорового способу життя. 
Наразі при побудові освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах 
пріоритетною має стати діяльність педагогів з формування у дітей 
життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, психічному і 
духовному здоров’ю. У той же час, здоров’я дітей залежить не тільки від 
організованих зусиль дорослих, але й у більшій мірі – від компетент-
нісного ставлення кожної дитини до власного здоров’я. Враховуючи 
вищезазначене, вважаємо, що надзвичайно актуальним на сучасному етапі 
розвитку дошкільної освіти є розробка і впровадження методики форму-
вання здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 
українські науковці не обходять увагою проблему збереження і зміцнення 
здоров’я дітей, формування культури здоров’я і навичок здорового 
способу життя. Проблемі збереження психічного здоров’я дошкільників 
присвячені роботи І. Беха, О. Кононко, В. Кузьменко, Л. Терещенко та ін. 
Різні аспекти валеологічного виховання дітей висвітлено в працях 
Т. Андрющенко, О. Богініч, Т. Бойченко, Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Ло-
хвицької, З. Плохій, С. Юрочкіної; духовне здоров’я дітей є предметом 
вивчення В. Оржеховською, О. Савченко, О. Сухомлинською та ін. Маємо 
зазначити, що методичний аспект формування здоров’я дошкільників 
входить в коло наукових інтересів сучасних дослідників, однак проблемі 
розробки методики формування здоров’язбережувальної компетентності в 
дітей дошкільного віку науковці не приділяли належної уваги. 

Мета статті – представити й обґрунтувати основні методи, які 
включені в методику формування здоров’язбережувальної компетентності 
у дітей дошкільного віку. Подати алгоритм вивчення тем за авторською 
методикою. 

Ефективність методики формування здоров’язбережувальної компе-
тентності у дітей дошкільного віку залежить від умов її впровадження в 
навчально-виховний процес. Серед них виділяємо: врахування вікових і 
психологічних особливостей дітей молодшого, середнього і старшого 
дошкільного віку; взаємозв’язок організованої навчальної і самостійної 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 50 

діяльності вихованців; використання прикладів здорового способу життя 
дорослих і дітей тощо. 

Особливість навчання дошкільників полягає в тому, що оволодіння 
ними здоров’язбережувальною компетентністю потребує використання в 
освітньому процесі різноманітних методів навчання і створення умов для 
багаторазового вправляння. Тому необхідна організація практичної, 
ігрової, індивідуальної та колективної діяльності дітей, що базується на 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагогів і вихованців, дітей між собою. 
Такий підхід отримав назву «освіта на основі здобуття життєвих навичок» 
(за Т. Бойченко) [1, с. 40–43]. 

Робота за методикою формування здоров’язбережувальної компетен-
тності у дітей дошкільного віку відбувається як у процесі організованої 
навчальної діяльності здоров’язбережувального спрямування, так і під час 
самостійної діяльності дітей, оскільки проблема збереження здоров’я має 
глобальний, міждисциплінарний характер. Для опрацювання пропонується 
двадцять шість тем. Одна тема вивчається протягом тижня. Загальний 
алгоритм опрацювання кожної теми уніфікований. Він поданий на рис. 1. 
У кожній темі окреслена мета, виокремлені етапи організації навчальної 
діяльності: мотиваційний, теоретичний і практичний, а також представлені 
методи, які доцільно використовувати у ході розкриття теми на кожному 
етапі. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм вивчення теми 

 
Розвиток інтересів, мотивів, потреб активного здорового життя на 

мотиваційному етапі сприяє цілеспрямованому оволодінню дітьми 
системою знань, умінь і навичок збереження здоров’я на теоретичному 
етапі і поступово забезпечує перехід до формування позитивного, 
свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, 
здоров’язбережувальної поведінки і діяльності на практичному етапі. 

Етапи вивчення теми 

Практичний  Теоретичний  Мотиваційний 

Методи роботи з дітьми 

Спостереження; 
Аналіз ситуації 
спостереження; 
Проблемна ситуація. 

Розповідь; 
Інтерв’ю з дорослими; 
Бесіда. 

Дидактичні ігри; 
Сюжетно-рольові ігри; 
Досліди; 
Моделювання ситуацій; 
Практичні завдання. 
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Результат освітньої діяльності багато в чому залежить від вдало дібраних 
методів навчання дітей, що є способами роботи вихователя, завдяки яким 
дошкільники засвоюють знання, уміння, навички, розвивають свої 
пізнавальні здібності. Методи навчання спрямовані на забезпечення 
взаємозв’язку пізнавальної та практичної діяльності дітей. У нашій 
методиці забезпечено комплексне застосування різноманітних методів. 

Обґрунтуємо доцільність використання обраних методів роботи з 
дітьми на кожному етапі вивчення теми. 

Мотиваційний етап передбачає формування в дітей інтересу до 
теми, що вивчається, прагнення отримати інформацію про різні аспекти 
збереження здоров’я, усвідомлення необхідності використання здобутих 
знань у повсякденній діяльності. Починати вивчення будь-якої теми за 
нашою методикою пропонується зі спостереження. Спостереження 
забезпечує безпосереднє, цілеспрямоване, планомірне сприйняття дітьми 
процесів, явищ, об’єктів, запропонованих вихователем, не впливаючи при 
цьому на розвиток подій. Наприклад, вивчаючи тему «Уміння слухати 
співрозмовника», діти отримують завдання поспостерігати за однолітками 
і дорослими під час їхнього спілкування, звернути увагу на вираз обличчя 
людини, що слухає співрозмовника. Під час спостереження активно 
взаємодіють сприймання, мислення і мовлення. С. Рубінштейн розглядав 
спостереження як результат осмисленого сприйняття, у процесі якого 
відбувається розвиток розумової діяльності [2]. Усвідомивши чітко 
сформульовану мету спостереження, діти «занурюються» в ситуацію і 
отримують певний матеріал для роздумів. Це дозволяє підвести їх до 
наступного кроку – аналізу ситуації. 

Аналіз ситуації. Враховуючи той факт, що дітям ще важко 
самостійно робити аналіз, методикою передбачено ключові запитання, які 
уможливлять виконання завдання. Наприклад, дітям пропонується 
визначити: куди дивляться співрозмовники (в очі, в бік, на рот, на вуха, на 
одяг, на підлогу); чи роблять рухи головою (які і що це означає?); як 
тримають голову (рівно, трохи схиливши на бік, опустивши вниз тощо); 
які в них губи (міцно стиснуті, розтягнуті у посмішці, куточки губ опущені 
вниз). Вихованці мають проаналізувати результати спостережень, власні 
відчуття, спогади, пов’язані з темою, що вивчається. Аналізуючи 
запропоновані ситуації, дошкільники виокремлюють у процесах, пред-
метах і явищах основні, суттєві ознаки, встановлюють причинно-
наслідкові зв’язки, залежності. 

Дослідженнями В. Кузьменко доведено, що пригадування подій 
недалекого минулого, їх аналіз та прогнозування майбутнього виводить 
дитину за межі безпосередньої ситуації та визначає точки опори, які дають 
можливість оцінити окремі дії та вчинки, усвідомити їхню значущість і 
корисність не лише для даного моменту, а й для подальшого життя в 
цілому. Таке усвідомлення − неодмінна умова подальшого планування дій, 
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відповідної корекції стилю діяльності, вироблення на цій основі суспільно 
прийнятого стилю поведінки [3, с. 7]. На цьому етапі діти починають 
усвідомлювати потребу в додатковій інформації щодо нової теми, у них 
виникає зацікавленість у темі, мотив до її вивчення. Дорослий спрямовує 
міркування дітей у необхідному напрямі і підводить їх до формулювання 
проблеми. 

Постановка проблеми. Давньогрецьке слово problema в перекладі 
звучить як «задача», «перепона», «складність», які треба вирішити, 
здолати. Здатність бачити, виявляти, формулювати проблему необхідна 
абсолютно кожній дитині для її нормального розвитку. При формулюванні 
проблеми акцент робиться на тому, що є на даний момент незрозумілим 
для дітей. Наприклад, «які ознаки допомагають зрозуміти, що людина 
уважно слухає співрозмовника і радіє спілкуванню». Визначена проблема 
стане основою для подальшої роботи з дітьми над обраною темою під час 
теоретичного етапу. 

Теоретичний етап спрямований на забезпечення дітей знаннями 
про здоров’я та чинники здоров’язбереження, життєві навички, що 
сприяють фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю, 
формування основ здорового способу життя. Осмислення матеріалу 
забезпечують розповідь, інтерв’ю з дорослими, бесіда. Вони відкривають 
для дітей можливість виходити у процесі пізнання за межі безпосереднього 
сприймання. 

Розповіді вихователя використовують для повідомлення дітям нових 
знань, відомостей про здоров’я, певну здоров’язбережувальну навичку. Під 
час розповіді педагог розкриває в логічній послідовності причинно-
наслідкові зв’язки, залежності між певними діями і станом здоров’я 
людини; сутність способів дій, які потрібно запам’ятати. Діти отримують 
нову інформацію, поступово усвідомлюючи її, засвоюють поданий 
матеріал. 

У нашій методиці використовується науково-популярна розповідь, 
яка ґрунтується на аналізі фактичного матеріалу, спирається на достатню 
кількість яскравих і переконливих прикладів, що доводять правильність 
теоретичних положень, сприяють кращому сприйманню нового матеріалу. 
У темі «Уміння слухати співрозмовника», яку ми взяли за приклад, 
пропонується розповідь «Уважні вушка» (молодша група), «Як правильно 
слухати?» (середня група), «Для чого потрібно уміння слухати?» (старша 
група). 

Інтерв’ю з дорослими. У процесі отримання інформації про 
здоров’я, формування навичок здорового способу життя та реалізації його 
принципів у повсякденному житті дитина не може бути пасивним 
об’єктом. Вона має активно здобувати знання про здоров’я, усвідом-
лювати, інтериоризувати їх – бути суб’єктом здоров’яспрямованої освіти. 
Стимулювання дошкільників до проведення інтерв’ю сприяє формуванню 
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у них уміння самостійно ставити запитання дорослому з метою збору та 
уточнення інформації. На допомогу вихователю у методиці пропонується 
перелік орієнтовних запитань, які доцільно поставити іншій людині 
відповідно до кожної теми. 

Бесіда. Вагоме освітнє і виховне значення бесіди визначається тим, 
що вона сприяє розкриттю мислення дитини, забезпечує можливість 
реалізації індивідуального підходу до вихованця, дозволяє педагогу 
залучити до активної участі в роботі слабих і пасивних дітей. Саме за 
допомогою бесіди, спираючись на знання та практичний досвід дітей, 
вихователь активізує діяльність дітей, ставлячи їм запитання для 
міркування, розв’язання проблемної ситуації, підводить їх до розуміння 
нового або уточнення, поглиблення, розширення відомого. Під час бесіди 
відбувається активізація наявних знань дошкільників з проблеми, що 
вивчається; узагальнення і систематизація знань; усвідомлення дітьми 
закономірностей зв’язку причин і наслідків подій; закріплення отриманої 
під час розповіді вихователя та проведення інтерв’ю з дорослими 
інформації. При вивченні теми «Уміння слухати співрозмовника» у 
методиці пропонується бесіда «Ми слухати вчимося» (молодша група), «З 
ким приємно говорити?» (середня група), «Чемний співрозмовник» 
(старша група) з переліком питань для обговорення з дітьми. 

Практичний етап уможливлює закріплення дітьми знань і 
подальше вдосконалення умінь і навичок здоров’язбереження, розвиток 
здатності самостійно моделювати свою поведінку та діяльність, приймати 
рішення щодо виходу із різноманітних життєвих ситуацій, що впливають 
на здоров’я, отримання досвіду дотримання здорового способу життя. На 
практичному етапі через дидактичні та сюжетно-рольові ігри, досліди і 
моделювання ситуацій, практичні завдання і вправи відбувається первинна 
спроба втілити в життя те, чому навчилася дитина. 

Дидактичні ігри сприяють розвитку довільної уваги, пізнавальних 
здібностей, кмітливості, уяви; активізують інтерес, розумову діяльність, 
творчу думку і волю дітей, здатність до аналізу ситуації, постановки і 
вирішення задач; закріплюють знання, уміння і навички. Закріплення 
знань, умінь, навичок з теми «Уміння слухати співрозмовника» за нашою 
методикою забезпечує використання дидактичних ігор «Уважні оченята» 
(молодша група), «Хто уміє слухати?» (середня група), «Про що 
поговорили?» (старша група) тощо. 

Сюжетно-рольові ігри ґрунтуються на моделюванні змісту 
здоров’язбережувальної діяльності, відповідних ролей, системи відносин. 
Вони інсценують умови уявної ситуації, в якій учасники виконують певні 
ролі. У процесі гри поєднуються знання і уміння, в яких відбиваються 
інтереси дітей, реалізуються їх прагнення. У сюжетно-рольовій грі 
закріплюються життєві навички, які сприяють усім складовим здоров’я. 
Вплив гри на формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей 
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дошкільного віку проявляється в тому, що завдяки ігровому наслідуванню 
і рольовому перевтіленню дитина знайомиться з нормами і моделями 
поведінки і взаємостосунків дітей і дорослих, які стають зразками для її 
власної поведінки. У грі дитина набуває навички, необхідні для 
дотримання здорового способу життя. 

Досліди. При проведенні дослідів забезпечується єдність знань, 
вмінь і навичок дошкільників, виховується самостійність і допитливість. 
Використання дослідів сприяє розвитку пізнавальної активності дош-
кільників, формуванню вміння знаходити фактичний матеріал для 
підтвердження власних гіпотез щодо здоров’язбережувального підґрунтя 
певних моделей способу життя. Задовольняючи свою допитливість у 
процесі активної дослідницької діяльності, дитина, з одного боку, 
розширює своє уявлення про чинники збереження здоров’я, з іншого – 
починає оволодівати основними культурними формами пізнання – 
засобами диференціації та узагальнення досвіду, а саме: причинно-
наслідковими і часовими відношеннями, що дозволяють пов’язувати 
окремі уявлення щодо здоров’язбережувальної поведінки в цілісну модель 
здорового способу життя. 

В. Сухомлинський, наполягаючи на творчій, дослідницькій побудові 
навчально-виховного процесу, відзначав важливість дослідницького 
елемента в навчанні. Саме дослідження дає поштовх до творчого 
осмислення ситуації, до пошуку неординарної відповіді, а значить, – це 
шлях до нових відкриттів, до радості від пізнання. «Чому на сторінках, 
присвячених здоров’ю, мова йде про дитячу творчість? Тому, що це дитяча 
радість, а без радості неможлива гармонія здорового тіла і здорового 
духу», міркував видатний педагог [4, с. 11]. 

Проведення дослідницької роботи у процесі формування в 
дошкільників здоров’язбережувальної компетентності, на нашу думку, 
сприятиме розумінню дітьми взаємозв’язку способу життя і здоров’я 
людини. Підтвердженням сказаного є проведення дослідів «Дослідження 
приємного спілкування» (молодша група), «Яке спілкування приносить 
радість» (середня група),»Вплив спілкування на здоров’я людини» (старша 
група), під час якого діти мають застосувати різні моделі поведінки при 
спілкуванні з оточуючими; визначити, як змінюється настрій співроз-
мовника від моделі спілкування. 

Моделювання ситуацій використовується з метою набуття дітьми 
досвіду здоров’язбережувальної поведінки. Застосування цього методу 
сприяє розвитку вміння передбачати наслідки дій, емоційних реакцій; 
розкривати взаємозв’язок між станом здоров’я і способом життя, 
поведінкою людини та її стосунками з іншими людьми, настроєм та 
вчинками. Пошук вирішення запропонованих ситуацій допомагає дітям 
висловити своє ставлення до подій, запропонувати власну модель пове-
дінки. Так, програючи ситуацію «Вітаємо з Днем народження» (молодша 
група), «Розмова по телефону» (середня група), «Неочікуваний гість» 
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(старша група) під час вивчення теми «Уміння слухати співрозмовника» 
діти мають визначитися, як доцільно побудувати спілкування відповідно 
до ситуації, щоб підтримати гарні стосунки з людиною. 

Практичні завдання і вправи забезпечують багаторазове повто-
рення оздоровчих дій з метою формування та вдосконалення навичок 
здоров’язбережувальної поведінки. Формування вмінь здоров’язбережу-
вального спрямування у процесі вправляння відбувається на основі 
поступового ускладнення умов виконання вправ. При вивченні теми 
«Уміння слухати співрозмовника» дитині пропонуються різноманітні 
завдання: уважно вислухати співрозмовника і переповісти почуте; 
розказати, чим цікавиться друг (подруга); слухаючи співрозмовника, 
дивитися йому в очі; спілкуючись з людьми, посміхатися, коли це доречно; 
намалювати ілюстрацію до розповіді подруги тощо. У подальшому дітей 
спрямовують на те, щоб отримані навички використовувати під час 
спілкування з іншими людьми. По завершенні виконання завдань, коли 
інформація узагальнена, доцільно дати дітям можливість виступити з 
повідомленням з проблеми дослідження на основі зібраного матеріалу. У 
посібнику пропонуються орієнтовні теми, які можуть підготувати діти. 

Аналіз методів, включених у методику формування здоров’я-
збережувальної компетентності у дітей дошкільного віку, показав доціль-
ність їх використання і розкрив позитивний вплив на процес підвищення в 
дітей інтересу до отримання знань про здоров’я, розвитку мотивації на 
здоровий спосіб життя, формування знань, умінь і навичок збереження 
здоров’я, практичного застосування життєвих навичок, що сприяють 
фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю. Перспективою 
подальшого наукового пошуку з даної проблеми буде дослідження 
результативності формування здоров’язбережувальної компетентності у 
дітей дошкільного віку за зазначеною методикою. 
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УДК 364.03 
Світлана Бадер 

 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

В УМОВАХ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Ускладнення економічної й соціокультурної ситуації в Україні на 

сучасному етапі, докорінні зміни в соціальній та духовно-моральній 
сферах українського суспільства загострили проблему сирітства, що 
виявляється у стрімкому зростанні рівня сирітства. Згідно з офіційними 
даними переважна більшість дітей, які потрапляють на виховання до 
державних закладів опіки, – це дошкільники. Зважаючи на те, що саме 
дошкільне дитинство виступає початковим етапом формування дитини як 
особистості, суб’єкта діяльності, спілкування та пізнання навколишнього 
світу, найбільш сенситивний щодо засвоєння соціального досвіду, 
необхідного для гармонійного співжиття в суспільстві, фундамент, на 
якому базується успішна соціалізація особистості в майбутньому, 
зазначена проблема набуває ще більшої гостроти, актуальності та потреби 
нагального розв’язання. 

На законодавчому рівні визначено, що дитячий будинок є 
соціальним інститутом, який покликаний забезпечувати соціалізацію 
дошкільників-сиріт, готувати їх до самостійного життя. Проте вихованці 
дитячих будинків опиняються в складних умовах певної ізольованості від 
соціуму, що ускладнює оволодіння соціально-культурними нормами та 
цінностями, набуття позитивного життєвого досвіду, засвоєння необхідних 
соціальних ролей для подальшого їх входження в широкий соціум і 
реалізації власного потенціалу в ньому. Це суттєво ускладнює процес 
ефективної соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку за умови відсутності 
спеціально організованої соціально-педагогічної діяльності в означеному 
напрямі. 

Питання соціалізації дітей та молоді на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства ґрунтовно висвітлено в наукових розвідках 
Н. Заверико, І. Звєрєвої, А. Капської, Н. Лавриченко, М. Лукашевича, 
Л. Міщик, С. Омельченко, А. Рижанової, І. Рогальської, С. Савченка, 
С. Харченка та ін. 

Різним аспектам соціалізації дітей-сиріт в умовах державних 
закладів опіки присвячено чимало досліджень, зокрема: проблемі 
депривації дітей, які залишилися без батьків (Й. Лангмейер, З. Матейчик); 
особливостям соціально-психологічного розвитку дітей-сиріт у закладах 
інтернатного типу (Л. Божович, Дж. Боулбі, Н. Євстіфєєва, С. Мещерякова, 
В. Мухіна, А. Прихожан, М. Романовський, О. Стребелєва, Н. Толстих, 
А. Шахманова, Л. Шипіцина). 

Водночас гострота проблеми соціалізації дітей-сиріт дошкільного 
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віку в умовах дитячого будинку диктує необхідність пошуку шляхів 
удосконалення означеного процесу. 

Очевидно, що ефективна соціалізація неможлива в умовах обме-
женого соціального середовища, тому принципово важливим є залучення 
вихованців дитячих будинків до інтеракції з відкритим соціумом шляхом 
взаємодії з різними соціальними інститутами. Натомість, для такої 
взаємодії дитину-сироту дошкільного віку необхідно готувати, тобто 
важливою є пропедевтична робота в цьому напрямі. 

Отже, метою статті є висвітлення практичного досвіду роботи з 
дітьми-сиротами дошкільного віку в умовах дитячого будинку, що сприяв 
підвищенню рівня соціалізованості вихованців, підготовці їх до взаємодії з 
широким колом агентів соціалізації. 

В результаті ґрунтовного аналізу наукової психолого-педагогічної 
літератури ми дійшли висновку, що умови виховання дітей-сиріт 
дошкільного віку провокують певні порушення у процесі їх соціалізації, 
що виявляється у: низькому рівні здатності до прояву самостійних 
вольових зусиль у різних життєвих ситуаціях; привалюванні негативного 
емоційного фону; слабкій сформованості адекватних форм спілкування й 
емоційного контакту; фактичній відсутності спроможності до взаємодії з 
оточуючими; переважанні негативного образу «Я»; неусвідомленні свого 
місця в соціумі; відсутності позитивного соціального досвіду тощо [1; 2]. 
Тобто найбільш значущі порушення виявляються у соціально-когнітивній, 
емоційно-вольовій та особистісній сферах. 

З метою корекції окреслених порушень дітей нами було розроблено 
програму «Я – особистість», яка складалася з таких взаємопов’язаних 
частин: «Я серед людей», «Мої почуття», «Живемо та діємо разом», «Я – 
сам». У межах кожної запропонованої частини ми застосовували комплекс 
методів роботи, що логічно продовжували один одного: бесіду (лого-
терапія), роботу з літературними текстами (казкотерапія), перегляд 
мультфільмів, ігротерапію та психогімнатику, арт-терапію, музико- та 
ритмотерапію. Така робота виступала як пропедевтична та передувала 
залученню вихованців до різних видів діяльності у відкритому соціумі, що 
стало можливим завдяки взаємодії з соціальними партнерами (соціальними 
службами, навчальними закладами, закладами культури). 

Специфікою виховного процесу в дитячому будинку є те, що його 
вихованці цілодобово знаходяться в умовах обмеженого простору. 
Ураховуючи чинник вільного часу, ми вважали за доцільне організовувати 
діяльність у такий спосіб, щоб вихованці були активно залучені до набуття 
навичок соціальної взаємодії. 

Так, під час використання методу бесіди з дітьми-сиротами 
провідним завданням стало встановлення емоційного контакту з ними при 
дотриманні певних умов: відсутність різкої критики щодо суджень дитини-
сироти; не надавалася оцінка загальній поведінці дитини, її манері 
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триматися; урахування емоційного настрою дитини-сироти; підтримка 
спокійного, доброзичливого тону, звертання до дітей по імені; відсутність 
нав’язування власної думки, заохочення та стимулювання до вироблення 
самостійних висновків з боку дітей, акцентування уваги на тому, що діти 
самостійно дійшли певного висновку. 

Бесіди проводилися переважно в колективній чи груповій формах, 
проте з дітьми, які потребували особливої уваги, бесіди проводив окремо 
психолог дитячого будинку. Кожна із запропонованих бесід спонукала 
дитину до активного мислення, сприяла розвитку пізнавальної активності, 
вироблення власної принципової позиції з того чи того питання, 
закріплення тих чи тих соціальних ролей, що є одним з вихідних положень 
концепції педагогічної підтримки особистості. 

Отже, нами було запропоновано та проведено цикл бесід у межах 
кожної блочної теми програми, наприклад: «Що гарно, а що погано та 
чому?», «Неправдива доброта», «Кого ми називаємо сміливим та 
справедливим?», «Совість людини – радник у житті», «Дружбу пам’ятай, а 
злобу забувай» (спрямовані на формування соціальної свідомості, 
прищеплення та закріплення моральних норм поведінки та формування 
вмінь робити правильний моральний вибір без допомоги дорослого); 
«Гарний настрій щодня», «Світ емоцій», «Що таке страх», «Як долати 
гнів», «У кожного власна мета в житті», «Воля та характер» (спрямовані на 
формування позитивного емоційного фону особистості, уміння контро-
лювати власні почуття на негативні емоційні прояви, розуміння 
необхідності доведення розпочатої справи до логічного завершення); 
«Жести та спілкування», «Ввічливе спілкування», «Стосунки в нашому 
житті», «Пам’ятка добрих стосунків», «Конфлікти в нашому житті», «Як 
подолати непорозуміння», «Жадність та злість», «Одна голова – гарно, а 
дві – краще» (сприяли виробленню вмінь та навичок спільної взаємодії та 
формуванню адекватної моделі спілкування з однолітками та дорослими); 
«Ім’я людини – її слава та гідність», «Кожна людина неповторна», «Я 
цікавий, бо унікальний», «Відповідальні вчинки» (спрямовані на вироб-
лення активної життєвої позиції, формування вмінь самостійного 
прийняття рішень та відповідальності за свої вчинки) тощо. 

Багатофункціональність методу бесіди дозволила використовувати її 
й під час корекції певних негативних психологічних проявів дітей-сиріт 
через вербалізацію психоемоційних станів. У такому випадку бесіда 
набувала рис логотерапії, для провадження якої залучали психологів-
практиків з ВНЗ, інших фахівців з центрів служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Було проведено серію бесід з дітьми, що дозволило їм вербалізувати 
негативні емоційні стани з метою їхньої подальшої корекції. 

Особливим чином відбувалася робота з літературними текстами, 
яку ми розцінювали як один з провідних методів роботи через багатогранні 
можливості казок. О. Запорожець указує на те, що художні твори 
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становлять форму усвідомлення діяльності, у результаті якої в дитини 
з’являються нові уявлення та нові емоційні ставлення до навколишнього 
світу, діти мають можливість засвоїти певні соціальні ролі [3, с. 34–41]. 
При доборі літературних текстів ми зупинилися на казках, орієнтуючись на 
дані психолого-педагогічних досліджень, де казка розглядається в якості 
засобу творчого пізнання світу, що дозволяє дошкільнику визначити 
власну картину соціуму, емоційно ідентифікувати себе з героєм твору, 
визначити, яку соціальну роль він відіграє у творі, забезпечує розвиток 
діалогічних умінь та емпатії [4]. Зауважимо, що роботі з казками 
передували ігрові вправи з метою більшого зацікавлення дітей, 
концентрації їхньої уваги, що пов’язано з психологічними особливостями 
дітей-сиріт. 

Нами були обрані казки В. Сутєєва та М. Пляцковського, створені 
спеціально для дітей дошкільного віку. Робота з казкою проводилася 
безпосередньо вихователем та відбувалася в кілька етапів, оскільки для 
вихованців дитячих будинків просте відтворення казки є складним. Проте 
ми ставили за мету не лише переказ, а й відтворення міста та часу, діючих 
персонажів, їхнього настрою, мотивів діяльності та стосунків між ними. 

Перший етап – «занурення в казку» – передбачав ознайомлення дітей 
з казкою. Зауважимо, що на цьому етапі вихователь дуже виразно читає 
казку, детально зупиняючись на діалогах між персонажами, та від себе 
додає внутрішній діалог героїв для кращого розуміння дітьми їх почуттів. 

Метою другого етапу – «обговорення» – є формування в дітей 
розуміння стосунків між персонажами, закріплення сюжетної лінії казки та 
розкриття її соціальної значущості. Завданням педагога на цьому етапі є 
така організація обговорення, щоб діти спілкувалися не лише з дорослим, а 
й між собою, навчити прислухатися до думки однолітків, ураховувати 
їхній погляд, вести конструктивний діалог. 

На третьому етапі – «перетворення» – діти вчилися приймати на себе 
ту чи ту роль та виступати від імені персонажа. 

Особливу роль відведено педагогу та його поведінці під час роботи 
над текстом казки. Вихователь акцентував увагу на стосунках між 
персонажами, їхній поведінці в тих чи тих життєвих ситуаціях, допомагав 
побачити різні варіації розв’язування конфлікту тощо. 

Нами було використано цикл казок: «Як каченя Крячик загубив 
власну тінь», «Помічник», «Як дві лисиці ділили нору», «Пісня для 
карнавалу», «Мішок яблук», «Фотоапарат, що лікує», «Дядько Михайло», 
«Під грибом», «Яблуко», «Комашка, яка мріяла стати великою» тощо. 
Робота з літературними текстами допомагала будувати уявлення про 
соціальні ролі, зокрема ролі вихованця, друга, помічника, сім’янина тощо. 

Робота з літературними творами проводилася й іншими фахівцями 
(спеціалістами центрів соціальних служб, волонтерами), що реалізову-
валося через казкотерапію, метою якої слугувала корекція емоційної 
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сфери дітей-сиріт, підвищення самооцінки, розуміння себе в часі та 
просторі. 

Для більшої ефективності застосування казок ми використовували 
метод перегляду уривків з мультфільмів, що добре знайомі дітям 
дошкільного віку. На нашу думку, застосування наочності сприяло більш 
кращому розумінню стосунків між людьми, становленню моральної 
свідомості, показувало яскравий приклад соціально прийнятої поведінки в 
суспільстві, давало можливість для емоційного «зараження» та перене-
сення моральних норм у реальне життя, більш кращого розуміння сутності 
соціальних ролей. 

Відеофрагменти ми використовували кожного разу, коли необхідно 
було порівняти поведінку персонажів казки та мультфільму, їхні 
особистісні якості. У деяких випадках ми застосовували практику читання 
казки, а потім перегляду уривку відеоматеріалу для кращого розуміння 
дітьми почуттів, мотивів та вчинків головних героїв. Отже, ми працювали з 
відеоуривками з таких мультфільмів, як: «Мішок яблук», «Летючий 
корабель», «Маша і чарівне варення», «Подарунок для найслабкішого», 
«Вінні-Пух іде в гості», «Квітка-семицвітка», «Грибок-теремок» тощо. 

Логічним продовженням методу роботи з літературними текстами є 
ігротерапія, що також посіла одне з провідних місць у нашій дослідно-
експериментальній роботі. Нами було використано такі виді ігор, як: гра-
драматизація, рольова гра в парах, сюжетно-рольова гра. Критеріями при 
доборі всіх видів ігор були такі важливі аспекти: наявність проблемного 
поля гри (проблемні ситуації); самостійність при прийнятті рішення 
(педагог виступав лише в ролі фасилітатора); можливість вільного 
спілкування всередині групи (у системах «вихователь – діти», «дитина – 
діти»); активність кожного учасника гри; творчий потенціал гри. 

Гра-драматизація використовувалася переважно в якості підсум-
кового етапу роботи над літературними текстами (казками), адже вони 
створили підґрунтя для використання гри – діти-сироти навчилися 
будувати логіку сюжету казки, діяти від імені героя, вести діалог, 
виражати власні емоції. Зауважимо, що вихованцям дитячих будинків 
складно швидко прийняти на себе ту чи ту роль, тому в якості 
допоміжного засобу ми використовували іграшки, що забезпечувало 
психологічно комфортне перевтілення. 

Використання рольових парних ігор зумовлено особливостями 
процесу соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку, які виховуються в 
умовах дитячих будинків, відсутністю навичок ігрової діяльності. Саме 
тому ми поступово вводили дітей у світ ігри, навчаючи їх у групах по дві 
(інколи – три) особи. Підготовка до рольових ігор починалася ще під час 
бесід та спільної роботи над літературними текстами. Зацікавивши певною 
сюжетною лінією, вихователь питав у дітей, чи хотіли б вони пограти в цю 
гру. Під час спільного обговорення, педагог допомагав формувати ідею 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 61 

гри, планувати її зміст та сюжет. Поступово дітям пропонувалось 
самостійно виконувати організаційні моменти. Зважаючи на те, що 
вихованці дитячих будинків у переважній більшості вміють самостійно 
відтворювати логічні рядки ігрових дій, акцент зроблено на поглиблене 
розуміння міжособистісних стосунків у грі, формування гуманних взаємин 
між її учасниками, розвитку діалогічних умінь. Велику увагу з боку 
вихователя приділено розвитку вмінь у дітей-сиріт утриманню певної ролі, 
сприяючи стійкості уявленої ситуації. 

Важливу роль під час проведення парних рольових ігор виконувала 
корекція агресивної поведінки дітей-сиріт. Вихователь допомагав поба-
чити конфлікт, визначити його причини, пропонуючи соціально прийняті 
форми їх урегулювання, а після завершення гри спільно проводив аналіз 
поведінки дітей, акцентуючи увагу на гарній поведінці учасників. 

Сюжетно-рольові ігри як метод експериментальної діяльності були 
впроваджені в практику роботи з дітьми-сиротами дошкільного віку не 
одразу. По суті, усі попередні методи роботи слугували фундаментом для 
формування самостійно побудованого соціального змісту сюжетно-
рольових ігор. Саме в сюжетно-рольовій грі діти опановували складні 
соціальні ролі, намагалися «відчути» та «прожити» їх у межах гри. Отже, 
формування ігрової діяльності, прищеплення навичок ефективної взаємодії 
відбувалося послідовно. 

Ігротерапія як метод роботи з дітьми-сиротами знайшов своє 
втілення в роботі інших фахівців, зокрема спеціалістів у сфері психології, 
соціальної педагогіки та дошкільної освіти, які були залучені до 
експериментальної діяльності. Така взаємодія дозволяла вирішувати 
одразу два важливих завдання соціалізації: засвоєння соціальних норм, 
правил поведінки, опанування соціальних ролей, корекція емоційної 
сфери, з одного боку, та розширення кола агентів соціалізації, набуття 
навичок міжособистісного спілкування – з іншого. 

У процесі роботи було використано такі ігри: «Важливе доручення», 
«Веселий магазин», «Похід у гості», «Куховари»; ігрові вправи: «Дружба 
починається з посмішки», «Комплімент», «Давайте посміємось», «На що 
схожий настрій?», «Малюємо обличчя», «Маски», «Іноземець», «Передай 
почуття», «Чарівний клубок», «Створи чудо», «Підйомний кран», «Веселі 
куховари» тощо. 

Важливим методом роботи стала психогімнастика, мета якої – 
формування вміння в дітей-сиріт ефективно взаємодіяти з оточуючими 
через розуміння емоційних станів інших, урахування їх під час 
спілкування та спільної діяльності. Серед популярних вправ було 
використано такі: «М’яч та насос», «Біля моря», «Угадай настрій», 
«Предмети, що говорять», «Співчуття іншому», «Закінчи речення» тощо. 

Важливе місце в процесі соціалізації дошкільників-сиріт було 
відведено арт-терапії, музико- та ритмотерапії, що стало важливим 
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завдяки налагодженню зв’язків із закладами культури. Так, відвідування 
музеїв, лялькових театрів, цирків, кінотеатрів, філармонії вирішувало такі 
завдання: опанування знань про будову соціуму, засвоєння цінностей 
культури, набуття життєвого досвіду; формування соціально здорової 
особистості через нівелювання негативних емоцій, переживань; усвідом-
лення дітьми-сиротами власної індивідуальності, розвиток творчого 
потенціалу кожної окремої дитини. Використання фрагментів музичних 
творів (Т. Альбіоні «Адажіо», Л. Бетховен «Місячна соната», К. Глюк 
«Мелодія», К. Дебюссі «Місячне сяйво», М. Римський-Корсаков «Море», 
К. Сен-Санс «Либідь», П. Чайковський «Осіння пісня», Ф. Шопен «Нок-
тюрн соль мінор», Ф. Шуберт «Аве Марія») сприяло активній релаксації 
дітей, зняття емоційної напруги. 

Отже, проведена робота дозволила більш ефективно підготувати 
вихованців-дошкільників до входження у відкритий соціум, опанувати 
елементарні навички спілкування, саморегуляції, сприяла розвитку умінь у 
дітей будувати адекватну модель поведінки. Запропоновані методи роботи 
можна використовувати як у процесі занять з дітьми, так і у вільний час з 
метою закріплення вже набутих знань, що дозволить залучати дітей до 
спілкування з іншими дитячим колективами у процесі співпраці з різними 
соціальними інститутами. 
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УДК 37.015.31:001 
Юлія Баруліна 

 
ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

УЧНІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
Ціннісні орієнтації слугують своєрідним критерієм, фільтром у 

визначенні ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, 
системи установок. Сьогодні постає нагальна необхідність формування 
нових ціннісних орієнтацій, ціннісного світогляду людини, яка житиме і 
працюватиме у ХХІ столітті в Україні – незалежній європейській державі. 

Очевидно, що в контексті інноваційної освіти проблема формування 
ціннісно-смислових орієнтацій учнів потребує переосмислення, одним з 
напрямів вирішення якої є перехід від авторитарного стилю здійснення 
діяльності до формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів на 
гуманістичних засадах. 

Останні досягнення в області філософії, гуманістичної психології та 
педагогіки особистості дозволили багатьом сучасним дослідникам 
проголосити провідним принципом нової гуманітарної парадигми в 
педагогіці принцип ціннісно-смислової спрямованості освіти. У рамках 
даного принципу створення умов для відкриття і реалізації учнями власних 
смислів стає пріоритетним напрямом у побудові навчального процесу в 
школі. Оскільки саме в процесі реалізації смислів людина розвиває свої 
творчі та пізнавальні можливості, загалом свій внутрішній світ. Реалізація 
даного принципу передбачає, що учень бере активну участь у творенні 
знання, що виступає матеріалом для його власного самовдосконалення, 
включається в процес пошуку смислу засвоюваних знань, не обмежуючись 
лише сумлінним засвоєнням даних ззовні значень. 

Про ціннісні орієнтації мова йшла на межі ХІХ–ХХ століть 
(Г. Кершенштейнер, К. Ушинський). Проблема ціннісних орієнтацій та 
шляхів їх формування активно досліджувалася у 70–80-ті роки ХХ століття 
(О. Леонов, Т. Мальковська та ін.). 

У психолого-педагогічних концепціях і моделях виховання І. Беха, 
І. Зязюна, В. Караковського, І. Колеснікової, Б. Лихачова, Н. Щуркової та 
інших саме цінності утворюють їх змістовне ядро і визначають стратегії 
розвитку. 

О. Сухомлинська зазначає, що цінності визначають зміст навчання і 
виховання людини на трьох взаємопов’язаних рівнях: державному, 
суспільному та особистісному. 

Понятійне поле дослідження ціннісно-смислових орієнтацій містить 
доволі широке коло понять: цінність, смисл, орієнтація, ціннісна орієнтація 
та інші, пов’язані з ними. Нерідко їх ототожнюють, уживають як синоніми, 
інтерпретують по-різному. Виникла необхідність чіткого визначення 
нашого розуміння понять «цінність», «смисл», «орієнтація». 

Мета статті: розглянути різні теоретичні філософські та психолого-
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педагогічні підходи до понять «цінність», «смисл», «орієнтація», «ціннісна 
орієнтація», «ціннісно-смислова орієнтація», вивести понятійне поле 
дослідження в рамках сучасної школи. 

Поняття цінність є досить поширеним і має відношення до багатьох 
наук: соціології, права, теорії і практики управління, педагогіки, 
психології. У широкому сенсі цінність означає базис для формування 
життєвої позиції. 

Філософський словник під редакцією В. Андрющенка трактує 
цінність, як «духовне формоутворення, що існує через моральні та 
естетичні категорії теоретичної системи, утопічні образи, соціальні ідеали і 
виступає критерієм оцінки дійсності людиною та джерела смислоутво-
рюючої основи людського діяння» [11, с. 503]. 

Ніякої логічно побудованої схеми, або критеріїв, за якими форму-
ється система цінностей, не існує. Цінність визначається лише значимістю 
об’єкта, явища, відношення – для суб’єкта і тільки таким суб’єктивним 
способом існує. Індивідуальна система ціннісних орієнтацій людини є 
важливою підсистемою особистості. Ця система забезпечує сталість 
особистості, наступність поведінки, визначає спрямованість потреб та 
інтересів. Цінності виконують функцію матриці для цілей, головних 
мотивів та способу життєдіяльності. Вони визначають моральні засади і 
принципи поведінки, відтак будь-яке суспільство є зацікавленим, щоб 
люди дотримувалися відповідних цінностей та принципів, щоб кожен член 
суспільства потрапляв під вплив цілеспрямованого виховання [3, с. 33]. 

Поняття «цінність» в педагогічних та філософських виданнях має 
різні інтерпретаційні пояснення. Так, укладачі «Педагогічного словника 
для молодих батьків» під цінністю розуміють «соціально-філософську 
категорію, що фіксує позитивне чи негативне значення будь-якого 
предмета або явища» [5, с. 340]; укладачі «Філософського енциклопе-
дичного словника» – «термін, що позначає належне та бажане, на відміну 
від реального, дійсного» [10, с. 707]; «Словника-довідника для соціальних 
педагогів та соціальних працівників» – « особливі суспільні відносини, 
завдяки яким потреби й інтереси людини або соціальної групи 
переносяться на світ речей, предмети, духовні явища, надаючи їм певних 
соціальних властивостей, не пов’язаних прямо з утилітарним призна-
ченням цих речей, предметів, духовних явищ» [8, с. 236]; укладачі 
навчального словника-довідника «Соціологія» – «духовне формоутво-
рення, що існує через моральні та естетичні категорії, теоретичні системи, 
утопічні образи, суспільні ідеали, і виступає критерієм оцінки дійсності 
людиною» [9, с. 422]. 

У філософії широко використовується поняття цінностей задля 
виявлення і характеристики сутності ціннісних орієнтацій, у соціології – 
через розгляд системи соціальних зв’язків і залежностей, що визначають 
процес формування соціальних ціннісних орієнтацій, у психолого-
педагогічних науках цінність розглядають через аналіз механізму 
формування ціннісних орієнтацій і їх вплив на розвиток особистості. 
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Категорія цінність, на думку Д. Леонтьєва, М. Рокіча, М. Тейлора, 
В. Тугарінова, Д. Холстеда, є неоднозначною та багаторівневою. Це 
поняття визначається як належне та бажане на відміну від реального, 
дійсного; цінності належать до психічних утворень (їх джерелом є 
бажання, інтереси, почуття, ставлення). 

Соціальна психологія розглядає цінність як феномен, що має для 
людини велике значення і відповідає її актуальним потребам та ідеалам; 
опосередковане культурою поняття, яке є еталоном належного у 
досягненні потреб. 

Загалом науковці не мають єдино вірного визначення цінностей. Так, 
наприклад, Л. Мардахаєв визначає цінності як «ідеали чи кінцеві цілі; 
основні оцінні стандарти бажаного» [7, с. 332]. 

М. Ярмаченко сприймав цінність як «позитивну чи негативну 
значущість об’єктів довкілля для людини, класу, групи, суспільства в 
цілому, що визначається не їх властивостями самими по собі, а їх 
залученням у сферу людської життєдіяльності, інтересів і потреб, 
соціальних відносин» [4, с. 484]. 

Зокрема, В. Василенко розглядає категорію цінності з позиції 
ставлення до неї суб’єкта. Оскільки «цінність» детермінована обома 
сторонами ціннісного ставлення, тому її величина і характер водночас 
залежать також від визначень суб’єкта (суб’єктивний характер цінностей) і 
властивостей об’єкта – носія цінності (об’єктивний характер цінності). 
Отже, цінність одночасно є і предметом, і ставленням до цього предмета, 
саме в цьому і полягає її особливість [2, с. 45]. 

У свою чергу І. Бех виокремлює, насамперед цінності духовні, 
вважає їх ядром особистості, і зазначає, що «духовна цінність, що набула 
для людини особистісної ваги, лише тоді стає домінантою її «Я», коли 
постійно спонукає до відповідних учинків». Цінності, на думку академіка, 
це переживання їх бажаності (чи небажаності) для людини [1, с. 9]. 

Цінності є необхідною складовою гуманітарного знання, його 
смисловою особливістю. Поняття «цінність» тісно пов’язане з поняттям 
«смисл». 

Існує багато підходів до тлумачення терміну «смисл», але чітко 
вимальовується дві лінії. 

Перша лінія об’єднує смисл зі змістом людської думки. Для 
представників даного підходу елементарною одиницею смислу виступає 
вірно сформульована думка. Більш складні смислові утворення (фрази, 
тексти, теорії тощо) будуються на основі цієї одиниці, утворюючи 
складний смисл. Такий підхід до смислу умовно можна назвати 
семантичним. 

Для прибічників другого підходу смисли є людськими цінностями, 
які складають основу як соціальної діяльності людей, так і функціонування 
суспільства в цілому. Даний підхід до смислу умовно називається 
ціннісним. Даної думки дотримуються культурологи, політологи. 

У науці відокремлюють це й третій підхід – діяльнісний. 
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Представники діяльнісного підходу до смислу націлені на створення 
загальної теорії діяльності і говорять про структури, схеми діяльності, не 
протиставляючи одну діяльність іншій. 

Інколи поняття «смисл» ототожнюють з поняттям «значущість». 
Англійський термін «meaning» має безпосереднє відношення до значущості. 

Смисл завжди пов’язаний з думкою. Усвідомлення – шлях до 
отримання смислу. Через осмислення явищ і процесів зовнішнього світу і 
подій власного життя формується смисл цих явищ, процесів, подій. Будь-
яка думка є предикацією предмета. Смисл має місце скрізь, що я 
стверджую або заперечую. 

На думку Л. Вітгенштейна, смисл – «стан справ» у світі, тобто 
смисл – це просто осмислення. 

Між смислом і цінністю є спільне, але і є суттєва різниця. Спільне 
проявляється в тому, що обидва поняття виражають деяке відношення 
людини до навколишньої дійсності. Через смисли і цінності людина 
залучає світ і сферу своєї свідомості, переводить у план своєї життє-
діяльності, активності. Але у цих людських феноменів різні функціональні 
установки. 

Смисл (як думка про зовнішній і внутрішній світ людини) набуває 
самостійності, може розвиватися в бік генералізації, тобто узагаль-
нюватися до найвищих меж, дивуючи нас своїми науковими абстракціями, 
але й може змінюватися в протилежному напрямі, тобто конкретизуватися. 

Наука чітко розмежовує два окремих, але взаємопов’язаних поняття – 
«цінності» та «ціннісні орієнтації». Зміст поняття «цінність» більшість 
науковців пов’язує із характеристиками, властивими формам суспільної 
свідомості: значимість, нормативність, корисність, необхідність, доціль-
ність [6, с. 58]. 

Сучасний педагогічний інтерес до ціннісно-смислових орієнтацій у 
життєдіяльності особистості до її особистісних смислів як до детермінантів 
її саморозвитку і одержання «живого» особистісного знання не випад-
ковий. 

Ціннісні орієнтації в наукових працях розглядають насамперед у 
зв’язку із вихованням, культурним розвитком, соціальним становленням 
особистості 

Найсуттєвіше полягає в тому, – пише Б. Г. Чижевський, – що 
«ціннісна орієнтація служить своєрідним критерієм, доленосним фільтром 
у визначенні ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, 
системи установок, відстоюванні принципів і переконань» [12, с. 146]. 

Л. Орбан-Лембрик визначає ціннісні орієнтації як спрямованість 
інтересів і потреб особистості на певну ієрархію життєвих цінностей, 
схильність надавати перевагу одним цінностям і забезпечувати інші, спосіб 
диференціації особистісних об’єктів і явищ за їх особистісною значущістю. 

Таким чином, ціннісні орієнтації як механізм соціальної регуляції 
поведінки особистості досліджуються соціальними психологами; ціннісні 
орієнтації з точки зору формування досліджуються психологами та 
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педагогами; залежність між ціннісними орієнтаціями та інтересами 
особистості – філософами, соціологами, психологами, педагогами. 

Оскільки ціннісні орієнтації особистості складаються на ґрунті 
ціннісного ставлення до дійсності, то загальнокультурні цінності, включені 
індивідом мимоволі або свідомо до своєї діяльності, являють собою етапи 
усвідомлення особистістю зовнішньої системи цінностей і перетворю-
ються під впливом низки чинників та в спеціально організованих умовах 
на систему внутрішньої особистісної соціально ціннісної орієнтації. 

І. Бех говорить про формування особистісних цінностей як 
усвідомлених узагальнених самовартісних смислових утворень особис-
тості, які утворюють внутрішній стрижень особистості [1, с. 9]. 

Отже, ціннісні орієнтації – одна з найважливіших характеристик 
особистості, вони висвітлюють активність людини, прагнення до 
самовдосконалення, рівень її досягнень, сподівань, тобто всі стосунки 
особистості з оточуючим світом значною мірою залежать від того, яким 
цінностям вона віддає перевагу: як ставиться до самої себе, тобто чи є 
власне «Я» людини цінністю для неї; чи цінує вона іншу особистість; чи є 
ціннісним її ставлення до держави, громадянином якої вона є; до природи, 
що її оточує; до сім’ї, яку вона має створити; до професії, яка забезпечить 
їй успіх у житті, в нашому випадку – до знань, які вона отримує. 

Завдання освіти полягає в тому, щоб допомогти молоді здійснити 
свідомий вибір суспільних цінностей і сформувати на основі їх стійку 
індивідуальну систему орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію й 
мотивацію поведінки й діяльності. 

Ціннісні орієнтації – це елементи внутрішньої структури 
особистості. Сюди відносяться: спрямованість, мета індивіда, механізм 
індивідуальної взаємодії. Вони є найважливішими елементами внутрішньої 
структури особистості, які закріплені життєвим досвідом індивіда, всією 
сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відокремлюють значуще, 
суттєве для певної людини від незначущого, несуттєвого. Наявність 
життєвих цінностей у свідомості людини залежить як від вікового етапу, 
на якому знаходиться індивід, новоутворень цього періоду, так і рівня 
розвитку суспільства загалом. Ціннісні орієнтації особистості не тільки 
визначають мотивацію індивідуальної поведінки, але й складають 
світогляд людини. Вони формуються в процесі виховання і навчання. 
Причому навчання має на меті не стільки повідомити конкретні знання в 
певній галузі, скільки сприяти самореалізації особистості. 

Особистісні цінності складають внутрішню суть особистості, яку 
можна інтерпретувати як ціннісну орієнтацію. Особисті цінності 
набувають ціннісного статусу тільки при сфокусуванні особистісних 
зусиль на свою смислову сферу, на власне «Я», тобто становлення 
особистісних цінностей пов’язане з динамікою процесів усвідомлення, що 
включають різні види вербалізації і зміщення пізнавально-особистісних 
зусиль на власну смислову сферу. 

Ціннісні орієнтації конкретної особистості формуються і функціо-
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нують на основі системи цінностей, виробленої суспільством, нерозривно і 
тісно пов’язані з цим утворенням. 

Таким чином, ціннісні орієнтації – це ті стани, явища і процеси в 
довколишньому житті, які стають орієнтирами для людини, спрямовують 
формування її цілей, а також способи їх досягнення. Представленість 
життєвих цінностей у свідомості особистості залежить від вікових 
особливостей, психологічних новоутворень, загального розвитку людини. 

З огляду на вищезазначене, можна констатувати, що аналіз понять 
«цінність», «смисл», «ціннісна орієнтація» у філософському, лінгвістич-
ному, психолого-педагогічному аспектах є теоретичним підґрунтям для 
процесу формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи, 
і очевидним стає те, що цінності – невід’ємна частина всього суспільного і 
культурного життя людини. 
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Олена Гаврило 

 
ІГРОВІ ПРИЙОМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
На сьогоднішній день як педагогам, так і широкому загалу відомо, 

що в нашій країні стан здоров’я дітей дошкільного віку в середньому 
погіршується з кожним роком. Оскільки здоров’я і тривалість життя в 
найбільшій мірі залежить від способу життя людини та її ставлення до 
себе, то стає зрозумілим, що зміна ситуації на краще можлива лише за 
умови відповідного виховання дітей, починаючи з раннього віку. Тобто, на 
перший план виходить актуальність формування у дітей валеологічної 
компетентності. На педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів 
покладено обов’язок формувати у вихованців навички і знання у галузі 
збереження та зміцнення здоров’я. Однак цей процес потребує достатньої 
професійної підготовки вихователів, планування роботи та введення 
валеологічних заходів у повсякденне життя закладу та кожної дитини 
зокрема. 

Враховуючи актуальність проблеми, окремими аспектами форму-
вання ціннісного ставлення до здоров’я та навичок здорового способу 
життя у дітей різних вікових груп в останні роки зацікавилося багато 
дослідників і педагогів. Деякі питання висвітлюються у працях таких 
авторів, як: Г. В. Бєлєнька, Н. Ф. Денисенко, О. Л. Богініч, Л. В. Калуська, 
С. В. Кузьміна, М. А. Машовець, О. В. Павлушкіна, С. В. Пєхарєва [1–3]. 
Однак розробка теоретичних основ формування валеологічної компетен-
тності дошкільників і практичного їх застосування в дитячих садках 
залишається серед найважливіших завдань освіти. 

Наше дослідження має на меті розглянути і узагальнити досвід 
дошкільних навчальних закладів у формуванні знань та навичок збере-
ження і зміцнення здоров’я у вихованців, введення елементів здоров’я-
збережувальних технологій у повсякденне життя дітей у вигляді гри. 
Вважаємо за необхідне звернути увагу на найбільш поширені у наш час 
зрушення у здоров’ї дошкільників та засоби їх попередження, які 
застосовуються в дитячих садках м. Суми. При регулярному виконанні цих 
вправ-ігор у дітей формується культура збереження свого здоров’я, тобто 
валеологічна компетентність. 

Гра – найбільш оптимальний засіб виховання і навчання дитини 
дошкільного віку, оскільки саме ігрова діяльність є для неї провідною. 
Навіть А. С. Макаренко в той період, коли дитячій грі ще не приділяли 
достатньо уваги як необхідній умові розвитку, в лекціях наголошував, що 
гра має для дитини не менше значення, ніж робота для дорослого. Відомий 
педагог пропонував організовувати ігри таким чином, щоб розвивати 
творчі здібності, активність, відповідальність дитини [8]. Зараз ми також 
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вважаємо, що формувати корисні звички з метою збереження здоров’я 
дошкільників необхідно в ігровій формі. Як відомо, проходження кризових 
періодів третього та сьомого року життя пов’язано з явищами негативізму і 
впертості з боку дитини. Тому найкращими засобами виховання є ігри, в 
яких діти непомітно для себе навчаються новому та засвоюють певні 
правила поведінки. 

Аналізуючи досвід роботи дошкільних закладів м. Суми, можна 
відмітити цілий ряд цікавих засобів, які застосовуються в процесі 
оздоровлення вихованців. 

Відомо, що до поняття здоров’я входить, крім фізичної, і психічна 
сфера. На жаль, зараз нервово-психічні розлади нерідко спостерігаються 
вже у дошкільників. Не розглядаючи більшість причин цього явища, 
звернемо увагу на те, що під час перебування дитини в дитсадку в першу 
чергу виснажується нервова система, особливо в умовах перевантаження 
груп. Тому серед оздоровчої роботи у ДНЗ вважаємо необхідним ввести 
регулярне проведення психогімнастики. Вправи у вигляді гри з елемен-
тами аутотренінгу, призначені для заряджання позитивними емоціями, 
називають «оздоровчими хвилинками». Найкращий час для їх проведення – 
вранці, коли діти вже зібралися разом, або ж перед початком занять. В ході 
виконання вправ вихованці перевтілюються в об’єкти неживої та живої 
природи. Діти вчаться знімати напруження за власним бажанням, відчу-
ваючи все, що проговорюють, і керувати своїм емоційним станом. В 
сумських дитсадках пропонуються наступні вправи, що допомагають 
відчути себе вільно і легко: «Я – сонце», «Я – хмаринка», «Я – дощ», «Я – 
квітка», «Я – вітер», «Я – вогонь», «Я – ріка», «Я – звук». Наведемо прик-
лад однієї з них: «Я – дерево». Інші вправи проводяться подібно до цієї. 

«Я – дерево. Я стою у весняному лісі в густій м’якій траві. Мої ноги 
перетворюються на корені. Вони занурені в приємну прохолодну землю. 
Моє тіло перетворюється на стовбур дерева. Мої руки стають його вітами. 
Вони піднімаються долонями до неба. Я відчуваю сонячне тепло. Я 
вдихаю його в себе і воно розливається по всьому моєму тілу. Я – дерево. 
Я люблю гратися з вітром. З легким вітерцем бавляться мої найменші 
гілочки. Грайливий вітер розхитує великі товсті гілки. Сильний вітер 
похитує мій стовбур. Я вмиваюся краплинами дощу, розправляю свої віти і 
усміхаюся теплому дощу». 

Ще одна вправа, яка дозволяє керувати своїм станом – «Створи 
сонце в собі». Вихователь пропонує створити сонечко всередині себе, таке 
ж, як те сонце, що зігріває всю землю. Дитині необхідно уявити, що в серці 
зароджується зірочка, і їй треба подарувати промінці любові, миру, добра 
та багатьох інших якостей. З кожним промінцем зірочка збільшується і 
може дарувати тепло усім навколо. Подібним чином проводиться вправа 
«Сонечко». Тут треба відчути, що в руках знаходиться сонечко, від якого 
поширюється тепло по всьому тілу, розтікається, як промінці, і зігріває 
руки, ноги, все тіло. Після цього треба глибоко вдихнути, ніби в животі 
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надулася повітряна кулька, і видихнути. Дихання повинно бути спокійним, 
але не можна затискати м’язи живота, саме черевне дихання забезпечує 
достатню вентиляцію. Засвоєння таких методів керування своїми емоціями 
і відчуттями корисно не лише для дошкільників, а й для людей будь-
якого віку. 

Доброзичливе ставлення до інших людей та всього світу є 
показником вихованості, а ще й важливим елементом психічного здоров’я 
дитини. Для формування почуття вдячності до природи проводиться 
вітання із Землею, Водою, Повітрям, Сонцем. Вихователі звертають увагу 
на те, що це – лікарі, які дають здоров’я кожному. Протягом дня 
вихованцям нагадують про необхідність вживання добрих слів до тих 
людей, які їх оточують. 

Найбільш частими захворюваннями дітей дошкільного віку є 
респіраторні: ГРВІ, бронхіти, тонзиліти тощо. Серед заходів їх профілак-
тики і лікування вже давно відомі дихальні вправи. Щоб вихованці 
виконували ці вправи із задоволенням, вихователі проводять дихальну 
гімнастику як гру. Всі діти люблять гратися в паровоза, примовляючи 
«чух-чух-чух» та гудіти «ту-ту-ту». Виявляється, така нескладна гра добре 
тренує органи дихання. В дихальній гімнастиці важливо вдихати через ніс, 
щоб запобігти гіпервентиляції легень та проникненню до них пилу і 
хвороботворних мікроорганізмів. Помітний ефект дають різні потягування, 
які можна застосувати у наступних іграх. 

«Потяглися до сонечка»: потягнутися, руки витягнути вгору з 
глибоким вдихом, потім присісти і видихнути. 

«Високі дерева та маленькі кущі»: схожа на попередню вправу, 
тільки при потягуванні треба піднятися на носочки. 

Дуже цікаві й веселі, але при цьому корисні вправи на глибокі вдихи 
з довгими плавними або уривчастими видихами. 

«Нюхаємо квітку»: зробити довгий вдих і короткі уривчасті видихи, 
ніби подути на пелюстки квітки. 

«Гуси»: ходити повільно, поставивши руки в боки (ніби крила 
гусей), зробити глибокий вдих, а на видосі промовляти «га-га-га». 

«Пугач»: вдихнути, а на видосі поухкати, як пугач: «ух-ух-ух». 
«Зозуля»: схожа на попередню, тільки на видосі треба покувати, як 

зозуля. 
«Загубилися»: так само, але покричати «аго-о-ов». 
Рухові вправи із затримкою дихання дозволяють збільшити життєву 

ємність легень, активізувати газообмін у тканинах, що покращує і 
загальний стан організму. 

«Ловимо комариків»: після вдиху затримати дихання і плескати в 
долоні, ніби ловлячи комах. Можна влаштувати змагання, хто більше 
«спіймає», не видихаючи. Варто лише відмітити, що дихальна гімнастика 
має як профілактичний ефект, так і пришвидшує одужання при 
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захворюванні тільки за умови щоденного її проведення. 
Серед найбільш поширених зрушень у стані здоров’я дітей лікарі 

називають також короткозорість, викликану значними навантаженнями на 
зір. В наш час передумови короткозорості закладаються ще в дошкільному 
віці. Причинами цього є ряд факторів, серед яких – слабкий розвиток у 
дітей війчастих м’язів ока, які змінюють кривизну кришталика і тим самим 
здійснюють акомодацію. Нинішній спосіб життя багатьох дітей не сприяє 
розвитку та укріпленню цих м’язів: перегляд телепередач, комп’ютерні 
ігри, мала рухливість та завантаження навчальною діяльністю. Для 
профілактики порушень зору рекомендовано у старшій групі проводити 
гімнастику для очей, але регулярне виконання вправ звичайно набридає 
дітям. Тому дошкільникам пропонується гра «Малюємо очима», яка 
забезпечує досягнення кількох цілей – зміцнення м’язів очей, зняття втоми 
як органів зору, так і нервової системи, і все це разом є профілактикою 
багатьох порушень. 

Під час виконання вправи необхідно обводити очима зображення на 
великому малюнку, не пропускаючи дрібних деталей. Потім для цього ж 
можна використати якийсь предмет простої форми. Після цього завдання 
ускладнюються: пропонується поглядом «замалювати» контур фігури за 
вказаним вихователем напрямом; «перемалювати» геометричні фігури, 
зображені на одному малюнку, на інший аркуш; після засвоєння цих 
прийомів – самим «зобразити» щось за своїм бажанням. Є загальні вимоги 
до проведення усіх цих вправ: спочатку діти їх виконують за командами, а 
потім самостійно; бажано також змінювати відстань до об’єкту і самі 
об’єкти, на які дивляться діти, збільшувати кількість предметів на 
малюнку. 

Наприкінці варто відмітити, що формування валеологічної компетен-
тності дитини є безперервним процесом, який починається та продов-
жується у сім’ї, а тому колектив ДНЗ обов’язково співпрацює з батьками 
та іншими рідними вихованців у цьому питанні. 

Серед найважливіших цілей дошкільної освіти є формування 
валеологічної компетентності дітей. Проблема реалізації цих завдань у 
виховно-навчальному процесі дошкільних закладів гостро стоїть перед 
багатьма педколективами, а успішне її вирішення залежить від добору 
засобів і прийомів виховання. Якщо ж мова йде про дітей дошкільного 
віку, то головною умовою тут є перетворення здоров’язбережувальних 
технологій на гру. Оскільки і зміцнення здоров’я, і формування навичок 
валеологічної культури вихованців потребує систематичності, послідов-
ності та наполегливості, то не втратити бажання дітей-дошкільників 
займатися відповідними вправами можливо тільки шляхом включення в 
цей процес провідної діяльності даного віку. При виконанні названих умов 
валеологічна компетентність дошкільників буде успішно сформована, що 
принесе помітні результати в майбутньому для усього суспільства. 
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МОЖЛИВОСТІ ШКОЛИ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ 
 
Необхідність звернутися до проблеми прав дитини виникає в 

контексті забезпечення розвитку її особистості й індивідуальності. 
Визнання отримала ідея про необхідність визначення дитинства як 
фундаментальної частини людського життя (О. Безпалько, І. Ковчина, 
Г. Лактіонова, Ж. Петрочко, Т. Піддубна, Т. Семигіна, О. Сухомлинська та 
ін.). Визнання в ХХ столітті державами необхідності особливого захисту 
дітей призвело до закріплення їх прав в багатьох міжнародних документах 
з прав людини, що значною мірою сприяло формуванню особливого 
правового положення дитини в суспільстві. 

Мета статті: обґрунтувати поняття «організаційно-педагогічне 
забезпечення прав дітей»; визначити складові та механізм забезпечення 
прав дітей педагогічними засобами; обґрунтувати умови створення 
правозахисного середовища у навчальному закладі. 

Методологічну основу дослідження становлять положення: філософії 
освіти (Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк); теорії 
особистісно орієнтованого навчання та виховання (Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
О. Газман, П. Гальперін, В. Давидов, Л. Занков, В. Сухомлинський); 
концепції соціального захисту дитинства (О. Безпалько, В. Бочарова, 
І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Ж. Петрочко, О. Сухомлинська, О. Чепурних); 
нормативно-правових актів України про пріоритети розвитку освіти та 
соціального захисту дітей. 

Аналіз наукових праць в галузі теорії держави й права 
(Н. Опольська, С. Саблук, Ю. Тодика та ін.), філософії права (В. Вовк, 
О. Данильян, П. Рабінович та ін.) та педагогіки (І. Ковчина, Г. Лактіонова, 
Ж. Петрочко та ін.) дав можливість встановити, що розуміння сутності 
поняття «права дитини» як похідного від поняття «права людини» 
ґрунтується на соціально-потребовому підході, в якому права дитини 
пов’язуються із можливістю та необхідністю задоволення її потреб. З 
огляду на тему нашого дослідження важливим для нас є висновок групи 
науковців (Д. Андреєв, В. Вовк, Ю. Івченко, О. Павлишин) про те, що за 
своєю сутністю права людини окреслюють простір, що забезпечує їй 
умови для самореалізації, тобто простір особистісної автономії [5, с. 89]. 

Для уточнення змісту поняття «забезпечення прав дітей» та 
визначення місця школи в цьому процесі ми, насамперед, звернулися до 
наукової літератури в галузі теорії держави і права. В результаті наукового 
пошуку нами було встановлено, що в теорії права найбільш поширеною є 
думка, що поняття «забезпечення прав» містить три складові: 1) сприяння 
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реалізації прав; 2) охорона прав; 3) захист прав [1, с. 6–7; 2, с. 13; 3, c. 10–11]. 
К. Волинка вважає, що забезпечення прав і свобод особи 

розкривається через систему функцій, за допомогою яких здійснюється 
вплив на суспільні відносини. Дослідницею виділено сприяючу (створення 
практичних можливостей для безперешкодного користування правами і 
свободами), стимулюючу (спонукання суб’єктів до правомірної 
поведінки), превентивну (вжиття запобіжних заходів по недопущенню 
будь-якої можливості порушення прав і свобод особи), відновлювальну 
(поновлення порушених прав і свобод) і виховну (цілеспрямований вплив 
на свідомість індивідів з метою переконання їх у цінності прав і свобод, 
формування непримиренного ставлення до їх порушень та вміння будь-
якими дозволеними законом засобами захищати їх) функції [1, с. 6–7]. 
Серед різних груп заходів, що становлять загальносоціальні умови 
забезпечення прав і свобод, та які розглядає дослідниця, ми виділили 
виховні заходи (цілеспрямоване і систематичне правове виховання 
населення) [1, с. 10–11], оскільки правове навчання та правове виховання 
дітей є важливими завданнями сучасної школи. 

З наукових джерел в галузі теорії права відомо, що одним із 
важливих елементів механізму забезпечення прав та свобод дитини є 
гарантії, які Н. Опольська визначає як систему узгоджених соціально-
економічних, політичних, культурних (духовних), юридичних умов, 
засобів і способів, що спрямовані на охорону, реалізацію та захист прав та 
свобод дитини, а також сприяють удосконаленню їх законодавчого 
закріплення і можливості реалізації у практичному житті [2, с. 13]. Для 
нашого дослідження інтерес представляє дане Н. Опольською визначення 
соціально-економічних гарантій (основні заходи соціального характеру, а 
також умови, способи і засоби економічної системи держави, що 
спрямовані на створення відповідного середовища, у якому зростає 
дитина, соціальну стабільність у суспільстві, достатній життєвий рівень, 
сімейне виховання, широку систему закладів охорони здоров’я, систему 
закладів освіти, а також визнання і рівний захист власності (курсив наш – 
Т. Є.)) та духовних гарантій (система духовних цінностей суспільства, в 
основі яких – сприяння культурному та інтелектуальному розвитку 
дитини, формування системи духовних цінностей та ідеологічних 
орієнтацій, заснованих на повазі до Батьківщини, прав та свобод людини 
(курсив наш – Т. Є.)) [2, с. 13–14], оскільки школа є одним з найближчих 
для дитини середовищ макрорівня, від сприятливості або несприятливості 
якого значною мірою залежить рівень фізичного, психічного та 
психологічного здоров’я дітей, а відтак – рівень соціального здоров’я 
суспільства; також школа є вагомим чинником формування педагогічної 
культури батьків, що сприяє підвищенню виховного потенціалу сім’ї; 
сприяння всебічному розвитку дитини є головним завданням сучасної 
школи. 
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Розглянемо складові забезпечення прав дітей (реалізація, охорона та 
захист) докладніше. 

К. Волинка вважає, що в реалізації прав і свобод особи 
відображається діяльність по створенню належних юридичних і фактичних 
умов безперешкодного і найбільш повного використання соціальних благ з 
метою максимального задоволення її інтересів і потреб [1, с. 7]. 

С. Саблук вважає, що реалізація прав дитини залежить від ставлення 
до своїх прав її батьків [4, с. 10–11]. Зауважимо, що з цим твердженням 
можна погодитися, якщо мова йде про дітей, які за віком або через якісь 
інші обставини не відвідують навчальних закладів. У випадку, коли мова 
йде про дітей, які відвідують школу, з даним твердженням можна 
погодитися лише частково, оскільки ми вважаємо, що значне місце у 
забезпеченні прав дітей належить також і школі – соціальному інституту, 
який має суттєвий вплив на формування особистості дитини, формування в 
неї вміння поводитися у колективі, вміння розв’язувати конфлікти та 
налагоджувати взаємини з дорослими та однолітками. У школі 
формуються вміння й навички самоаналізу та саморегуляції, моральні 
знання та моральні переконання, які зумовлюють дотримання дитиною 
соціально схвалюваних та соціально значимих норм поведінки. Саме в 
школі діти отримують трудову й допрофесійну підготовку, школа сприяє 
соціальній адаптації дітей до нових економічних, політичних і культурних 
умов, що в подальшому стає основою реалізації їх права на участь у 
трудовій діяльності. У школі дитина набуває первісних правових знань, які 
в подальшому слугуватимуть основою для формування її правової 
культури та правової свідомості. 

Ми погоджуємося з думкою Н. Опольської, яка вважає, що реалізація 
прав дітей може здійснюватися самою дитиною, або за допомогою інших 
осіб [2, с. 15]. Вважаємо, що у найближчому оточенні дитини такими 
особами є, насамперед, батьки (якщо дитина живе у благополучній сім’ї) 
та педагоги навчального закладу, який відвідує дитина. 

Розглядаючи поняття «охорона прав і свобод людини», К. Волинка 
зазначає, що в цьому процесі має місце діяльність, спрямована на 
запобігання будь-яких порушень прав і свобод особи, шляхом витіснення 
негативних факторів соціального середовища, які можуть спровокувати 
або полегшити порушення прав і свобод особи. Охорона прав і свобод як 
профілактична діяльність, на думку дослідниці, має бути спрямована на 
безпосереднє утвердження правомірної поведінки, на формування 
соціально зрілої і відповідальної особистості, яка поважає соціальні норми, 
на формування у індивідів активної позиції і розвиток почуття 
громадського обов’язку. Засобами охорони прав і свобод особи К. Волинка 
вважає цілеспрямовану діяльність компетентних органів державної влади і 
різноманітних суспільних інституцій [1, с. 7]. Як було нами показано вище, 
однією з таких інституцій можна вважати школу. Звичайно, педагогічними 
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засобами не можна повністю усунути негативні чинники соціального 
середовища, проте їх можна значно послабити шляхом формування в дітей 
адекватного до них ставлення, що буде виражатися у правомірній 
поведінці дітей. 

Н. Опольська визначає охорону прав та свобод дитини як сукупність 
заходів, спрямованих на профілактику їх порушень [2, с. 12]. З огляду на 
основні завдання школи вважаємо, що такими заходами можуть бути: 
правова освіта учасників навчального процесу, формування в них правової 
культури й правової свідомості, гуманізація взаємин між ними тощо. 

Захист прав і свобод людини К. Волинка визначає як усунення 
перешкод для їх реалізації; припинення їх можливих порушень; 
відновлення порушених прав і свобод; притягнення особи, винної у 
порушенні прав інших, до юридичної відповідальності. Таким чином, 
захист прав і свобод розглядається як необхідний і закономірний наслідок 
їх порушення. Дослідниця підкреслює, що на відміну від реалізації та 
охорони прав і свобод, захист порушених прав і свобод здійснюється 
переважно за рахунок юридичних засобів, зокрема притягнення винних у 
порушенні до юридичної відповідальності [1, с. 7]. 

Значно ширше захист прав та свобод дитини розглядає Н. Опольська, 
яка до основних форм захисту прав та свобод дитини відносить державно-
правовий захист прав і свобод дитини та захист прав дитини 
громадянським суспільством. Державно-правовий захист, на думку 
дослідниці, проявляється через діяльність органів, посадових осіб, батьків 
або самої дитини після факту порушення прав і свобод дитини з метою 
відновлення порушеного права, припинення правопорушення, відшкоду-
вання заподіяної шкоди. Захист прав дитини громадянським суспільством 
проявляється, на думку дослідниці, в усій його діяльності. Серед 
характерних ознак такого виду захисту, визначених Н. Опольською, для 
нашого дослідження важливими є наступні: можливість здійснення як в 
юрисдикційній, так і в неюрисдикційній формі; можливість захисту як 
визнаних прав дитини, так і формально не закріплених (моральних) прав; 
стимулювання удосконалення забезпечення прав та свобод дитини 
державно-правовими інститутами силою впливу соціальних суб’єктів [2, 
с. 12]. Можна стверджувати, що педагогічна робота з дітьми, які 
знаходяться у складних життєвих обставинах, та їхніми сім’ями, 
спрямована на допомогу у подоланні певного життєвого неблагополуччя, є 
прикладом захисту прав дітей силами навчального закладу. 

З урахуванням викладеного вище ми вважаємо, що організаційно-
педагогічне забезпечення прав дітей – це реалізація, охорона і захист прав 
дитини педагогічними засобами на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії з 
дитиною та її сім’єю. Зазначимо, що педагогічними засобами є матеріальні 
об’єкти та предмети духовної культури, що призначені для організації й 
здійснення педагогічного процесу та виконують функції розвитку дітей, а 
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також різноманітна діяльність дітей. 
Педагогічна реалізація прав дітей полягає у створенні в навчальному 

закладі сприятливого для реалізації певних прав дітей середовища 
(правозахисного середовища), що надасть дітям можливість усвідомити 
свої права та безперешкодно ними користуватися, спонукатиме дітей до 
прояву ініціативи та самостійності у реалізації своїх прав, формуватиме 
повагу до прав інших. Правозахисне середовище навчального закладу ми 
розуміємо як сукупність матеріальних, духовних і соціальних умов 
існування й діяльності дітей, які сприяють максимально повному 
задоволенню потреб дітей в розвитку, відновленні, корекції та компенсації 
порушених функцій, соціальній адаптації, засвоєнні соціального досвіду та 
інтеграції у суспільство. Таке середовище є результатом діяльності 
педагогів зі створення умов для задоволення потреб дітей; діяльності дітей 
із задоволення ними своїх власних потреб, яка здійснюється як у 
навчальний, так і позанавчальний час; правової освіти та правового 
виховання дітей. 

Педагогічна охорона прав дітей полягає в усуненні або послабленні 
педагогічними засобами можливих перешкод для їх реалізації. Такі 
перешкоди можуть знаходитися як у навчальному закладі, так і за його 
межами. Усунення перешкод для реалізації прав дітей у навчальному 
закладі здійснюється в результаті діяльності педагогів щодо вдосконалення 
педагогічного процесу. Педагогічний процес ми розуміємо як спеціально 
організовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію педагогів і дітей, спрямовану на 
розв’язання розвиткових, корекційних, виховних і освітніх завдань. Якщо 
перешкоди для реалізації прав дітей знаходяться за межами навчального 
закладу, то найчастіше мова може йти лише про послаблення їх впливу на 
дітей, що здійснюється шляхом формування в дітей адекватного ставлення 
до негативних факторів соціального середовища, уміння критично 
оцінювати ситуацію та приймати рішення, спрямовані на розв’язання 
проблем, пов’язаних з можливістю порушення прав. Необхідними при 
цьому є гуманізація взаємин між всіма учасниками педагогічного процесу, 
правова освіта та правове виховання дітей, формування в них правової 
культури й правової свідомості, активної життєвої позиції, розвиток 
почуття громадського обов’язку. Важливою складовою охорони прав дітей 
в умовах навчального закладу є сприяння формуванню педагогічної 
культури їхніх батьків. 

Педагогічний захист прав дітей полягає у припиненні педагогічними 
засобами їх порушень, що здійснюється шляхом надання педагогічної 
підтримки дітям, які знаходяться у складних життєвих обставинах, та їхнім 
сім’ям, у подоланні певного життєвого неблагополуччя. Педагогічну 
підтримку ми розуміємо як сприяння дитині, яка опинилася в проблемній 
ситуації у взаєминах із соціальним середовищем, у подоланні перешкод, 
які заважають задоволенню її потреб. Діяльність педагога в даному 
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випадку має бути спрямована на те, щоб розв’язати проблеми дитини з 
урахуванням особливостей її особистості й оточуючого середовища, 
знайти адекватні способи взаємодії дитини із соціумом, виявити засоби, 
що допоможуть їй самостійно розв’язувати свої проблеми. 

Процес педагогічного забезпечення прав дітей ґрунтується на ідеї 
свободи дитини, а принципи взаємодії педагога з дитиною визначаються 
ідеалами гуманізму. Основою такого розуміння є визнання дитини 
особистістю, яка має таку ж гідність, як і доросла людина. Різниця полягає 
в тому, що дорослий може сам захистити свої права, а дитина змушена 
звертатися за допомогою до тих, хто може й повинен створити умови для 
задоволення її потреб у розвитку, безпеці, особистісному та духовному 
зростанні. Важливим елементом системи забезпечення прав дітей є школа, 
яка традиційно розглядається як інститут соціалізації дитини. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ 

ПЕРЕДШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Реформування й модернізація системи освіти України на сучасному 

етапі розвитку, зміна основних парадигм в освіті на всіх її ланках вимагає 
внесення відповідних змін у зміст та методологію освіти. У цьому зв’язку 
особливої уваги набуває дошкільна освіта як вихідна, початкова ланка 
загальної освіти. Провідні принципи української системи дошкільної 
освіти задекларовано в низці загальнодержавних нормативних документів, 
а саме: в Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI 
століття), Законі України «Про дошкільну освіту», «Про охорону 
дитинства», в новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти, 
Державній цільовій програмі розвитку дошкільної освіти на період до 
2017 р. В означених документах законодавчо закріплено, що фундаментом 
нової системи освіти є її дошкільна ланка, оскільки саме вона є базою 
цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення 
нового освітнього процесу. 

В пріоритетних завданнях подальшого розвитку системи дошкільної 
освіти Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 
2017 р. наголошує про необхідність наукового забезпечення модернізації 
дошкільної освіти, спрямовує освітян на оновлення життєдіяльності дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку. У цьому документі відобра-
жено тенденції до гуманізації загальної освіти, дано орієнтир на виховання 
особистості, що здатна до самовираження, визначено вимоги суспільства 
до розвитку, вихованості, творчого розвитку дитини дошкільного віку. 

Проблема модернізації, безперервності, наступності дошкільної та 
початкової ланок освіти та на сучасному етапі розвитку актуально 
виділеного зв’язуючого ланцюжка між дошкільною та початковою освітою – 
передшкільною освітою – має комплексний і міждисциплінарний характер, 
перебуваючи на перетині проблемних сфер педагогіки, психології, 
філософії, соціології, фізіології. Тому сучасний стан дошкільної, перед-
шкільної та початкової освіти характеризується різнобічністю охоплення 
багатьох питань та неоднозначністю їх трактування. 

Таким чином, існує сучасна потреба в теоретичному, методологіч-
ному осмисленні тенденцій, закономірностей розвитку передшкільної 
освіти, що допоможе усвідомити логіку становлення її змісту, а відтак, 
дозволить глибоко проникнути в її сутність, визначити методологію, мету, 
зміст і форми організації передшкільної освіти. 

Для виконання даного завдання необхідно звернутися до сучасних 
методологічних систем, які дозволять оцінити дане явище – передшкільну 
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освіти з логічного, закономірного, принципового погляду її необхідності та 
розвитку. 

Наприкінці другого – початку третього тисячоліть відбулися 
докорінні перетворення в усіх сферах життя: економіці, суспільних 
відносинах, світі науки й техніки, свідомості й психології людей, розвитку 
світу. Філософською та педагогічною думкою у 80-х роках XX ст. була 
визначена нова методологічна наукова галузь – синергетика. Засновник 
синергетики І. Пригожин вважав, що «кінцевою метою» цієї нової 
філософії має стати пошук механізмів виживання суспільства [4, с. 4]. 

Синергетика – це наука, що досліджує процеси переходу складних 
систем з невпорядкованого стану в упорядкований стан. Вона впевнено 
увійшла до сучасного життя, фактично означаючи новий підхід до 
творчості (а творчість – це розвиток) безпосередньо стосується парадигми 
сучасного освітньо-педагогічного процесу, зазначає В. Кремень [4, с. 4]. 

З її позицій можна максимально сприяти соціалізації людини, її 
оптимальній адаптації до життя в суспільстві відповідно до вимог європей-
ського вибору і завдань з реалізації національної освітньої системи. 

Саме система принципів синергетичної парадигми сприяє подолан-
ню суперечностей у розв’язанні проблем суспільства і освіти. Синерге-
тична парадигма – принципово новий шлях освіти в розв’язанні 
суперечностей між стабільністю, загальною необхідністю і змінністю, 
хаотичною випадковістю. 

Вона дає можливість проаналізувати та визначити зв’язок найбільш 
широких уявлень про світ, суспільство, місце людини в ньому з 
педагогічною дійсністю та відображенням у цій парадигмі. 

Синергетика намагається побудувати моделі процесів виникнення 
більш високих рівнів організації із більш низьких; передбачає цілеспря-
мовану побудову більш високо організованого об’єкта, системи більш 
організованих елементів. Синергетика є складним комплексом взаємо-
дієвих динамічних систем, вона може слугувати науковим підґрунтям 
педагогічних досліджень. 

Основними поняттями синергетики є: самоорганізація, відкритість, 
нелінійність, флуктуація, система, процес, вірогідність, інформація, зво-
ротний зв’язок, кооперативна взаємодія, точка біфуркації, хаос, випад-
ковість. 

Метою нашого дослідження є розглянути можливості синергетичних 
положень для організації важливого етапу між дошкільною та початковою 
освітою – передшкільною освітою. 

Синергетичний підхід в теорії і методології освітніх систем був 
започаткований такими вченими, як: В. Виненком, Л. Зоріним, В. Кре-
менем, Л. Новіковою, Н. Таланчуком та ін. Синергетичний підхід в 
організації передшкільної освіти досліджувала Т. Степанова та прийшла до 
наступних висновків: синергетичний підхід дає можливість зіставити та 
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показати еволюцію і динаміку трансформацій змісту передшкільної освіти 
як інтегрованого, складного, суперечливого і хвилеподібного процесу, що 
здійснюється під впливом багатьох чинників, які зумовлюють багато-
манітність його прояву в загальній системі освіти в Україні впродовж 
історії розвитку вітчизняної дошкільної освіти [2, с. 12]. 

З позиції синергетичного підходу Т. Степанова розглядає трансфор-
мації змісту передшкільної освіти як цілісне системне утворення, при 
якому зміст цієї системи не накладається лінійно на часову координату й 
не сприймається як механічний результат суми послідовних подій, а 
урізноманітнюється, поповнюється новими компонентами і взаємозв’яз-
ками, зазнає випадкових впливів, розвивається на основі поєднань тради-
цій та інновацій [2, с. 14]. 

Властивості передшкільної освіти з точки зору синергетичної 
методології – це нелінійність, варіативність, відкритість, здатність до 
флуктуацій (випадкових відхилень) і біфуркацій (роздвоєнь). 

Як самостійний системний феномен зміст передшкільної освіти має 
свої інституційні, цільові, змістові, процесуальні особливості. 

Як компонент макросистеми загальної середньої освіти вона 
піддається впливу тих самих суспільно-політичних, культурно-історичних, 
соціально-економічних, освітньо-педагогічних чинників, що й макросис-
тема, і повною мірою відображає закономірності, напрями й суперечності 
її розвитку, її парадигмальні зміни, що дозволяє застосувати парадиг-
мальний підхід до вивчення досліджуваного феномена [2, с. 37]. 

Однією з найхарактерніших рис сучасного соціального життя є 
нестабільність, яка відтворюється як на рівні існуючих соціополітичних 
практик, так і в духовно-культурній сфері. За традиційного підходу цю 
рису суспільного життя оцінюють негативно. Однак кожна розумна, 
мисляча особистість усвідомлює тимчасовість (нестабільність) будь-якого 
стану. 

Як зазначає Е. Морен, людина починає виробляти нове розуміння 
невизначеності, наступне синергетичному поняттю, якої не потрібно 
боятися, оскільки ми живемо в епоху змін, коли цінності двозначні і все у 
світі взаємопов’язано. Розуміння сучасного невизначеного світу показує 
його привабливість для допитливої, творчої особистості, яка завжди 
виходить за межі стабільності, рівноваги, міри. 

Таким чином, реалії сучасного суспільства свідчать про потребу 
використання знань сучасної синергетики для подолання страху перед 
невизначеністю – нестабільністю в ситуації соціального самовизначення та 
психологічного стану особистості. 

Звернення до синергетики, акцентує В. Г. Кремень, означає не 
арифметичне приєднання її до існуючих в людині знань про те, як 
протистояти тим чи іншим негараздам. Роль синергетичного підходу 
полягає у ствердженні людиною себе як особистості, в її внутрішньому 
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зростанні, самоорганізації, що можливо за умови демократичної системи 
соціального управління – джерела творчості. «Не пов’язана з жорстокими 
рамками контролю діяльність особистості набуває творчого характеру, 
вона вибудовує гнучкі структури, які потребують інноваційних, творчих 
особистостей» [5, с. 32], – зазначають Є. Н. Князева та С. П. Курдюмов. 

Головна мета освіти – творення людини. Незважаючи на 
ускладнення й суперечності сучасності, життя залишається найвищою 
цінністю для людини. «Життя є пізнання» (К. Лоренц), а навчитися жити – 
означає «навчитися вчитися». Одним із основних завдань передшкільної 
освіти – формування у особистості дитини 5 років навичок різноманітних 
життєвих компетенцій, ціннісних орієнтацій. 

Таким чином, синергетичний методологічний аналіз вкорінюється в 
науці, у світогляді, філософії освіти. 

Синергетика є комунікативним зв’язком у міждисциплінарному 
контакті, вона пояснює взаємодію і діалог у просторі синергетичних 
картин світу. 

О. Уайльд зазначав: «Освіта – дивна річ, але не варто забувати про 
те, що нічого, що справді потрібно знати, неможливо навчити» [2, с. 342]. 
Цим знанням є творчість мислення, яке формується й розвивається в 
процесі навчання, здатність перетворювати наявні теоретичні й практичні 
знання в стратегії розв’язання проблем, методи перетворення нового 
знання на своє, власне, особистісне мислення та відчуття. Потребу 
залучення синергетики до розвитку всіх ступенів освіти спричиняє потреба 
все тіснішої взаємодії різних наук і дисциплін. Саме ця тенденція визначає 
характер майбутнього, удосконалює пізнавальний і освітній процес. 
Особливої цінності при цьому набуває формування у особистості 
здатності, уміння нелінійно й цілісно мислити. Тому одним із 
пріоритетних завдань перебудови сучасної освіти всіх рівнів є розвиток 
творчого мислення. Здатність бачити ціле, тобто головне, в першу чергу, а 
не частини, здатність до інтелектуального синтезу – найважливіша 
особливість творчої діяльності людини. Позбавлена таких здібностей 
людина бачить тільки окреме, одиничне, й тим самим не має можливостей 
реалізувати себе. Синергетика відкриває інші горизонти розвитку 
особистості в культурологічному, соціальному і освітньому плані. 
Синергетика як умова пізнання складного ставить вимогу радикальної 
реформи освіти, соціального управління й практичної діяльності [3, с. 8]. 

«Пізнання світу як світу цілісного, – зазначено в програмі 
реформування освіти, розробленій ЮНЕСКО, – стає одночасно інтелек-
туальною та життєвою потребою. Ця універсальна проблема постає перед 
освітніми системами в майбутньому, адже наші роз’єднані, розподілені по 
дисциплінарних галузях знання глибоко і сильно неадекватні для 
осягнення реальностей і проблем, які стають усе більш глобальними, 
трансформаційними, багатомірними, полідисциплінарними й планетар-
ними. Через цю багатомірність стають невидимими Глобальне, Багато-
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мірне, Складне» [5, с. 15]. 
Таким чином, для розбудови суспільства знань найбільш 

продуктивним є синергетичний підхід, на основі якого формується новий 
стиль мислення й знання. Синергетичне знання, орієнтоване на розв’язання 
нових освітніх проблем, стає методом пошукової діяльності. На основі 
цього знання можна вибудовувати моделі очікування й прогнози і про 
характер перебігу соціальних і культурних процесів, і про формування та 
місце особистості в цьому. Зокрема її місце в системі цінностей, які не 
можуть бути нав’язані: їх потрібно вибирати. Цінності є особистісні, 
суб’єктивні, оскільки сприймаються не лише розумом і пам’яттю, а й 
відчуттям, душею, серцем. Згідно з позиції синергетики людина може 
моделювати своє життя і може стати частиною світогляду , ціннісного 
світу особистості. 

Зазначені особливості, як стверджує В. Г. Кремень, спричинюють 
крайню потребу використання синергетики в освіті. Синергетична 
педагогіка, розповсюдження синергетичних знань, вивчення синергетич-
них законів самоорганізації складних систем, до яких належить освіта як 
соціальний інститут, а також синергетичні способи організації самого 
процесу навчання і виховання. Синергетика може виступати і як зміст 
освіти, і як метод. 

Кожне з ключових понять синергетики – самоорганізація, неліній-
ність, хаос, порядок, біфуркація – знаходять творче застосування в 
освітньому процесі. 

Самоорганізація в освіті означає самоосвіту. Для організації 
передшкільної освіти це означає якомога менше повчати, здійснити 
діяльнісний підхід, формування активних знань у старших дошкільників. 
Не нав’язувати вихователям свою думку, свою волю дитині, а враховувати 
бажання, можливості, запити кожної дитини. 

Організація навчально-виховного процесу на основі відкритого 
діалогу, прямого і зворотного зв’язку, солідарної взаємодії. Як результат 
даної організації стає можливим активна і продуктивна позиція дитини, 
вихователь і дитина починають функціонувати в одному темпі. Навчання і 
вихователь стає інтерактивним. Педагог і дитина стають співробітниками в 
освітньому процесі. 

Синергетичний підхід в передшкільній освіті також розглядає процес 
навчання, що пробуджує особистість дитини, дає можливість вихователю 
подолати «хаос», спонтанні пориви дитини, спрямовуючи взаємодію до 
співробітництва. 

У результаті синергетичного осмисленого процесу освіти глибоко 
перебудовується особистість. Навчання перебігає як специфічна видозміна 
вже існуючих способів поведінки в напрямі того завдання, яке потрібно 
виконати. Завдання – підготувати особистість дитини до осмислення 
навколишнього середовища, яке є складною синергетичною системою. В 
процесі навчання формується особистість, у свою чергу особистість 
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впливає на навколишній світ, який стає іншим. 
Синергетика оперує трансдисциплінарною науковою теорією само-

організації, вона є апаратом створення, формування, підтримування, за 
словами А. Беляєва, політеорії [1]; розкриває системність і динаміку 
довкілля, що може бути концептуальними засадами різнопредметних 
наукових знань [1, с. 26]. Це означає безперервний внесок коригуючи, 
коректуючи, значних радикальних змін у системі критеріїв освіти, 
моніторингу його результатів під впливом об’єктивних законів і цінностей 
розвитку соціуму [1, с. 52]. 

Синергетичний підхід дає можливість розглядати ґенезу дошкільної і 
передшкільної освіти як розмаїття соціокультурних змін у конструюванні 
змісту передшкільної освіти. Використання синергетичного підходу в 
практичній діяльності сприяє збагаченню навчально-виховного процесу 
діалоговими засобами і методами освітньо-педагогічної взаємодії, що в 
свою чергу, інтенсифікує розвиток особистості. 

Мета сучасної освітньої системи – формування цілісної, творчої 
особистості. Для досягнення даної мети необхідно враховувати досягнення 
сучасних концепцій про самоорганізацію, а саме концепцій синергетики. 
Настанова на формування синергійної особистості має стати провідною в 
освіті, яка повинна допомогти подолати суперечності світу. 

Отже, синергетика – це спосіб розглянути проблему освіти, а в 
нашому випадку передшкільної освіти відповідно до сучасних вимог. 

Синергетичний підхід – методологічна орієнтація в пізнавальній і 
практичний діяльності організації передшкільної освіти, виконання її 
завдань, що передбачає застосування сукупності ідей, понять, методів у 
дослідженні та управлінні відкритими нелінійними системами. 
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ОСВІТА ПРОТИ ТАЛАНТУ 

 
Освіта – це не лінійний процес підготовки до завтрашнього дня, а 

складна процедура культивування природних здібностей, тобто розвиток 
тих якостей і розумового сприйняття, дякуючи котрим ми всі зможемо 
кращим чином існувати в теперішньому і створювати для себе гідне 
майбутнє, як стверджує К. Робінсон [5]. 

«Але в освіті тільки позитивні емоції дають результат, … дітям 
потрібно давати час на творчість», як стверджує Є. Пенцак [7]. «Творчий 
процес – це гра думок, що передбачає свіжість сприйняття і наявність 
фантазії, що приносить насолоду» [5], адже «зараз найцінніше – ідеї» [7]. 

Отже, «для вирішення завдання формування творчого, інтелектуаль-
ного потенціалу суспільства, його майбутньої еліти слід здійснювати раннє 
виявлення, навчання та виховання здібних обдарованих дітей. Реалізація 
творчого потенціалу обдарованих громадян має не лише суспільне, але й 
особистісне значення, оскільки таким чином суб’єкту обдарованості 
забезпечується можливість самоактуалізуватися» [3, c. 1]. 

Проте існує, безумовно, і суперечність між освітою, як більш 
консервативним заняттям, та творчістю як «грою думок». 

І щоб цю суперечність подолати, дати суспільству тих людей, яких 
воно потребує, треба виховувати, з одного боку, мислячих людей. Але 
«мислення як чиста логіка, відчужена від чуттєвого сприймання, 
культурно розвинені форми якого породжуються мистецтвом, неминуче 
набуває формально-догматичного, авторитарного характеру. Тому важливо 
навчати мови не лише інформаційними порціями, а вчити саме через мову 
пізнавати себе й світ, формувати внутрішнє «я» за законами гармонії [1, 
c. 27]. А з другого боку, треба культивувати не просто «обдарованість, 
талант, геніальність. Генії – це ті люди, які приносять в життя абсолютно 
нові ідеї» [3, c. 2]. Визначальним у цьому процесі, на нашу думку, є 
«принцип забезпечення впливу художньої літератури на мовленнєвий 
розвиток дітей» [2, c. 156]. 

Цілком очевидно з вищенаведеного, що «освіта, бізнес і культура 
переживають багато подібних проблем, причому деякі з них ускладню-
ються тому, що ці сфери дуже погано контактують одна з одною» [5]. Ця 
суперечність у поставленому нами контексті розглядається вперше. 

Її ми виділяємо як ключову тезу, мету нашого дослідження, 
завданнями якого є: 1) з’ясувати зміст нової освіти; 2) дослідити цей новий 
зміст освіти засобом художнього слова генія Л. В. Костенко, «творча 
технологія якої відзначена головною рисою-потягом до реалізму, який 
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тривалий час перебував на маргінесі вітчизняної літератури. Але не 
класичного реалізму 19–го століття, що його Дмитро Чижевський назвав 
«вузьким, і не того «реалізму без берегів», що його колись пропонувала 
марксистська критика. А того, де сакраментальна «житттєподібність» 
набуває нового змісту, втягуючи в своє розуміння, а отже і переживання, 
інформаційні новації» [8, c. 64]; 3) розкрити зміст «лінгвокреативного» 
мислення Л. В. Костенко. Це мислення В. Гумбольдт, а пізніше і 
О. Потебня, назвав символізмом мови, наявність якого є виявом 
поетичного мовлення. Відшукуючи те, що перетворює мову на мистецтво, 
мовознавці розрізняли у слові зовнішню форму – звукову оболонку і зміст, 
і внутрішню форму, яка інакше спрямовує думку, і в сполученні з іншими 
образами, поняттями створює під впливом слова інше уявлення, тобто має 
переносне, образне, символічне значення. З аналогічних компонентів 
складається і художній твір. Зміст, ідея, зовнішня форма, в якій 
об’єктивується художній образ, не вичерпують слова. Їх розуміння 
відбувається під впливом внутрішньої форми – у цьому сутність мистецтва 
слова. Вплив художнього слова на мислення свідчить, що поетичне слово є 
не тільки засобом вираження, а і засобом створення думки, розвитку 
мислення й самосвідомості» [1, c. 25]; 4) показати апперцепцію слова 
Л. Костенко. Під апперцепцією ми розуміємо властивість психіки людини, 
що полягає в залежності сприймання предметів та явищ навколишнього 
середовища від попереднього досвіду. Хоча О. Потебня вважав 
доцільнішим таке визначення апперцепції: «вона є участь відомих мас 
уявлень в утворенні нових думок» [1, c. 26]; 5) з’ясувати, що з позиції 
сучасної науки провідну роль у пізнанні реальності відіграє абстрактне, 
поняттєве мислення, яке керується законами логіки, але в пізнанні людини, 
її внутрішнього світу інтуїтивне, образне узагальнення також важливе. 
Функції мовлення у сфері образного мислення відрізняються від 
аналогічних в абстрактному: якщо в абстрактному мисленні мовлення є 
засобом розмежування, закріплення понять і встановлення логічних 
зв’язків між ними, то в образному мисленні мовлення підсилює, 
поглиблює, надає узагальнювальних властивостей уже існуючим в уяві 
образам; 6) підтвердити, що проблема розвитку мислення засобами 
образного мовлення тісно пов’язана з педагогічною діяльністю і процесом 
навчання дітей мови. 

Таким чином, при розпаді старого четвертого цивілізаційно-расового 
періоду наймогутнішим чинником формування майбутнього є система 
освіти [6], оскільки сучасна освіта є загрозою для існування людства. 

 

Криши, ламай, трощи стереотипи! 
Вони кричать,пручаються, – ламай! 
Хоч давня звичка з профілем Ксантиппи 
благає, плаче, просить: «Не займай!» [4, c. 11]. 
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Головна особливість перехідного періоду, в якому ми живемо, – 
масштабне творення принципово нової формації в умовах порушення 
екологічної рівноваги і опору з боку вмираючої системи. 

Креативність-спроможність до продуктивної творчості стає важливі-
шою за ерудицію. Перед творцями нового світу висуваються такі завдання: 

– максимальне розкриття вродженого людського потенціалу; 
– енергійне творення нового має відбуватися в гармонії з Всесвітом; 
– нова цивілізація має зупинити нищення планети, захистити 
екологічно орієнтовані підходи. 

 

Над світом білим, світом білим хтось всі спіралі перегрів. 
А хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім. 
Гроза погримувала грізно, були ми з нею тет-а-тет. 
Тремтіла річечка рогізна, човни ховала в очерет [4, c. 18]. 

 

Трьома фундаментальними чинниками життєспроможності є: 
святість – стан цілісної єдності зі своїм внутрішнім божественним «Я» і 
зовнішнім Всесвітом та його Творцем; озброєність-уміння володіти 
відповідним інструментарієм при перетворенні себе і навколишнього 
світу; масово тиражувати і поширювати на цілу планету новий тип 
людини, її спосіб життя. 

 

Він був самітник. Дуже був суворий. 
Між Богом-чортом душу не двоїв. 
………………………………………… 
Він був святий: Він жив непогрішимо. 
І не за гроші будував свій храм [4, c. 386]. 

 

Отже, обов’язковою умовою святості письменниця бачить чистоту, 
вміння безпомилково розрізняти суттєве і несуттєве, правду і брехню, 
вміння активізувати здатність до навчання, творення і вдосконалення, до 
пізнання світу і самопізнання. Техносфера має бути такою, щоб людина 
могла захистити себе. Спільнота українська має набути успішної 
еволюційної змагальності з іншими спільнотами. 

А сьогоднішня система освіти, заснована на атеїстичному світогляді, 
втратила рештки озброєності, ліквідувавши заняття ручної праці, 
військово-патріотичної підготовки, гуртки за інтересами, спортивні секції. 
Школа стала ключовим інструментом геноциду корінного народу, 
«звільнення України від українців». 

 

Болотяні класики кумкають на купині. 
Я знаю тут свою безвихідь. 
Але куди подітися мені? 
Податись можна, а подітись – ні [4, c. 546]. 
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Що ж робить сучасну освіту «інструментом поневолення»: ненормо-
ваний робочий день учнів (діти 6-річного віку мають ненормований 
двозмінний робочий день від 9 до 17 годин); навчання часто монотонне і 
нецікаве; протиприродна відсутність руху радикально руйнує здоров’я; 
діти під час навчання позбавлені різновікового, багатодітного люблячого 
середовища, нерідко навчання відірване від реального життя і 
виробництва, увага постійно переключається з одного предмета на інший, 
а не багатоденне занурення в один предмет; не чергується розумова і 
фізична активність; навчання безстатеве – ні одні, ні другі не отримують 
специфічні знання, які найбільше потрібні людині для самореалізації; 
знання батьків здебільшого залишаються недоступними для дітей, освіта 
не навчає логічно мислити, фільтрувати інформацію та організовувати її в 
знання, розрізняти суттєве і неважливе, правду і обман; школа 
орієнтується на слабких. Між сучасним вихованням, яке безнадійно 
відстало, і сучасними засобами навчання, які швидко розвиваються, 
виникла величезна прірва. 

 

Кулі примхливі, як дівчата, – вибирають найкращих. 
Підлість послідовна, як геометрія – вибирає найчесніших [4, c. 36]. 
 

Нова освіта формується цілісним, а тому життєрадісним світоглядом, 
новими знаннями і технологіями, людина формується правильним 
способом життя, якісним генофондом, національною свідомістю нових 
людей. Святість – це погляд на життя як на божественну гру. Людина є 
втіленою божественною сутністю, що розвивається шляхом реінкарнації. 
Божественну цивілізацію творців прийнято позначати збірним словом 
Творець, Бог-Отець, Брахма, Сварог. Земне життя, створене божествен-
ними творцями, виглядає як досконала гра, що є найприроднішим 
способом життя людей. 

Гра в життя одночасно відбувається на двох рівнях – у «Світі духів і 
у світі людей». Тобто божественна сутність спочатку набуває ігрової 
духовної оболонки і стає духом, а потім цей дух втілюється і стає 
людиною. У кожний конкретний період гри активність гравця здійсню-
ється або на рівні духів, або на земному рівні. Істинна людина – це гравець 
за визначенням. Тому чим більше в житті людей буде гри, тим більше вони 
будуть людьми. Ідеалом і вершиною людського розвитку є боголюдина – 
людина, яка усвідомлює себе втіленим божественним гравцем. 

 

Лише борись, а щастя не втече. 
Не схаменешся – півжиття позаду[4, c. 179]. 

 

Цілком очевидно, що нинішня система освіти в цілому є 
запереченням духу гри, вона антиігрова, а тому анти природна. 

 

Як гарно все! І все така отрута [4, c. 182]. 
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Гра відкриває людині найкращі можливості для творчого самови-
раження, гра також є найефективнішою формою продуктивної діяльності, 
гра не виснажує людину, а розвиває її, робить сильнішою й досконалішою. 
Українці все роблять, «співаючи і танцюючи». 

 

Непереможна безборонність – 
твій меч єдиний і єдиний щит [4, c. 534]. 

 

Головними складовими гри є: 
– сенс гри (місія), мета, критерії, наближення до мети; 
– чіткі і зрозумілі правила гри; 
– визначений ігровий простір; 
– добровільне входження в гру і добровільний вихід з неї; 
– відповідальність перед членами своєї команди і глядачами; 
– святковий настрій, дух і естетика карнавалу; 
– невизначеність результату, ризик; 
– чим вища репутація гравця, тим цікавішими можуть бути його 
наступні суперники й ігри; 

– напруження всіх сил на межі своїх можливостей; 
– поступове розширення кола учасників гри. 
 

Вітри з розгону поламали скрипку, 
гуде у сосен буйна голова. 
Тремтіння віт, і жах, і насолода, 
шаленство злив у білому вогні! 
Ну, от і все. Одплачеться природа. 
Їй стане легше, певно. Як мені [4, c. 275]. 

 

Найцікавішою грою є війна, бо тут ставка – життя або смерть. У наш 
час активність бойових дій переноситься на інформаційний і духовно-
світоглядний рівень. 

 

Глухих лісів німі аборигени, 
людського духу навіть не ази, 
вже як не є – спасибі вам за гени. 
Хай грають далі в довгої лози [4, c. 350]. 

 

Отже, сучасна освіта має бути ігровою, що відбито в українських 
народних іграх і давніх пластах українського звичаю. Освіта має 
формувати людину-гравця, ігровою має бути і вся українська держава, як 
колись «Запорізька Січ», центром такої січі має бути вара – захищена 
автономна садиба. Нова цивілізація – це своєрідна ігрова мережа таких 
січей, які пов’язані духовно, економічно, генетично. Оскільки гра в життя є 
тотальною, то такою має бути і освіта на 7 рівнях буття: фізичному, 
економічному, генетичному, організаційному, інформаційному, хроноло-
гічному, світоглядному. Це напрямні стрижні ширшої системи освіти. 
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Головний наголос поступово зміщується з першого на вищі рівні. 
За формою нова освіта має містити мережу гуртків самоосвіти 

(детальніше див. 3). Має бути тотальна освіта, яка поєднує: 
– вроджену допитливість учнів і орієнтацію на практичний результат; 
– індивідуальні захоплення і колективну роботу в різновікових 
групах; 

– перевірений життям досвід батьків і пошукову динаміку молодості; 
– правильну взаємодію зі старшими і опіку над молодшими. 
 

В степу вже літо розмовляло з вереснем 
і всі віки жили вже без адрес – 
по той бік річки все було ще первісне, 
по цей бік річки все уже прогрес. 
……………………………………………… 
– Мільйони літ між мною і між вами, 
але який солодкий дим багать! [4, c. 351]. 

 

Ми розглянули суперечність між сучасною освітою і талантом, 
геніальністю, дослідили зміст нової цивілізаційної освіти засобом 
художнього слова Л. В. Костенко. Виходячи з поняття «внутрішня форма» 
слова, на основі аналізу творчості сучасної української письменниці 
Л. В. Костенко розкрили зміст її «лінгвокреативного мислення», показали 
апперцепцію слова її поезії, розкрили таку властивість її образного 
мислення, як поглиблення, розширення узагальнювальних властивостей 
уже існуючих в уяві образів. Ми підтвердили на основі аргументованих 
прикладів, що проблема розвитку мислення засобами образного мовлення 
тісно пов’язана з педагогічною діяльністю і процесом навчання дітей мови. 

Таким чином, нова освіта формує уяву, уміння свідомості створю-
вати образи, ідеї, напрями. Вона містить творчість – процес розробки, 
процес втілення нових ідей. Подальша розробка заявленої теми має 
детально розкрити новий зміст майбутньої освіти, де перетинаються і сама 
освіта, і релігія, і політика. Але це напрями інших досліджень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  

КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Концепція модернізації сучасної української дошкільної освіти 

передбачає розвиток, виховання та навчання дітей дошкільного віку на 
рівні світових стандартів, соціально адаптивних та мобільних. У цьому 
контексті доцільно розглядати особистість дитини як суб’єкта, здатного 
реалізувати свої способи життєдіяльності, вміти використовувати 
потенціал своїх знань, готового до розв’язання завдань. Це, в свою чергу, 
вимагає розробки сучасних форм, методів і технологій формування різних 
життєвих компетентностей, що не можливе без врахування науково-
технічного прогресу, а саме впровадження інформаційно-комунікативних 
технологій в дошкільну освіту. В даному ключі мова йде про процес 
формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку в умовах 
дошкільного навчального закладу та поза його межами. Особливу роль в 
цьому процесі відіграє теоретичний концепт навчання дітей роботі з 
комп’ютером, а саме підходи до організації навчально-виховного процесу з 
метою формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку. 

Комп’ютерна грамотність вже давно не зводиться лише до уміння 
працювати з програмним забезпеченням – сьогодні це скоріше комп’ю-
терна безграмотність. Так, провідний науковець сучасності В. І. Гриценко, 
директор МННЦ ІТтаС НАНУ і МОНУ, професор визначає комп’ютерну 
грамотність, як знання комп’ютерів, уміння програмувати прикладні 
задачі; робота з базами даних і базами знань, уміння їх проектувати і 
підтримувати; знання інформаційно-комунікаційних технологій та їх 
використання у вирішенні практичних задач [3]. 

Повністю погоджуючись із даним визначенням в основних аспектах, 
ми вважаємо, що інформаційна грамотність дітей від 2 до 6 років тільки 
формується. Основним шляхом її формування, на думку вітчизняної 
дослідниці Т. Науменко, повинна стати пропедевтика. Т. Науменко 
зазначає, таких маленьких дітей належить навчати як процесу знаход-
ження, збереження, розпізнавання інформації, так і вмінню її застосо-
вувати. І комп’ютер у цьому процесі відіграє другорядну роль: адже у 
маленьких дітей ще все попереду, вони ще встигнуть напрацюватися з 
комп’ютером. Важливо підготувати їх до грамотної роботи з ним: 
розвивати дивергентне мислення дітей, навчати дітей вести діалог, 
обґрунтовувати свій розв’язок, прислухатися до думок інших людей, 
розвивати уяву дітей, творчі здібності, здібність до дослідницької 
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діяльності, гнучкість та оригінальність мислення [8; 9]. 
У минулому столітті було розроблено теоретичні концепції 

навчання: теорію розвивального навчання, поетапного формування розу-
мових дій, проблемного навчання, особистісно зорієнтованого навчання, 
оптимізації навчально-виховного процесу, програмованого навчання та ін. 
[2, с. 24]. Проте залишається відкритим питання теоретичних засад 
формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку. 

З огляду на це постає необхідність проаналізувати теоретичні 
підходи, які будуть доцільними для організації навчання дітей дошкіль-
ного віку елементарним навичкам роботи з комп’ютером.  

Метою статті є теоретико-методологічний аналіз сучасних підходів 
до навчання дітей дошкільного віку для формування комп’ютерної 
грамотності. З окресленої мети статті завданням даного дослідження є 
визначення та характеристика основних теоретичних підходів в процесі 
формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку.  

Методологія дослідження будувалася на засадах концепції 
особистісно орієнтованого виховання, розвивального навчання, досліджен-
ня засобів навчання дітей дошкільного віку, формування основ комп’ю-
терної, інформаційної грамотності дітей старшого дошкільного віку та ін. 

На сучасному етапі актуальності та популярності набувають нові 
методики навчання, зокрема такі, що пов’язані з використанням 
комп’ютера в рамках інформаційних технологій. Гострою проблемою для 
дошкільної освіти на сьогодні є вирішення питання, як можна 
використовувати інформаційні технології в дошкільній освіті, а також як 
ефективно організувати підготовку дітей для засвоєння великого масиву 
інформації в сучасному світі. 

Так, І. П. Рогальська-Яблонська зазначає: «…у реаліях сьогодення 
якість дошкільної освіти визначається рівнем використання комп’ютерних 
технологій у дошкільних навчальних закладах. Використання комп’ютера 
як засобу навчання дітей у педагогічному процесі дошкільного 
навчального закладу веде за собою зміну й інших його елементів (мети, 
змісту, методів, форм). Це, на наш погляд, допускає розв’язання декількох 
груп проблем: загальнодидактичних, методичних й інформаційних (які 
стосуються комп’ютера як засобу навчання), професійних і організаційних 
(кожна з яких передбачає виконання відповідних теоретичних і практич-
них завдань). Розглянемо всю сукупність цих проблем. 

Загальнодидактичні проблеми визначають: роль (місце) комп’ютера 
в дидактичній системі серед інших засобів розвитку, навчання і виховання 
дітей, що використовуються в дошкільних навчальних закладах; умови, у 
яких буде здійснюватися педагогічний процес з використанням комп’ютера. 

Методичні проблеми враховують: специфіку змісту заняття; 
особливості методичної системи, яка використовується на занятті; 
дидактичні і технічні вимоги до персонального програмного забезпечення 
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(ППЗ); виявлення, експертизу та підбір ППЗ; проектування ППЗ, систему 
комп’ютерних завдань (СКЗ) чи електронного дидактичного матеріалу 
(ЕДМ); визначення розробника ППЗ, СКЗ чи самостійну розробку; 
упровадження програмного продукту в технології розвитку дітей. 

Інформаційні проблеми визначають: науково обґрунтовані психолого- 
педагогічні і методичні вимоги до ППЗ, які необхідні для ефективного 
використання в педагогічному процесі ДНЗ; формування системи завдань з 
кожного заняття з урахуванням різноманітних програм навчання; 
забезпечення доступності ППЗ для вихователів (наявність єдиної бази 
даних ППЗ); розробку ППЗ [10]. 

Теорія навчання дошкільників накопичила багатий досвід методик 
розвитку мислення дітей, на який раціонально спиратися сьогодні. Певні 
методики можуть допомогти дорослим навчити дітей засвоювати 
інформацію без шкоди для здоров’я, підготувати їх до оволодіння 
інформаційною та комп’ютерною грамотністю. 

Для дитини будь-якoгo вiку грa зaлишaється вaжливим елементoм у 
життi. Психoлoги дaвнo тa aктивнo вивчaють iгрoву дiяльнiсть. Зoкремa, 
психoлoгiчну теoрiю гри рoзрoбляли Л. Вигoтський, Дж. Дьюї, К. Роджерс 
тa iншi. В грi дитинa не тiльки зaмiняє реaльнi предмети, aле й приймaє нa 
себе ту чи iншу рoль i пoчинaє дiяти вiдпoвiднo з нею. Рoль у сюжетнiй грi 
пoлягaє сaме в тoму, щoб викoнувaти oбoв’язки, щo пoклaдaються нею, i 
реaлiзoвувaти прaвa стoсoвнo iнших учaсникiв гри. Дoсвiд iгрoвих тa 
реaльних взaємин у сюжетнo-рoльoвiй грi лягaє в oснoву oсoбливoї 
влaстивoстi мислення, щo дoзвoляє передбaчити мaйбутню пoведiнку 
людей i зaлежнo вiд цьoгo будувaти влaсну пoведiнку [5, с. 307]. Iгрoвa 
дiяльнiсть сприяє прaктичнoму oсвoєнню реaльнoгo сoцiaльнoгo 
прoстoру – через симвoлiчнi дiї i зaмiнення дитинa вiдoбрaжaє вaрiaнти 
взaємoвiднoсин людей, симвoлiчнo iдентифiкуючи себе з oдними 
персoнaжaми тa вiдoкремлюючи вiд iнших. 

Як вiдoмo, iгрoвa дiяльнiсть впливaє нa фoрмувaння дoвiльних 
психiчних прoцесiв, тoму умoвa гри вимaгaє зoсередженoстi нa змiстi дiй i 
сюжетi, нa дiючих oсoбaх чи предметaх, включених дo iгрoвoї ситуaцiї. 
Iгрoвa ситуaцiя впливaє нa мислення i психiку дитини. 

Нa дaнoму етaпi пiдгoтувaти дoшкiльникa дo пoдaльших труднoщiв 
немoжливo без кoмп’ютерa. Кoмп’ютеризaцiя внеслa змiни дo вихoвaння i 
нaвчaння дiтей. У дитячих сaдкaх прoвoдилися дoслiдження з викoрис-
тaння кoмп’ютерa. З’ясувaлoся, щo вiн вiдiгрaє велику рoль у рoзвитку 
oсoбистoстi дoшкiльникa i йoгo iнтелекту в цiлoму (С. Нoвoсьoлoвa, 
I. Пaшелiте, Г. Петку, С. Пейперт, Б. Хaнтер тa iн.). Oднa з вaжливих 
функцiй кoмп’ютерних ігор – нaвчaльнa. Грaючи в тaкi iгри, у дитини 
рoзвивaється мислення, пoлiпшується пaм’ять i увaгa, сaме тaкi якoстi 
вaжливi для пiдгoтoвки дитини дo нaвчaння в шкoлi. Нaтискaючи нa певнi 
клaвiшi, у дитини рoзвивaється не тiльки iнтелект, aле й мoтoрикa, дрiбнa 
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мускулaтурa рук. Чим бiльше дoшкiльник рoбить дрiбнi i склaднi рухи 
пaльцями, тим бiльше дiлянoк мoзку прaцює. Кoмп’ютернi iгри мoжуть 
бaгaтo чoму нaвчити дoшкiльникa, нaприклaд, лoгiчнo мислити, 
кoнтрoлювaти i плaнувaти хiд пoдiй, oцiнювaти результaти. У деяких iгрaх 
iснують герoї, яким пoтрiбнo дoпoмoгти викoнaти зaвдaння. Oтже, 
кoмп’ютер дoпoмaгaє вихoвувaти тaкi якoстi, як зiбрaнiсть, зoсередженiсть, 
сaмoстiйнiсть, пoсидючiсть, спiвпереживaння. Oснoвнa oсвiтня метa 
введення кoмп’ютерa в свiт дитини – це фoрмувaння мoтивaцiйнoї, 
iнтелектуaльнoї тa oперaцiйнoї гoтoвнoстi дитини дo викoристaння 
кoмп’ютерних зaсoбiв у свoїй дiяльнoстi. Відповідний психолого-
педагогічний супровід повинен здійснювати педагог. Такий супровід 
важливо здійснювати відповідно до вимог сучасного суспільства з 
урахуванням не тільки вікових та індивідуальних особливостей. Педагог 
повинен бачити процес формування комп’ютерної грамотності дітей 
дошкільного віку в контексті компетентнісної та особистісно орієнтованої 
парадигми освіти. 

Так, компетентнісний підхід передбачає формування в дітей 
універсальних умінь і здатностей – ключових компетенцій: соціальної, 
комунікативної, інформативної, коґнітивної, загальнокультурної, спеціальної. 
Цим компетенціям надається особливе значення не тільки в українській 
освіті, але й у країнах Європейського співтовариства. Засвоївши їх, дитина 
згодом може легко адаптуватися у світовому співтоваристві [7, с. 27]. 
Аналіз структури компетентності, що охоплює когнітивний, діяльнісний та 
особистісний компоненти, дає можливість сформулювати робоче 
тлумачення поняття ключова компетенція дитини дошкільного віку – це 
особистісно-усвідомлювана система знань, умінь, навичок, яка ввійшла в 
суб’єктивний досвід, має особистісний зміст та універсальне значення, 
тобто може бути використана в різних видах дитячої діяльності в процесі 
вирішення безлічі життєво значущих проблем [7]. 

Особистісно орієнтований підхід визначає стратегію спільної 
діяльності педагога і дитини з метою розвитку особистості як суб’єкта 
діяльності, а саме передбачає реалізацію потреби дитини в активності – не 
стільки в наслідувальній, виконавській, скільки в ініціативній, творчій, 
доступній їй, але недооціненій дорослими [6, с. 62]. Визначені особистісно 
орієнованим підходом пріоритети передбачають застосування таких 
засобів, як індивідуальний і диференційований підхід до кожного 
вихованця. З’ясуємо різницю між цими засобами. 

Індивідуальний підхід, як відомо, є важливим принципом педагогіки, 
згідно з яким досягається вплив на кожну дитину, враховується 
різноманітність характеристик кожної з них, а саме: стан здоров’я, рівень 
фізичного розвитку, статеві особливості, темперамент, характер, здібності 
тощо. Індивідуальний підхід є запорукою ефективності освітньо-
оздоровлювального процесу, він базується на тому, що будь-який 
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оздоровлювальний вплив заломлюється крізь призму індивідуальних 
особливостей конкретної дитини. Отже, реалізація індивідуального 
підходу передбачає врахування індивідуальної своєрідності, неповторності 
кожного окремого дошкільника як особистості. Це підхід дорослого до 
дитини, її особливої сутності. Диференційований підхід базується на 
знанні індивідуальних особливостей дошкільника, проте швидше 
відображає відносини «дитина – оздоровлювальний матеріал», ніж «дитина – 
дорослий». Враховуючи індивідуальні особливості дітей, педагог умовно 
розподіляє їх на групи, пропонуючи кожній свій матеріал. 

Особистісно орієнтований підхід в освітньо-оздоровлювальній 
діяльності передбачає застосування особистстіно орієнтованих технологій, 
що, на думку Н. Ф. Денисенко, мають великий оздоровлювальний 
потенціал [4]. Науковець дійшла висновку, що особистісно орієнтовані 
технології ставлять у центр всієї освітньої системи особистість дитини, 
забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її розвитку, 
реалізації її природних потенціалів. При цьому дитина в цій технології не 
просто суб’єкт, а суб’єкт пріоритетний, особистість – мета освітньої 
системи, а не засіб досягнення якоїсь другорядної мети. Виходячи з цього, 
науковець доводить, що особистісно орієнтовані технології характери-
зуються антропоцентричністю, гуманістичною і психотерапевтичною 
спрямованістю і ставлять за мету різнобічний, вільний, творчий розвиток 
дитини. 

Зазначимо також, що однин із найважливіших аспектів процесу 
формування комп’ютерної грамотності полягає в тому, що майбутній 
педагог має обов’язково бути інформаційно грамотним. Але саме для 
педагога цього замало, бо він має вміти грамотно викладати основи 
сучасних інформаційних технологій вихованцям, показувати інформаційні 
технології в дії, переконливо доводити їх перевагу, постійно бути у курсі 
усіх новинок, використовувати їх, навчати використовувати інших. А для 
цього знання майбутнього педагога мають бути дійсно глибокими: він має 
вміти дохідливо пояснювати; знаходити яскраві наочні приклади, близькі і 
зрозумілі вихованцям; визначати, коли саме, про що і як розповідати; 
навчати вихованців одразу використовувати отримані знання під час 
навчання і у повсякденному житті. 

У розвивальному навчанні увага акцентується не на результаті 
розв’язку задачі, а на процесі розв’язування; вмінні ставити запитання і 
відповідати на них; визначенні, якої інформації для розв’язку не вистачає; 
знаходженні необхідної інформації, перевірки її на достовірність, 
використанні для розв’язування; вмінні систематизувати, аналізувати і 
порівнювати, знаходити критерії порівняння відповідно ситуації, що 
склалася, а також точне викладення і обґрунтування власних поглядів. 
Саме з цієї причини розвивальне навчання неможливе без діалогу «на 
рівних» – «педагог – дитина – педагог», «дитина – дитина». Отже, 
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розвивальне навчання вимагає зміни ролі педагога. Дитина – рівноправний 
учасник навчання. Педагог не є носієм готового зразка або інструкції, він 
учасник спільних роздумів, пошуку, порадник. Тільки така позиція 
педагога і дитини зумовлює зацікавленість обох сторін у результатах 
навчання та формування у дітей навчально-пізнавальної мотивації. 

Добре, якщо роль педагога, як керівника навчальної діяльності, уже у 
дошкільному дитинстві стає прихованою від дитини, дії та думки 
дорослого виступають не у вигляді готового зразка або інструкції, а у 
вигляді спільних роздумів, пошуку, поради, рекомендації. До цього має 
прагнути педагог на всіх етапах навчання: отримання і систематизації 
знань, формування вмінь та навичок, перевірка знань. Тільки така позиція 
педагога і дитини визначає зацікавленість обох сторін у результатах 
навчання, формує у дітей навчально-пізнавальну мотивацію. 

Педагог має міркувати разом з дітьми, не нав’язувати їм своє 
рішення. Він допомагає знайти власне рішення; якщо дітям важко знайти 
правильний шлях рішення, педагог пропонує свій шлях. Такий підхід по 
пізнавальної діяльності доступний у роботі з дітьми дошкільного віку. Із 
дітьми раннього віку можна використовувати елементи розвивального 
навчання, базуючись на продуктивному навчанні. 

Дітей вже із 2–3 років необхідно навчати, використовуючи правильні 
терміни – саме ті, що надалі будуть використовуватися у школі й у 
дорослому житті. Немає гірших знань, ніж поверхневі неправильні знання. 
Вони роблять людину впевненою і зухвалою, а це може призвести до 
життєвих катастроф. Звичайно, далеко не завжди дітям можна давати 
наукове визначення понять, тому необхідно вводити поняття поступово: 
надавати визначення, яке не суперечить точному визначенню і водночас 
зрозуміло дитині. Потім визначення з такими ж умовами поступово 
уточнюється, поки не набуде точного формулювання. Таким чином не буде 
«іграшкових» визначень, які весь час треба буде переучувати, бо дітям 
треба отримувати нові знання, а не витрачати час на переучування того, що 
вже нібито вивчили. 

Російська дослідниця І. Aржaнiкoвa вважає, що зaвдaння педагога – 
сфoрмувaти у дiтей стiйку пoтребу у викoристaннi зaсoбiв iнфoрмaцiйнoї 
oбчислювaльнoї технiки, тoбтo вирoбити звичку звертaтися дo кoмп’ютерa 
при вирiшеннi зaвдaнь з будь-якoї предметнoї oблaстi, щo бaзується нa 
вoлoдiннi ними iнфoрмaцiйними технoлoгiями тa вмiннями взaємoдiяти з 
кoмп’ютерoм [1]. Окремої увaги зaслугoвує програма O. Гaвриленкo. Вoнa 
рoзрoбилa прoгрaму нaвчaння дiтей дoшкiльнoгo вiку oснoв кoмп’ютернoї 
грaмoтнoстi. В oснoвi змiсту Прoгрaми – взaємoдiя дитини з електрoннoю 
oбчислювaльнoю мaшинoю. В хoдi рoбoти дiти не тiльки прaктичнo 
oсвoюють кoмп’ютер як iнструмент дiяльнoстi, a й вивчaють oснoвнi 
прaвилa технiки безпеки пiд чaс рoбoти з кoмп’ютернoю технiкoю, 
фoрмуються в дiтей нaвички гiгiєни зoру тa прoфiлaктики пoрушень 
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пoстaви. Ця Прoгрaмa рoзрaхoвaнa нa 3 рoки. 
Із зазначеного робимо висновок про те, що важливу роль у пізнанні 

світу дітей дошкільного віку відіграє не тільки розвивальне навчання на 
основі гри, але й дослідницька діяльність, яка передбачає організацію 
навчально-виховного процесу формування комп’ютерної грамотності на 
засадах діяльнісного підходу. Розвиваючи пізнавальну активність та 
бажання пошуку у дітей, ми таким чином готуємо їх до самостійного 
пошуку інформації у майбутньому. На наш погляд, пропедевтика 
інформаційної і комп’ютерної грамотності – важливе педагогічне завдання 
в роботі з дошкільниками. У цьому напряму маємо власні напрацювання з 
методики активізації мовлення у дітей раннього віку, розвитку їх 
мислення, розвитку логічного мислення дошкільників [9, с. 11]. 

На основі якісного аналізу теорії научіння, вивчення значення та 
особливостей здійснення особистісно-орієнтованого підходу, вивчення 
теоретичних положень щодо необхідності правильного навчання дітей 
дошкільного віку роботі на комп’ютері та додаткових комп’ютерних 
пристроїв можемо виокремити основні теоретичні підходи до організації 
процесу формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку 
(від 2-х до 5–6-ти років), до них належать: 

– компетентнісний підхід до формування знань дітей дошкільного 
віку про комп’ютер, умінь користуватися ним та навичок доцільного його 
використання; 

– особистісно орієнтований підхід навчання та виховання дітей 
дошкільного віку; 

– теорія розвивального навчання; 
– діяльнісний підхід до організації навчання дітей дошкільного віку 

роботи на комп’ютері; 
– інтерактивний підхід в організації занять по ознайомленню дітей з 

комп’ютером; 
– здоров’язберігаючий підхід, в основу якого покладено принцип 

зміцнення та збереження здоров’я, виховання, розвитку та навчання дітей 
дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу. 
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СИНЕРГЕТИЧНА СУТНІСТЬ МОВИ П. ФЛОРЕНСЬКОГО 

ЯК ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ СЛОВОЦЕНТРИЧНОГО 
ПІДХОДУ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ 

 
Запровадження нових державних стандартів дошкільної (2012 рік) та 

початкової освіти (2011 рік), перехід на нові програми та навчально-
методичне забезпечення двох перших освітянських ланок спонукають 
науковців та практиків до пошуків ефективних шляхів надання маленьким 
громадянам України якісних освітніх послуг. 

Кожна освітня лінія, освітня галузь роблять свій внесок у 
формування ключових компетентностей дітей, забезпечуючи цим 
практичні й розвивальні результати початкової освіти стосовно кожної 
особистості [4, с. 143]. 

У лінгводидактиці актуалізується потреба розробки словоцентрич-
ного навчання мови й мовлення, завдяки якому вихованці мали б змогу 
вільно володіти словом, були здатні «успішно користуватися мовою (всіма 
видами мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування, пізнання 
навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань» [3, с. 10]. 

Дослідження словоцентричної спрямованості мовної освіти й 
мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного й молодшого 
шкільного віку неможливе без з’ясування методологічних засад означеного 
лінгводидактичного поняття. 

Синергетика є нині потужним науковим напрямом, що об’єднує 
теорії складних систем, теорії хаосу та катастроф, теорії самоорганізації та 
деякі інші, а також новим поглядом людини на світ і на саму себе в цьому 
світі, новим діалогом людини з природою, новим синтезом людського 
знання та мудрості, що, хоча й несміливо, але починають проникати в 
лінгвістику [2, с. 8]. 

Тут ще далеко до повного оволодіння апаратом цієї сучасної науки і 
створення лінґвосинергетики як потужного напряму в науці про мову; 
можна говорити лише про формування окремих ідей, які більш-менш тісно 
пов’язують із проблемами сутності та природи живої людської мови. 
Зокрема, ще несміливі лінгвосинергетичні дослідження стосуються 
проблем самоорганізації мови як надскладної системи гетерогенних 
одиниць і категорій з різними темпами розвитку та режимами загострення 
на різних етапах; стосовно таких складових мови у комунікації, як дискурс, 
мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт, дедалі частіше застосовують 
синергетичне поняття атракторів і відповідними моделями аналізу. 
Перспективним видається застосування окремих понять синергетики до 
вивчення різноманітних тинів текстів і дискурсів вияву мовлення в 
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конкретних ситуаціях спілкування, ідіостилю письменника, поетичного 
ладу мови загалом, а також мовної сугестії та нейролінгвістичного 
програмування. Надзвичайно важливою виглядає проблема створення 
метамови для опису синергетичних процесів становлення та функціювання 
складно організованих систем, яка могла б відіграти роль комунікативного 
каналу для синтезу природничонаукових і гуманітарних культур та деякі 
інші проблеми [5, с. 159]. 

Синергетична сутність мови П. Флоренського як лінгвофілософське 
підґрунтя словоцентричного підходу до мовної освіти дітей ще не було 
предметом наукових розвідок. 

Проте дослідники, які працюють у розглядуваній царині (В. І. Ар-
шавін, Ф. С. Бацевич, В. В. Дементьєв, О. О. Кобляков, О. О. Семенець, 
Я. І. Свирський, Р. Г. Піотровський), відзначають складність використання 
даних мови, неможливість прямого «трансферу» синергетичпих ідей у 
дослідження живих людських мов. Це не в останню чергу пов’язане з тим, 
що «сутність мови тією мірою, якою вона взагалі може відкритися, 
відкривається не «інструментальному», а філософському погляду»; з 
філософської ж точки зору мова постає перш за все як «оселя духу» 
(М. Гайдегер). 

Мета статті: обґрунтувати природу мови у філософській концепції 
Павла Флоренського (1882–1937) в контексті словоцентричної спрямова-
ності мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного 
й молодшого шкільного віку. 

Реалізації мети дослідження сприятиме, на нашу думку, розв’язанню 
таких завдань: з’ясування особливостей синергетичного розуміння 
сутності мови як неповторної символічної системи; характеристика 
«щаблів» магічності людського слова; виявлення ролі складників слова у 
пізнавальній енергії людини; визначення магічності слова рідної мови, 
етапів синергетики мисленнєвих процесів за П. Флоренським. 

Як царина духу людини, яка у процесах пізнання надзвичайно 
складно взаємодіє з енергіями світу, постає мова в концепції Павла 
Флоренського. Можна стверджувати, що ще за півсторіччя до Г. Хакена, 
який уперше заклав підвалини синергетики як науки, і більш ніж за 
шістдесят років до виникнення відповідного підходу в мовознавстві 
російський філософ сформулював ідеї синергетичної сутності людської 
мови та її складових, зокрема слова (імені). 

Зважаючи на постійну увагу як до ноуменального, так і до 
феноменального світів у їхній нерозривній єдності в межах філософського 
символізму, а також тісний зв’язок власного світосприймання з глибинною 
традицією православ’я, зокрема орієнтацію на творіння «отців» церкви, 
П. Флоренський свою філософську концепцію називав «конкретною 
метафізикою» [7, с. 114]. Остання – один із виявів православної антропо-
логії, стрижнем якої слід уважати православний енергетизм, згідно з яким 
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«людина поєднується з Богом не за сутністю, а за енергіями» [8, с. 103], 
тобто устремліннями, вільними імпульсами, внутрішніми установками, які 
людина повинна спеціально випрацьовувати та підтримувати [8, с. 284]. Як 
зазначає С. Хоружий, «буття – це Космос і символ – такою є формула 
онтології П. Флоренського» [8, с. 285]. 

Для філософа мова – «це рояль серед інших інструментів духу»  
[8, с. 115–116]; «вічний, непорушний, об’єктивний Розум, до людський 
вічний логос» [7, с. 267]; у мові закладене розуміння буття [8, с. 142]. 

Найважливішою одиницею мови є слово. Вчений вважає, що 
людське слово магічне в тому розумінні, що за його допомогою людина в 
процесах пізнання єднається з живою природою [7, с. 131] і, викорис-
товуючи мову, може впливати на світ [7, с. 254]. Цей вплив стає можливим 
завдяки тому, що слово «концентрує енергію духу, немовби проймається 
ним» [7, с. 231] і за допомогою цієї енергії впливає на всі складові світу, 
зокрема на інших людей. Слово рідної мови у цьому процесі відіграє 
особливу роль: воно – концентр енергії духу окремої людини та всього 
етносу [7, с. 250]; «слово – людська енергія і роду людського, і окремої 
особистості – відкриває через особистість енергію людства» [7, с. 250]. 

Для людського слова притаманні різні вияви магічного впливу на 
світ і на інших людей, так би мовити, «щаблі» магічності. На думку 
філософа, найвища міра концентрації духовних енергій притаманна 
іменам, зокрема власним іменам, які своєю енергетикою часто визначають 
долю людей, які мають ці імена. Цій проблемі присвячена окрема праця 
філософа – «Імена» [7, с. 257]. На нижчих щаблях вияву енергетичної 
сутності живої природної мови стоять загальні й імена та слова інших 
частин мови. Нагромадивши за тисячоліття існування мови значну духовну 
енергетику, людське слово не може не впливати на інших людей, світ 
загалом: «Як психофізичне явище слово не димом розлітається по світу, 
але зводить нас віч-на-віч з реальністю, з енергіями буття» [7, с. 257]. 

Яким чином слово концентрує пізнавальну енергію людини, завдяки 
якій особистість може магічно впливати на світ і на інших людей? На 
думку філософа, цю енергію формують усі складники слова: звуковий 
комплекс (за термінологією автора – фонема), формальна структура слова, 
яка пов’язує звучання та значення (або морфема), та, найголовніше, його 
смислова організація (або семема). При цьому автор стверджує, що звукова 
організація слова – це «не звук узагалі... це звук надзвичайно опрацьо-
ваний, звукова енергія, дуже тонко організована, яка має надзвичайно 
систематизовану будову» [7, с. 258]. Фонема слова – «це членований звук, 
творений живою і розумно-свідомою істотою» [7, с. 235]. Магічна функція 
смислу слова визначена його семемою. Філософ зазначає, що кожне 
слово – це симфонія звуків, воно має величезні історичні нашарування й 
містить у собі цілий світ понять» [8, с. 238]. Семему слова рідної мови, 
згідно з П. Флоренським, утворюють концентри творчих актів пізнання 
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людиною та етносом світу, «кожен з яких є завершенням духовного 
зростання... цілого народу… Кожен шар семеми – це кристалізація в слові 
духовного процесу, твердіння духу» [7, с. 302]. Шари семеми, концен-
труючи тисячолітній досвід народу, який використовує рідну мову, 
немовби «дрімають» у слові, проте, «потрапляючи в потік живого 
мовлення, семема оживає і наповнюється внутрішньою силою та 
значенням» [7, с. 239–240]. З боку семеми слово – «конденсатор волі... 
всього духовного життя народу» [7, с. 240]. На думку філософа, слово 
можна вважати живим організмом, в якому фонема є кістяком, морфема – 
тілесною тканиною, а семема – душею. Магічність слова рідної мови 
полягає в тому, що воно «величезною владою впливає на душевне життя 
спочатку того, хто це слово вимовляє, а потім збудженою (в мовцеві від 
доторкування до слова та у слові від доторкування до душі) енергією – на 
той об’єкт, на який вимовлене слово скероване» [7, с. 238]. 

Буття в його, так би мовити, «речовому» вияві також має 
енергетичну природу, сформовану «двосторонньою» сутністю кожного 
складника; внутрішньою стороною річ повернена до себе самої, творячи 
власну неповторність; зовнішньою – до іншого буття [7, с. 241]. Обидва 
боки будь-якої речі не механічно приєднані один до одного, а творять 
єдність, саму її (речі) суть. Як зазначає автор, за давньою філософською та 
богословською термінологією, ці дві сторони буття називають сутністю, 
або єством, і діяльністю, або енергією. Все, що наявне у світі, зазначає 
мислитель, свідчить про своє існування виявом свого життя. Цей вияв і 
слід уважати енергією сутності» [7, с. 261]. У момент пізнавальної 
діяльності людини ці два типи енергії (власне людський, мисленнєвий та 
речі, яку людина пізнає) зустрічаються. Зустріч обох типів енергії 
породжує незбагненне явище синергії («спільна діяльність») пізнаваного 
(об’єкта) та того, хто пізнає (суб’єкта). Як зазначає дослідник творчості 
П. Флоренського С. Хоружий, синергетичні ідеї П. Флоренського повною 
мірою відповідають православній доктрині енергетизму, згідно з якою у 
молитовній практиці «людина поєднується з Творцем не за сутністю, а за 
енергіями. Останні розуміють як «благодать Божу» [8, с. 284]. 

Окремі ідеї синергетичної сутності мови, але без опертя на традиції 
християнства, були висловлені ще В. фон Гумбольдтом, який, зокрема, 
писав: «Ні у сфері понять (тобто в межах пізнавальної діяльності), ні у мові 
як такій ніщо ніколи не буває відокремленим. Але поняття знаходять 
істинну зв’язність лише тоді, коли дух діє з внутрішньою зосередженістю, 
коли повноцінна суб’єктивність освітлює об’єктивність, узяту в усій її 
повноті. Тоді не втрачено жоден з аспектів, якими предмет здатен 
впливати на нас, і кожен із цих впливів залишає невидимий слід у мові. 
Якщо в душі пробуджується безпомилкове відчуття, що мова – не просто 
засіб обміну, який слугує взаєморозумінню, а воістину світ, який 
внутрішня діяльність духовної сили покликана поставити поміж собою та 
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предметами, то людина на правильному шляху до того, щоб дедалі більше 
пізнавати в мові й дедалі щедріше вкладати в неї» [8, с. 284]. Разом із тим 
слід зазначити, що мислитель, окресливши ідею загалом, не розкрив 
механізми синергетичної взаємодії людини зі світом за допомогою мови. 
Саме це спробував здійснити П. Флоренський у праці «Біля вододілів 
думки». 

Процес синергії П. Флоренський пояснює так: енергії двох типів 
вияву буття (пізнаваного та того, хто пізнає) у момент когнітивної 
(мисленнєвої) діяльності залишаються не змішуваними, не розчиняються 
одна в одній, але об’єднуються за принципом «взаємного проростання», 
«енергетичної спільної дії», тобто синергетики, у якій уже немає окремо 
двох енергій, а є щось принципово нове, що стосується духовної природи 
суб’єкта, що пізнає, та об’єкта, який пізнають, тобто розкривається 
енергетично. Ось як метафорично і навіть поетично описує філософ цей 
процес спільної дії енергій суб’єкта (людини) та об’єкта (речі): «Пізнання – 
це дитина, плід спілкування духу, що пізнає, та світу, який пізнають; 
поєднуючи дух та світ у дійсній, не вимріяній єдності, цей плід, проте, не 
означає поглинання ні одного, ні обох разом родичів, і вони, об’єднані та 
взаємно збагачені, все ж продовжують своє існування як центри буття ... 
Зв’язок виявів буття, їх співвідношення та взаємного одкровення є чимось 
реальним, і, не відриваючись від центрів, що його зв’язують, він не звідний 
до них. Цей зв’язок і є синергія, спільна діяльність типів виявів буття, і, 
безумовно, розкриває собою буття – те й те» [7, с. 261]. Синергія нагадує 
резонанс, який несе в собі буття, що його породжує. Зрозуміло, що 
людина, яка пізнає світ і є джерелом пізнавальної енергії, бажає закріпити 
отриманий синергетичний результат і творить для цього спеціальний 
орган. «Цим органом самовільного встановлення зв’язку між тим, хто 
пізнає, та тим, що пізнають, є слово, а точніше – ім’я, або деякий 
еквівалент його, вживаний як ім’я: метонімія» [7, с. 263]. Підсумовуючи 
сказане про синергетику процесу пізнання світу, автор зазначає: «Ми лише 
тоді можемо вийти й виходимо з комплексу своїх відчуттів, коли визнаємо 
шлюбну зустріч об’єктивного з нами. Я можу сказати про акт пізнання: 
«Ось я, той, хто пізнає сонце, а ось пізнаване мною сонце». Отже, у мені 
відбувається поєднання двох енергій... Поєднання енергій має назву 
«спільна енергія»… Слово – це синергія того, хто пізнає, і речі, яку 
пізнають … [7, с. 265]. 

Сформулювавши ідею синергетичної сутності мови, П. Флоренський 
намагається встановити етапи синергетики мисленнєвих процесів. Учений 
говорить про два етапи синергетичного процесу пізнання: перший він 
пов’язує із зустріччю енергій пізнаваного та того, хто пізнає; другий – з 
появою слова. Слово у процесах синергії пізнання – «це блискавка. Воно 
не є вже ні та, ні та енергія окремо, ні обидві разом, а – нове, двоєдине 
енергетичне явище, нова реальність у світі... Слово – це енергетична 
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ізотропа» [7, с. 304]. І далі: «Як нове явище слово повністю тримається на 
точках свого дотикання; так, міст, який поєднує два береги, не є тим чи 
тим берегом... слово – це суб’єкт, що пізнає, і пізнаваний об’єкт, утриму-
ваний переплетуваними енергіями, «слово – це міст між Я та не – Я» 
[7, с. 268]. 

Особливу увагу філософ приділяє рідному слову. Слово рідної мови, 
нерозривно та органічно пов’язане з енергіями світу, що оточує певний 
етнос, він сприймає як основу синергетики. При цьому воно для 
П. Флоренського є вищим, більшим за «просто» знак, який щось позначає 
в об’єктивній дійсності. Слово має символічну природу, оскільки воно 
більше за самого себе; воно є подвійним: «будучи самим собою, воно 
разом з тим є суб’єктом та об’єктом пізнання» [7, с. 268]. Символ, згідно з 
ученням «отців» церкви, а також філософів, які сповідують реалістичне (у 
середньовічному розумінні) ставлення до світу та людини, якраз і 
відрізняється від простих знаків тим, що має подвійну природу: воно несе 
в собі енергію пізнання та енергію пізнаваного; це реальність, яка є 
більшою за саму себе. На противагу простому знакові, який позначає річ (у 
широкому розумінні слова), символ синергетично поєднаний з ідеєю речі, 
а не з самою річчю [7, с. 305]. Так філософ, спираючись на давні традиції 
християнського віровчення, середньовічний філософський реалізм та 
окремі положення неоплатонізму, закладає підвалини незнакової, 
символічної природи мови, які у XX сторіччі будуть опрацьовувати 
Е. Касирер, Е. Гусерль, М. Гайдеґер та інші мислителі. 

Завершити наші спостереження над концепцією синергетичної 
сутності мови П. Флоренського варто словами В. Постовалової, яка, 
досліджуючи лінгвістичні засади філософської школи всеєдності, 
зауважила, що програма цієї школи та ідеал, який був для неї засадовим, 
«можуть бути стимулом для подальшого розвитку лінгвістичної думки як 
явища культури та життя»; за доби сцієнтизму, масового атеїзму та 
позитивізму, коли «сутінки думки при буянні знань стають дедалі 
густішими» (С. Булгаков), «як надважлива постає проблема антиізоля-
ціонізму науки, доведення її до істинних першоначал, установлення її 
зв’язку з глибинними інтуїціями культури» [6, с. 161]. На думку 
Ф. Бацевича, у межах саме таких інтуїцій і перебуває синергетичне 
розуміння сутності мови як неповторної символічної системи російського 
релігійного філософа Павла Олександровича Флоренського [5, с. 161]. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в аналізі розвитку 
сучасної української філософії мови, що є теоретичним підґрунтям 
словоцентричного підходу до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей 
старшого дошкільного й молодшого шкільного віку, а також – у 
розробленні відповідної лінгводидактичної системи, значущої як в 
інтелектуально-розвивальному, так і чуттєво-виховному аспектах. 
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EXPLORING EDUCATION SYSTEMS:  

TOWARDS A TYPOLOGY FOR FUTURE LEARNING 
 
In recent years there has been increasing interest in creating diversity of 

educational provision to meet the full range of needs presented by learners. This 
is both a reflection, and a partial consequence, of the three central agendas for 
schooling in many countries standards, choice and inclusion, and the growth in 
information communication technologies and associated systems. The complexity 
of available ‘school’ types makes it increasingly difficult for individuals to 
explore the differences between the educational programmes on offer. 

The purpose of this paper is to map die different forms of provision into a 
typology that will provide theorists, practitioners, users and policy-makers with 
a clear set of descriptors to explore current structures and to consider future 
developments. Nine types of education programme arc categorized. 

The paper takes the three distinct alternative education types, identified by 
Raywid, as a starting point for this Educational Programmes Typology. It also 
draws upon the work of Aron, in which the characteristics of alternative 
education are outlined according to their relationship to other education systems, 
their target population, primary purpose, operational setting, educational focus, 
administrative entity, credentials offered and funding sources. 

The paper broadens Raywid’s and Aron’s typologies so as to include the 
identifiers for the full range of education programmes offered to learners, not 
just those who typically have additional needs. Six additional educational 
programme types are presented, which describe current provision within open 
entry, selective entry, special educational, home learning and adult learning 
settings. Type K is proposed as representing a possible educational system of the 
future. This reflects social and cultural developments, the evolution of 
information communication technologies and other technologies, and our 
changing understandings of learning theories and practices. 

Since the 1970s, there has been an increasing drive in create a diversity of 
educational provision that will meet the full range of needs presented’ by 
learners. In many countries, such as the UK, USA and Australia, this is both a 
reflection and a partial consequence of the three central agendas for schooling 
standards, choice and inclusion. In some countries, such as Japan, there has been 
an understanding that students need to have reduced pressure placed upon them. 
Across the world, countries from Indonesia to Germany to Canada have 
increasingly engaged in information communication technologies and associated 
e-learning systems. The complexity of provision on offer makes it increasingly 
difficult for individuals to understand the differences between these educational 
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programmes, and to look across cu.ltu.ral boundaries and identify overlaps in 
systemic practices. This paper is premised on the need for an accessible 
vocabulary to explore current learning programmes across contexts and to assist 
us in thinking about programmes we wish to create for the future Such an 
approach, by its nature, ignores those social and cultural factors that mape each 
education system and learning context unique, but it encourages us to focus on 
the commonalities, providing opportunities for cross-cultural understanding and 
reflection. This paper aims to devise a model that unpacks the diversity of 
provision, to help people think about the different forms that are currently 
available. However, as Edmund Leach (1964) argued, complex models arc not 
effective tools for thinhirtg about and describing social structures. The aim of 
this paper, therefore, is to create a flexible and manageable typology that will 
provide theorists, practitioners, users and policy-makers with a simple, clear set 
of descriptors lor exploring current educational structures and considering future 
developments at all stages of the learning process. 

Educational typologies: surprisingly, there have been few attempts to 
develop a typology of this sort. Attempts to do so have been focused in two 
ways. Firstly, there have been a number of typologies devised which have 
concentrated on forms of educational systems across countries (Turner, 1960; 
Hopper, 1968; Allmendinger, 1989; von Below, 2002) [5]. Secondly, there have 
been a number of typologies that have focused upon specific aspects of 
education such as independent ripen) learning (Moore, 1973), special education 
teaching environments (Happonen. 1998). multicultural education (Burnett, 
1994) [6], alternative education (Raywid, 1994; Aron, 2003), ‘moving schools’ 
(Ainscow, 1995), the role of teaching assistants ( Trevor, 2005), pedagogy 
(Alexander, 1996), instructional methods (Molenda, 2002) [10] and the nature 
activities that generate knowledge (Habermas, 1971). Across these typologies it 
evident that there are overlapping approaches to categorization. All of them 
include concern w’ith one or more of the following: 

• ways in which education is thought about and the main aims of the 
process; 

• who chooses, funds and administers the curriculum that is intended to 
be learned; 

• what is taught to the learners and what is the approach used; 
• where die education site is situated; 
• how learners are selected and funded for different education sites; 
• who the learners are and when they attend; 
• how the system is organized; 
• what roles people fulfill within the system. 
Alternative education programmes. Of particular relevance to this paper 

are the typologies developed in relation to alternative education programmes 
(see Raywid, 1994; Aron, 2003), as these programmes would be a key part of 
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the broader typology’ proposed in this paper. ‘ITtese typologies have attempted 
to define the central characteristics of alternative programmes in die USA. As 
Raywid (1994) points out, despite the wide range of alternative school 
programmes, these systems have been created for students who are not best 
served by the regular provision, and alternative provision has therefore been 
characterized by its difference from traditional educational programmes, 
environments and organization. The notion of alternative as embodied within 
US legislation is typically defined as a ‘program’ which is additional to, 
adaptive of or in place of structures and techniques used in existing, traditional 
classrooms or ‘regularly scheduled curricular programs’ (State of Wisconsin, 
2001, s. 115.28). The characteristics of alternative programmes have thus been 
set against a general description of regular or mainstream programmes. Aron 
(2003), for example, draws upon the definition of regular schools from the Iowa 
Association of Alternative Education’s (IAAE) Constitution and Bylaws, 
Article II: Regular school: an established environment designed to provide a 
comprehensive education to the general populace to which assignment of 
students is made more on the basis of geographical location than unique 
education need. 

Within this description there is evidence of descriptors identified in the 
education typologies mentioned above, particularly who attends and where, but 
it does not include the detail necessary’ for deeper analysis. Eor example, the 
term ‘comprehensive education’ will mean very different things in different 
countries. The description itself could also describe a selective school, or a 
variety of tertiary settings. The typologies of the alternative programmes, 
however, serve as an important starting-point for a broader characterization of 
current educational frameworks. Contained within them are types of 
programmes that have a key function in current systems, as well as descriptors 
upon which this paper can build. 

In particular, Ravwid’s (1994) typology offers an effective starting-point. 
Raywid identifies three types of alternative programme. Type I are long-term 
programmes of choice, in which there is considerable flexibility’ in relation to 
content and instructional strategies. Type 2 are short-term programmes onto 
which students are placed as a ‘last chance’, and in which discipline is a central 
driver. Ltittle attention is paid to modifying curriculum or pedagogy. Type 3 are 
short-term programmes for students who are in need of academic and/or social 
emotional support, so that they can return to the mainstream. These alternative 
programmes do not include home educators or private school provision, but are 
framed by the notion that they serve those who arc disadvantaged or not 
achieving within regular settings. As Raywid recognizes, types 2 and 3 settings 
frame the child within the deficit model. The child needs to be fixed. Type 1 
programmes, however, recognize that the difficulties can be in the child-school 
match, and that in meeting the students’ needs the programme must be 
innovative and creative in relation to both organization and practice. Contained 
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within the typology therefore are descriptors of who attends, programme length, 
dominant educational approach and degree of learner choice. Implicit too, 
because of the relationship to regular programmes, is the age range of students 
involved. 

Aron’s (2003) typology draws upon Raywids (1994), but rather than 
building upon notions of choice or educational approach, it focuses upon the 
programme’s relationship to other systems, its target population, locus purpose, 
operational setting, educational focus and administrative entity, as well as 
credentials offered and funding sources. Within this typology there are a wide 
range of descriptors under each of these headings, 48 in total. These sub-
category descriptors ate not about the nature of what happens within the setting, 
however, but are linkted to demonstrable aims, targets and measurable 
outcomes [4; 11]. They are specific to current programmes in the USA and 
based on current possibilities. Thus die model offers some useful broad headings 
but is constrained as a tool by its complexity and its lack of flexibility for future 
developments. However, Aron does provide a simplier frame within the paper 
by placing the analysis of alternative programmes under die headings; 

• The population; 
• Where, operational setting; 
• What: content and objectives; 
• How: administration and funding. 
The simplest starting-point for the proposed educational programmes 

typology are the who, where, what, and how categories used by Aron. I fowever, 
in addition and in response to the aspects identified in the other typologies, when 
and which are also categories that need to be considered. This would refer to the 
time of day and length of attendance on the programme, and which would refer 
to the title given to programmes. Using these headings and applying them to 
alternative education typologies could, for example, produce the following 
framework; 

What:  Therapy. 
Discipline Regular lessons Creative approaches. 
When: Formal school hours. 
Out of school hours Short term Long term. 
Why: Formal qualifications. 
Personal development Skills development. 
How:Administrative characteristics (charity, church, state, not-for-profit). 
Funding characteristics. 
Which: Type of school (public/private). 
Programme across or within settings Strategies, beliefs, services though a 

school, university or museum are time-specific institutions in which teaching is 
carried out, they are not necessarily the main sites of learning for an individual, 
particularly in relation to non-academic learning goals. Learning and practice 
are mediated by the social world in which they exist and therefore any 
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individual has a personal understanding and version of a setting in which they 
operate (Lave, 1988). How individuals make use of experiences of any given 
learning context has a decisive impact on understanding their learning process 
(lave, 1988; Lave & Wenger, 1991). The setting is ‘a relation between acting 
persons and the arena in which they act’ (Lave, 1988. p. 150). Since it is 
intended that the typology will be adaptable to a full range of learning contexts, 
and since individuals as part of artv programme may find themselves in a variety 
of physical settings, it seems more appropriate to use the notion of the ‘arena’. 
Uses this term in relation to the wider systemic and institutional framework in 
which learning activities occur. The arena provides a focus for processes and 
practices that exist beyond the individuals experience of them. Using the notion 
of the arena allows too for the inclusion of physical settings not yet considered, 
and for the virtual settings created through the use of information 
communication technologies. 

The proposed education programmes typology will define the arena of a 
given programme type, using two categories. Location and Regulation. Location 
will use two descriptors: Diverse sites and Fixed sites. These describe the sites 
of limitation within the arena. Fixed sites suggests that the majority of spaces 
used are mediated primarily through the institutional framework, such as those 
provided through a school, university, a specific website or controlled 
information communication technologies network. Diverse sites recognizes 
those learning programmes that occur outside of formally regulated structures, 
such as home education, and which often utilize a wide variety of institutions. 
Regulation will also use two descriptors: Systemic or Informal. These describe 
the institutional processes and the degree to which thex – are defined externally 
and a priori. Systemic regulation is generally externally defined and a priori, 
while Informal regulation involves greater internal flexibility. Use of these 
categories should also assist in differentiating possible future programmes that 
utilize a wide variety of institutions but do so within a formally regulated 
structure. 

What? In defining the content and form of delivery of the education 
programme we are faced with a diversity of approaches and areas of learning 
that vary enormously between countries and systems. Raywid’s typology 
provides us with a useful way forward here however. Ravwid recognizes four 
different approaches: namely, those which can be seen as traditional, suggesting 
a didactic approach; those which arc innovative and creative; those which focus 
upon discipline; and those with a focus upon therapy. The first two categories 
clear operate in the context of the others, and within the wider historical context 
of a country’s teaching practices. All four categories are not mutually exclusive, 
but represent the dominant approach within a particular arena Central to the 
definition of content and form is also the degree to which the individual learner 
has control over them. As Raywid (1994) and Aron (2001) identify, a high 
degree of learner choice is central to alternative programmes, as it is when 
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considering adult learning in higher education and within the lifelong learning 
context. The proposed educational programmes typology will therefore deline 
the dominant educational approach, using Traditional, Creative, Discipline and 
Therapy as descriptors. It will also define the degree of learner choice, using 
High and Low as descriptors [11]. 

When? The proposed educational programmes typology will not 
specifically identify programme types in relation to the hours of attendance. This 
category is subsumed by three others, namely the regulation, the dominant 
educational approach and the degree of choice. It can be anticipated, for 
example, that a creative educational approach, with a high degree of learner 
choice and with informal regulation involving diverse sites will have a flexible 
approach to timings. In contrast, the traditional approach, with a low degree of 
learner choice and systemic regulation involving fixed sites will have a more 
rigid approach to hours of attendance. The length of time that an individual stays 
within a programme cannot be inferred from these other categories, however. As 
Raywid already identifies long-term and short-term attendance upon 
programmes, it seems appropriate to consider these as descriptors under the 
heading of programme length. It is significant here that this perception of 
attendance is taken from the learner’s perspective. For those working within a 
given arena, the experience will most likely be long-term regardless of the 
amount of time each learner spends there. This delineation of period of 
attendance is therefore particularly useful when considering the impact of a 
programme type upon the learner’s experience of that learning context, as well 
as their ability to maximize their learning within it and to sustain it within other 
settings [11; 9]. 

How? In considering the administration and funding of programmes we 
are again laced with a wide array of possible descriptors. It seems appropriate to 
consider those typologies that have explored educational systems across 
countries (Turner, 1960; Hopper, 1968; Allmendinger, 1989). Within these 
typologies the selection process for entry to programmes has been of key 
importance. This enables differentiation between private and public education 
systems, as well as other programmes that focus on production of an elite class 
ot learner. Thus, the proposed educational programmes typology will define the 
opportunity a learner has to access a setting, using the descriptors Open or 
Limited. The use of the term ‘open’ equates to there being no harriers to entry, 
while ‘limited’ equates to the individual having a restricted opportunity to enter 
in the first place. This limited opportunity may be as a result of financial barriers 
that have to be overcome, or selective approaches by the programme based on 
such factors as performance on tests, locational constraints or a diagnosed 
label [3]. 

Which? The breadth of educational programmes on offer is such that 
using all the current terms is impractical and counterproductive. Each country 
has their own terminology for different stages of the learning process, and for 
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the types of provision offered. In addition, there are numerous systems that fall 
outside any one country’s formallv established systems. The intention of the 
educational programmes typology is to assist in recognizing the similarities 
across systems and between different programmes regardless of the labels 
formally applied to them. The proposed typology echoes Raywid’s in defining 
types of programme. It draw s upon her types 1 3, and uses the generic terms of 
reference for these three. It then identifies a further six types, giving each of 
these a programme title to assist in referencing and recognition. Fundamental to 
their use, however, is the recognition that these programmes are rarely operating 
in isolation (Table 1). 

 
Table 1 

The proposed nine programme types 
 

Type Programme title Example 
Type 1 Alternative e.g. A Reggio Emilia school 

Type 2 Last chance e.g. In-sehool suspension 
programme 

Type 3 Remedial e.g. In-sehool withdrawal 
programme 

Type 4 Special e.g. Special school 
Type 5 Home e.g. 1 hum-education 
Type 6 Selective e.g. Private school 
Tvpe 7 Comprehensive e.g. State secondary school 

Type 8 Schome e.g. A lifelong learning 
programme 

Type 9 Adult e.g. University 
 
The educational programmes typology is explicitly designed to deal with 

programmes in which educational purposes are primary. All the identified types 
operate on the basis of a longer term learning trajectory for the learner, in which 
the programme type plays a central role. The table must also be viewed from the 
perspective of the learner. It is explicitly about their systematized programmes 
of learning. It is not about how a particular institution sees itself. The typology’, 
therefore, does not attempt to address all day-to-day learning activities which 
occur outside of die learner’s systematized programmes. Such non-systematized 
learning we would describe as type 0. The proposed categories for the typology 
are: Programme title, Programme length. Dominant educational approach, 
Degree of learner choice, Opportunities to access setting, Age range, Regulation 
and location. These are applied to the nine types. Based on the seven category 
headings and 17 descriptors, it is possible to identify over 500 potential 
combinations. The majority of these combinations are not ones that would be 
recognized as typical educational programmes, however. 

Future education systems. An important question for the typology is the 
degree to which it can respond to the developments of new learning 
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programmes. How does it help us to explore an educational system that reflects 
social and cultural developments, die evolution of information communication 
technologies and odier technologies, and our changing understandings of 
learning theories and practices? Of particular importance, at a time when the 
need for a new lifelong model of learning is being widely recognized, is the 
possibility of a new type of learning programme type 8 Scheme programme. 
Schome programme would be long or short term, rooted in creativity and 
involving high learner choice. It would allow all learners the opportunity to 
engage with learning opportunities at all points of their life, and in all possible 
learning settings, while at the same time providing them with a systemic arena 
(regulation) that could support and formally acknowledge their learning. The 
educational programmes typology encourages us to think beyond current models 
of education, and helps us to consider in what ways a type 8 Schome programme 
could represent the new learning system for the 21st century. 

The proposed typology presented in this paper needs to be tested against a 
wide range of possible settings in different countries and education systems. The 
typology offers a useful tool for looking across boundaries of culture and 
practice. It presents us with an accessible vocabulary for exploring our current 
learning programmes and for exploring those we create in the future. Of itself, it 
does not provide answers to the challenges that we face in developing 
responsive and effective educational programmes, but it does focus our 
questions on key aspects of those programmes and the position of the learner 
within them. It helps us to frame our thinking around a new kind of education 
programme, one that has flexible entry, flexible delivery is lifelong, learner-
centred and learner-driven, and which delivers systematic accreditation 
opportunities. The educational programmes typology does not describe the ways 
in which such a system would be enacted, that would depend on the social and 
cultural environment in which it was sited, but it does help us to discuss what is 
possible. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

 
УДК 373.2.06–053.4 

Світлана Бурсова 
 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Реформування системи дошкільної освіти в Україні зумовлює 

необхідність докорінних змін навчально-виховного процесу в період 
адаптації дітей раннього віку до дошкільного навчального закладу. Перед 
сучасним вихователем стоїть завдання якомога швидше адаптувати дитину 
до нового соціального середовища, адже навіть незначні зміни умов її 
життя викликають порушення фізіологічних показників, зрушення в 
емоційній сфері, зниження її пізнавальної та мовленнєвої активності. 

У програмі розвитку та виховання дітей раннього віку «Зернятко» 
головною задачею педагога є навчити дитину компетентно поводитися в 
різних ситуаціях, розвинути у неї орієнтацію на здоровий спосіб життя, 
емоційну сприятливість, здатність гармонійно адаптуватися до навколиш-
нього середовища [4, с. 5]. Основними засадами Базового компонента є 
визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в 
розвитку особистості; надання пріоритету соціально-моральному розвит-
кові особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті 
інтереси з колективними; створення сприятливих умов для формування 
особистісної зрілості дитини, її базових якостей; повага до дитини, 
врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника тощо [1]. Як 
бачимо з наведених фрагментів програми розвитку та виховання дітей 
раннього віку «Зернятко» та Базового компоненту дошкільної освіти, 
вихователь повинен надавати допомогу та підтримку дитині, спрямовані на 
загальний розвиток її особистості. 

Однак практика показує, що, незважаючи на реформування 
дошкільної освіти, педагогічна підтримка вихователем дитини раннього 
віку в період її адаптації до дошкільного навчального закладу не лише не 
реалізується, але й її здійснення не виноситься окремим завданням у 
плануванні освітньо-виховної роботи відповідних груп. Аналіз планів 
роботи з дітьми в адаптаційний період у ДНЗ продемонстрував 
епізодичний характер таких заходів. Використання методів та прийомів 
роботи з полегшення процесу адаптації та відстеження їх результатів, як 
правило, не передбачене плануванням та не відбувається. У більшості 
випадків робота зводиться лише до індивідуального консультування 
батьків. 

Метою цієї статті є обґрунтування ефективності та доцільності 
впровадження у навчально-виховний процес дошкільного навчального 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 118 

закладу педагогічної підтримки дітей раннього віку в період їх адаптації. 
Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти вимагають активного 

застосування у навчально-виховному процесі нових форм, методів та 
засобів роботи, які б полегшили адаптацію дітей раннього віку до нового 
соціального середовища. Педагогічна підтримка представляє собою 
систему засобів, які забезпечують допомогу дітям у самостійному виборі, а 
також допомогу при подоланні труднощів (перешкод) самореалізації у 
навчальній, комунікативній, трудовій та творчій діяльності. Вона 
характеризується специфічними способами і прийомами взаємодії педагога 
та дитини й орієнтована на розвиток та саморозвиток індивідуальності 
дитини, її самовизнання і самореалізацію [3]. 

Проблеми адаптації дітей до дошкільного навчального закладу 
висвітлюються в роботах А. Атанасової-Вукової, Н. Васільєвої, Н. Вату-
тіної, Ю. Галагузової, Т. Гурковської, Н. Дмитришиної, Н. Захарової, Р. Ка-
лініної, О. Кононко, Г. Левицької, Ж. Маценко, О. Окерешко, Л. Стреж, 
І. Терещенко, Р. Тонкової-Ямпольскої та ін. Особливості впровадження 
педагогічної підтримки розкриваються в працях А. Алексюка, А. Бойко, 
О. Газмана, І. Карапузової, В. Лозової, А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
Л. Толстого тощо. 

Здійснення педагогічної підтримки ми вбачаємо у декілька етапів. 
Першим є підготовчий етап. Він характеризується вивченням, аналізом та 
узагальненням даних літературних джерел, нормативних документів, 
документації дошкільних навчальних закладів з метою визначення рівня 
підготовки працівників ДНЗ до впровадження педагогічної підтримки в 
період адаптації дітей до дитячого садка. На цьому етапі здійснюється 
фіксація фактів, проблемних ситуацій, проектування умов діагностики 
можливої проблеми, встановлення контакту з дитиною, вербалізація 
поставленої проблеми, знайомство з батьками та ознайомлення їх з 
роботою ДНЗ, сумісна оцінка проблеми з точки зору значущості її для 
дитини. Зважаючи на вищесказане, визначається вікова категорія дітей, які 
вступають до ДНЗ, та здійснюється збирання даних, що заносяться в 
особову картку: вік дитини, захворювання, які вона перенесла, показники 
психофізичного розвитку, наявність шкідливих звичок, склад сім’ї, вміння 
дитини на рівні ігрової діяльності тощо. Також фіксуються дані про рівень 
педагогічної компетентності батьків, а саме: їх знання щодо режиму дня в 
дитячому садку, дотримання його вдома, організація режимних процедур у 
дошкільному закладі та вдома, особливості підготовки дитини до вступу в 
ДНЗ. Разом з цим, батьками заповнюється анкета, метою якої є детальніше 
вивчення особливостей сімейного виховання певної дитини. 

Підготовчий етап передбачає підготовку педагогічного колективу до 
впровадження системи педагогічної підтримки, що полягає в проведенні 
анкетувань та семінарів для педагогів, метою яких є ознайомлення з 
особливостями застосування педагогічної підтримки для дітей, які 
адаптуються до дошкільного навчального закладу. Для успішної адаптації 
необхідно створити емоційно сприятливу атмосферу, що перш за все 
залежить від вихователів, їх уміння і бажання оточити дітей у групі 
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теплом, добротою, увагою та піклуванням. Тому організація адаптаційного 
процесу починається задовго до першого вересня з підвищення 
професійного рівня вихователів, їх психологічних знань за допомогою 
традиційних і новітніх методів навчання (педрад, семінарів, тренінгів, 
консультацій тощо). 

Наступним етапом педагогічної підтримки є інформаційний. Він 
передбачає ознайомлення адміністрації та педагогічного колективу ДНЗ з 
особливостями протікання процесу адаптації у дітей раннього віку, 
накопичення теоретичних психолого-педагогічних знань з питань 
педагогічної підтримки, ознайомлення з її методами та тактиками, 
забезпечення вихователя необхідною психолого-педагогічною інформа-
цією. На цьому етапі вихователі отримують доступ в інформаційний 
простір, а також науково-методичну допомогу з метою підвищення рівня 
їх теоретичної психолого-педагогічної підготовки до впровадження в 
практичну діяльність досягнень педагогічної науки і передового досвіду. 

Під час діяльнісного етапу вихователем застосовуються тактики 
педагогічної підтримки відповідно до перешкод, які виникають у дітей в 
адаптаційний період. Розглядаючи поняття «педагогічна підтримка» в 
психолого-педагогічній літературі, нами було з’ясовано, що педагогічна 
підтримка має єдину концептуальну основу, але характеризується 
тактичним різноманіттям. Досліджуючи ставлення дитини до певної 
проблеми, сили у вирішенні її дитиною самостійно, труднощі, які 
виникають під час цього, умови, що можуть вплинути на бажання 
дошкільника діяти, вихователь проектує та реалізує педагогічну діяльність, 
обираючи тактики, необхідні в конкретній ситуації [3, с. 66–67; 2, с. 119]. 
Розглянемо детальніше прояви порушення адаптації дітей раннього віку до 
умов дошкільного навчального закладу та дії педагога, спрямовані на її 
полегшення. 

Тактику захисту вихователь застосовує для дітей, які мають часті 
захворювання, порушення апетиту та сну. Основним завданням цієї 
тактики є захист, збереження та зміцнення здоров’я дитини. Саме тому 
педагог використовує такі профілактичні та оздоровчі технології, як 
фітотерапія, аромотерапія, вітамінотерапія, казкотерапія та музикотерапія. 
Тактику захисту вихователь обирає й тоді, коли у дитини є страх 
відвідування дитячого садка (залякування батьків дитячим садком або 
страх дитини бути покинутим там). За такої умови вихователеві необхідно 
захистити дитину від тих чи інших обставин, емоційно підтримати її, у 
будь-якій ситуації бути на боці дитини, тим самим дати їй простір для 
самореалізації. Необхідним, на нашу думку, є проведення консультацій 
батьків щодо позитивного налаштування дитини до відвідування ДНЗ, а 
також створення разом з нею книги про дитячий садок, у якій буде фото 
майбутнього вихователя та дошкільного закладу, опис режимних моментів. 
Слід обов’язково зазначити, що в кінці робочого дня тато або мама забере 
дитину додому. 

Тактику допомоги вихователь використовує для дітей, у яких 
спостерігається несвоєчасне задоволення їх природних та пізнавальних 
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потреб, причиною яких є стрес дитини та її нервове збудження. Також 
реалізація тактики допомоги відбувається тоді, коли дитина не вірить у 
свої сили, не може впоратися з поставленими завданнями, не активна, 
замкнута. Основною умовою впровадження цієї тактики є створення 
ситуації емоційного комфорту для того, щоб дитина змогла 
сконцентрувати увагу на собі, а не на інших. Вихователеві необхідно 
постійно спілкуватися з нею, слідкувати за її поведінкою, рухами, 
створити умови для пошуку такої діяльності, яка буде цікава дитині та 
розблокує її активність, допоможе стати суб’єктом власної діяльності. Для 
реалізації цих завдань вихователь може використовувати різні сучасні 
технології: музикотерапію, арт-терапію, кольоротерапію, театралізовану 
діяльність. 

Тактика сприяння здійснюється вихователем у тому випадку, коли у 
дитини спостерігається ряд порушень у комунікативній діяльності: відмова 
в спілкуванні з дорослими та однолітками, зміна мовлення дитини 
(використання спрощених слів), пізнавальна діяльність характеризується 
відсутністю інтересу до пізнання, бездіяльністю. У такій ситуації 
вихователеві необхідно створити ситуацію успіху, залучити дітей до 
музично-рухливих ігор та їх розучування, театралізованої діяльності. 

При порушеннях, які виникають в емоційному стані дитини (нервове 
збудження, плач) та у пізнавальній діяльності (ігри на самоті, 
незацікавленість навколишнім), вихователеві необхідно застосовувати 
тактику взаємодії. Основною її умовою є залучення дитини до цікавих 
форм роботи, якими можуть бути: організація нескладних дослідів, 
використання ігротерапії, сміхотерапії та залучення дитини до спільних 
ігор. Слід зауважити, що ця тактика можлива лише за умови, якщо два 
суб’єкти діяльності вбачають один в одному бажання у взаємодії. 

Останнім етапом впровадження педагогічної підтримки є аналітич-
ний. Він передбачає виявлення проблем, які відбулися в період подолання 
труднощів адаптаційного процесу, аналіз причин ефективності або 
неефективності проведеної роботи, визначення шляхів оптимізації системи 
педагогічної підтримки в період адаптації дітей до дошкільного 
навчального закладу. На цьому етапі здійснюється порівняльний аналіз 
груп дітей за ступенями адаптації. 

Діяльність вихователя залежить від характеру проблеми дитини. 
Якщо можливостей педагога для вирішення певної проблеми недостатньо, 
тоді він може виступати як інформатор, координатор, посередник, 
допомагаючи дитині отримати підтримку там, де її можуть надати. У 
випадку, коли погіршуються результати навчально-виховного процесу, 
дитина стає неактивною, ігнорує виховні заходи, зусилля спрямовуються 
на зміну факту, тобто ведеться робота з наслідками. Невдачі у взаємодії 
педагога та дитини можуть бути викликані нерозумінням справжньої суті 
проблеми, яка може полягати не в педагогічній діяльності, а в особистісній 
сфері дитини (психологічна неготовність дитини до певних вимог 
навчально-виховного процесу, нерозвинена мотиваційна сфера, проблема 
взаємостосунків між однолітками тощо). У такому разі необхідною стає 
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підтримка в подоланні реальних проблем дитини. Актуальними стають 
суб’єкт-суб’єктні стосунки між учасниками навчально-виховного процесу, 
що є основою гуманістичного виховання [3, с. 61]. 

З 2010 року на базі дошкільних навчальних закладів міста Полтави 
проводиться експериментальне дослідження ефективності використання 
системи педагогічної підтримки дітей раннього віку в період їх адаптації 
до дошкільного навчального закладу. Одним з оптимальних шляхів 
подолання труднощів адаптації є впровадження тактик педагогічної 
підтримки у навчально-виховну роботу груп, що передбачають 
особистісно-орієнтоване виховання кожної дитини, залучення її до різних 
форм роботи, застосування сучасних психолого-педагогічних технологій 
подолання кризових емоційно-стресових станів дитини та надання їй 
можливості самовираження, творчого вияву тощо. 

У результаті впровадження педагогічної підтримки у навчально-
виховний процес груп дітей раннього віку було виявлено, що у них 
покращилися фізіологічні показники: нормалізувався загальний стан 
організму, сон та апетит; активізувалася пізнавальна діяльність: діти брали 
участь у всіх режимних моментах, активно діяли під час занять, проявляли 
зацікавленість навколишнім середовищем; відбулися зміни в комуніка-
тивній діяльності дітей: вони стали активними в спілкуванні з однолітками 
та вихователем, сформувалися соціальні навички; нормалізувався емоцій-
ний стан, який характеризувався спокоєм, врівноваженістю, контролем 
своїх емоцій та настрою, усмішкою та позитивно забарвленими реакціями. 

З огляду на вищесказане можна зробити висновок, що педагогічна 
підтримка дітей раннього віку представляє собою діяльність вихователя, 
спрямовану на виявлення та подолання труднощів адаптаційного процесу, 
розвиток та формування особистості дітей раннього віку. Її впровадження 
у навчально-виховний процес не лише пришвидшить адаптацію дітей до 
ДНЗ, але й сприятиме збереженню та зміцненню їх фізичного, психічного, 
духовного та соціального здоров’я, що є одним з основних завдань 
дошкільної освіти в Україні. 
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НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ЯК 

ДЕТЕРМІНАНТА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ СТУДЕНТІВ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I ТА ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
 
Чинники, які породжують злочинність в суспільстві, загалом 

визначають і протиправну поведінку неповнолітніх. Так, на кінець 
минулого року у підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів 
внутрішніх справ України перебувало 14 тис. 213 дітей. Із них 3 тис. 268 
осіб становлять студенти підліткового віку навчальних закладів I та ІІ 
рівнів акредитації. За минулий рік неповнолітніми або за їх участю скоєно 
14 238 злочинів. Найпоширенішими залишаються крадіжки, тобто майнові 
злочини, які складають майже 66 % усіх злочинів, скоєних підлітками. 
Беручи до уваги низку державних документів, як Законів України так 
підзаконних нормативно-правових актів, а саме: «Про охорону дитинства», 
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу 
тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у 
сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 
роки», «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень на період до 2015 року», зростає значимість 
дослідження проблем протиправної поведінки підлітків, зокрема непов-
нолітніх студентів навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації [10, с. 24]. 

Вивчення впливу соціальних факторів на виникнення протиправної 
поведінки неповнолітніх має як наукове, так і прикладне значення, тому що 
служить основою для вдосконалення системи запобігання та протидії 
зростанню і поширенню злочинності неповнолітніх в суспільстві. 

Актуальність даної статті обумовлюється тим, що проблеми 
управління профілактикою злочинності неповнолітніх студентів вищих 
навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації, заходи і способи, які 
перешкоджають та обмежують антисуспільні прояви серед цієї категорії 
неповнолітніх, вивчені недостатньою мірою та підлягають регулюванню, 
нейтралізації і усуненню. 

Методологічною основою даної публікації стали сучасні психолого-
педагогічні дослідження протиправної поведінки неповнолітніх А. Д. Гло-
точкіна, Н. С. Гук, К. С. Лебединської, В. М. Оржихівської, О. В. Пирож-
кова, В. М. Синьова та ін.), праці як провідних вітчизняних кримінологів, 
соціологів, психологів, юристів, так і науковців близького зарубіжжя: 
О. М. Джужи, Н. П. Дубініна, А. П. Закалюка, Н. Ф. Кузнецової, Г. М. Мінь-
ковського та ін. 
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Метою статті є дослідження природи сукупності факторів, що вплива-
ють на злочинну поведінку неповнолітніх та визначення основних напрямів 
попередження негативного формування особистості неповнолітніх. 

Підліток як особистість формується під впливом всієї сукупності 
суспільних стосунків. Суспільні умови, вплив зовнішнього середовища 
зумовлюється внутрішнім світом підлітка, його психікою і вибором того 
або іншого виду поведінки. Тому на формування особистості та на її образ 
поведінки істотний вплив роблять психологічні і вікові особливості. 

Психологічний термін «підліток» широко використовується в 
повсякденному спілкуванні поряд з такими термінами як «дитина» та 
«неповнолітній». 

«Дитина» – людина жіночої чи чоловічої статі в період дитинства (з 
моменту народження по досягненню дитиною молодшого шкільного віку). 

«Підліток» – юнак чи дівчина в перехідному періоді від дитинства 
до підліткового віку. «Неповнолітній» – особа, яка не досягла віку, з 
досягненням якого, згідно з законодавчими нормами, настає повна 
цивільна дієздатність. При цьому виникають також інші додаткові права та 
обов’язки (неповнолітні в особливих випадках можуть ставати дієздатними 
при вступі в шлюб або при наявності особливих обставин з встановленого 
законом віку, проте, зазвичай без права голосувати, усиновляти і опікати 
дітей). 

Підлітковий вік – це найбільш складний та бурхливий період у 
формуванні особистості дитини, який характеризується глибоким змістом 
зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку. Це насамперед пов’язано з 
фізіологічною перебудовою організму, зміною становища дитини у 
відносинах з дорослими, однолітками та друзями, а також з високим 
розвитком пізнавальних процесів. Негативні процеси в найближчому 
соціальному оточенні підлітка часто провокують різноманітні відхилення в 
її поведінці, характері дитини. 

Сьогодні в літературі можна знайти різні точки зору щодо розуміння 
підліткового періоду. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності 
від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а 
також статі (від 12–14 до 15–17 років). 

Українські психологи умовно розділяють підлітковий вік на три 
періоди: 

• Молодший підлітковий (від 10–13 років); 
• Середній підлітковий (від 14–15 років); 
• Старший підлітковий (від 16–18 років). 
Мікросередовище – найближче оточення підлітка (родина, друзі, 

компанії, дозвілля), місце його проживання та проведення вільного часу. 
У віці від 13–18 років особливу роль в механізмі формування 

особистості неповнолітнього має мікросередовище, яке як позитивно, так і 
негативно впливає на процес формування особистості. Так, перевага 
певних форм дозвілля неповнолітніх частіше залежить не від власного 
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бажання, а від вибору товаришів. 
Мікросередовище здатне формувати погляди та оціночні стереотипи, 

в тому числі аморального та протиправного характеру. Антисуспільні 
погляди, навички, звички, потреби та інтереси складаються в результаті 
несприятливих умов життя та виховання, під впливом негативних факторів 
мікросередовища, безпосереднього соціального оточення особи, умов 
життя та виховання. 

Визначальну роль виникнення у підлітків особових дефектів 
відіграють несприятлива атмосфера сім’ї, надмірний нагляд з боку батьків 
та жорсткий контроль. А в деяких випадках і відсутність цього контролю 
може негативно вплинути на процес формування особистості. Науковці 
розглядають родинне неблагополуччя як одну з основних причин, що 
визначає як стан, так і динаміку. 

У багатьох сім’ях неповнолітніх батьки негативно впливали на своїх 
дітей, показуючи їм поганий приклад, раннє привчання до куріння та 
пияцтва, сварок, бійки, застосовували фізичне покарання дітей. Більшість з 
таких сімей мають низький рівень матеріального добробуту [4, с. 39–67]. 

З огляду на це слід зауважити, що суперечливим є той факт, що у 
поганих батьків погані діти, що типові несприятливі умови породжують 
типові недоліки і у дитини. Досить часто у батьків, які вживають 
алкогольні напої, і дорослі діти не вживають алкоголь, а у батьків-грубіянів 
зростають ввічливі та тактичні діти та ін. Неповнолітні, як правило, 
сприймають та засвоюють негативні зовнішні чинники мікросередовища. 
Але вони можуть і не сприймати їх, а можуть просто з ними боротися. 

Дуже часто батьки шукають причини цієї проблеми будь-де 
(невлаштованість суспільства, погані друзі, погані вчителі), забуваючи при 
цьому, що сім’я є найважливішим чинником формування особистості 
дитини. В даний час багато сімей з різних причин не виконують своїх 
виховних функцій, що прямо або побічно сприяє формуванню у дітей 
аморальних і протиправних орієнтацій. 

Вплив родини зменшується в процесі дорослішання, але ніколи не 
припиняється. Родину слід розглядати як певну самоорганізовану систему, 
в якій кожен має своє призначення і виконує свої функції для збереження 
загальної стабільності. 

Але при висвітленні цих проблем дуже рідко досліджуються 
особливості впливу факторів сімейного неблагополуччя на криміналізацію 
неповнолітніх в залежності від їх статі. А така різниця існує і 
обумовлюється вона фізіологічними та психологічними особливостями 
дівчат та хлопчиків. Л. М. Тимошенко зазначає, що для дівчат сім’я має 
значно більше значення, ніж для хлопчиків. На відміну від хлопчиків, 
дівчата в більшій мірі дотримуються сімейних традицій і знаходяться під 
великим впливом матері. Тому сімейне неблагополуччя являється 
основною причиною, що визначає стан і динаміку злочинної поведінки 
неповнолітніх [3, с. 144]. 
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Соціально-економічна та політична нестабільність, моральна криза в 
суспільстві підсилює негативні тенденції в розвитку шлюбно-родинних 
стосунків. Протягом останніх років спостерігається збільшення неповних 
сімей за рахунок розлучень, позашлюбної народжуваності і вдівства, сімей 
з вітчимами, так звана реструктурована родина. 

При цьому різні комплекси негативно впливають на неповнолітніх: 
знижується рівень і інтенсивність позиції у вихованні, навчанні, 
створюється напружена атмосфера усередині і довкола сім’ї, легковажність 
та аморальність поведінки одного з батьків, погіршення матеріально-
побутових можливостей сім’ї. 

Як зазначив Н. І. Ветров, що неповнолітні, які схильні до скоєння 
правопорушення, виховувалися в неповній або такій, що розпалася, сім’ї. 
Душевна травма, нанесена покинутій дитині, залишає незгладимий 
відбиток на все життя. У 94 % випадків неповнолітні злочинниці 
залишаються з матерями. Нерідкі випадки, коли факт розлучення стає для 
матері наслідком її аморальної поведінки (нових випадкових зв’язків 
інтимного характеру) і способу життя, що згубно впливає на формування 
дівчат [4, с. 39–67]. 

Антисоціальна поведінка неповнолітнього, таким чином взаємообу-
мовлена впливом чинників в першу чергу зовнішнього соціального 
середовища (особливо мікросередовища), а також індивідуальними 
особливостями підлітка, які обумовлюють його індивідуальну реакцію на 
різні життєві невдачі. Здійснюючи аморальні і протиправні вчинки, вони 
прагнуть всіляко виправдати їх. В той же час чітко формується позиція 
схвалення, розуміння, заперечення і повного ігнорування власної 
відповідальності за аморальну поведінку. Очевидно, що такі негативні 
чинники сприяють психічній і соціальній дезадаптації особи. Важливим 
аспектом виховання неповнолітніх є формування у них належної 
правосвідомості і правової культури. 

Другою складовою мікросередовища є найближче побутове 
оточення. Це друзі, знайомі, сусіди, компанії, неформальні малі групи, з 
якими діти постійно та безпосередньо контактують. 

Причому для неповнолітніх з проблемних сімей школа та колектив 
ПТУ мають особливе значення, оскільки для них освіта і навчання є одним 
із основних чинників соціалізації особи. Найпоширенішими віковими 
страхами та переживаннями є втрата авторитету серед однолітків. 
Несприятливе положення в колективі є однією з головних причин 
незацікавленості підлітка по відношенню до навчального процесу. 

Друзі відіграють в житті кожної дитини особливу роль, і характер 
стосунків з ними також становить важливий чинник, який дає змогу 
почуватися щасливою. Друзі є головним джерелом важливої, життєво 
необхідної інформації. Причому отримані від друзів знання часто 
користуються більшою довірою, ніж отримані від дорослих [8, с. 23–49]. 

У неформальне спілкування з друзями виносяться ті проблеми, які з 
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тих чи інших причин не обговорюються в школі, сім’ї. Підлітки, які 
переживають гостру потребу самовираження, частіше всього спілкуються з 
старшими людьми, найбільш близькими їм за поглядами, звичками, 
потребами та інтересами. Лише в спілкуванні з ними вони можуть 
усвідомлювати власну індивідуальність. Разом з такими друзями діти 
«переживають» природні підліткові страхи та специфічні вікові 
переживання. 

На протиправну поведінку деколи значно впливають їх однолітки та 
старші друзі, які за плечима мають кримінальне минуле, та приятелі з 
неблагополучних сімей з низьким освітнім і культурним рівнем. Зазвичай 
такі неповнолітні об’єднуються один з одним за місцем проживання з 
метою спільного проведення дозвілля. Часто проведення дозвілля набуває 
шкідливих форм (спільні випивки, куріння, вживання наркотичних 
засобів). 

Негативне мікросередовище поступово підсилює свій вплив на 
неповнолітніх і значно послабляє дію позитивного мікросередовища. 
Тривале перебування в асоціальних групах, негативний вплив її членів 
один на одного веде до того, що надалі багато учасників цих груп вчиняють 
злочини. Більшість таких груп з початку виникали для спільного 
проведення часу. Широка поширеність неформальних груп в середовищі 
дітей-підлітків викликається, перш за все, віковою особливістю. 

За статистикою 43,9 % неповнолітніх злочинниць проводять на 
вулиці велику частину свого життя. Основними причинами, через які 
неповнолітні стали членами неформальних груп: 

• пияцтво, сварки і бійки батьків; 
• нерозуміння з боку батьків; 
• конфлікти з вчителями, однолітками в школі; 
• до складу неформальної групи втягнули друзі; 
• у групі знайшли підтримку і розуміння та свободу; 
• входити до складу групи було престижно [7, с. 185–189]. 
Серед багаточисельних соціально негативних явищ мікросередовища 

слід виділити: безробіття, пияцтво, наркоманію, токсикоманію, дитячу 
проституцію, порнографію, статеві збочення. 

Пияцтво серед неповнолітніх є серйозною небезпекою для всього 
суспільства. Однією з актуальних проблем є пропаганда вживання слабко-
алкогольних напоїв, зокрема пива. Засобами масової інформації вселяється 
ідея проведення веселого дозвілля з вживанням слабкоалкогольних напоїв, 
і лише малопомітне попередження на фоні реклами звертає увагу на 
можливу шкоду для здоров’я. При цьому, як відзначають багато фахівців, 
пивний алкоголізм розвивається швидше, ніж алкоголізм на ґрунті 
вживання міцних спиртних напоїв [1, с. 40]. 

Зараз в кожному місті чи селі можна легко придбати пиво і інші 
«слабоалкогольні напої» в кіосках біля шкіл, гімназій та дитячих гуртків. 
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Тому підвищену увагу варто звернути і на зовнішню рекламу, яка більше 
доступна дітям і підліткам, так як вони ходять вулицями щодня, а телевізор 
дивляться менше, віддаючи перевагу комп’ютеру. Таким чином, реклама 
формує у підлітків стереотипи: успіх неможливий без пива, без цього 
напою не можна відпочити і зустрітися з друзями [6, с. 254–301]. 

Ще одне явище, яке сьогодні безпосередньо пов’язане зі злочинністю 
неповнолітніх, – наркоманія. Основними причинами поширення наркоманії 
серед неповнолітніх можемо відзначити наступне: легкий доступ до 
наркотиків, бездоглядність з боку батьків, недостатня робота з боку 
адміністрації загальноосвітніх установ, недостатня робота з боку міліції і 
інші соціальні причини. У зв’язку з цим необхідно оптимізувати діяльність 
всіх суб’єктів, здійснюючу профілактику і боротьбу зі злочинністю, 
орієнтованих на виявлення і припинення незаконного звороту наркотичних 
і психотропних речовин [5, с. 14–15]. 

Поширення наркоманії серед учнів кримінологи пов’язують з безду-
ховністю серед молоді, невмінням організувати свій вільний час, знайти 
місце в житті, впоратися з емоційними стресами, проблемами у вихованні і 
неготовністю до боротьби з труднощами, неробством, невмінням і неба-
жанням зайняти себе корисною справою. Наркоманія особливо впливає на 
центральну нервову систему, викликаючи різні порушення нормального 
функціонування, аж до важких психічних розладів. 

Наркоманія приводить до глибокого виснаження фізичних і 
психологічних функцій неповнолітніх. Окрім непоправної шкоди здоров’ю, 
суспільна небезпека наркоманії підвищується за рахунок того, що вона 
штовхає неповнолітніх, залежних від наркотиків, на здійснення різних 
кримінальних діянь. 

Окрім наркотичних засобів, широке поширення, особливо серед 
молоді, отримали токсичні речовини і засоби побутової хімії (ацетон, лаки, 
бензин, клей та інші), які доступні не лише дорослим, але і дітям. Тому 
токсикомани в середньому значно молодше за наркоманів. 

В цій ситуації дуже важко сподіватися тільки на соціальну 
відповідальність і совість підприємців, які торгують легко доступними та 
дешевими засобами практично в будь-якому магазині та кіосках. 

З огляду на це, слід, на нашу думку, зауважити про наступне. 
Сьогодні головною причиною поширення наркоманії серед неповнолітніх є 
відсутність належного контролю за поширенням наркотичних засобів та їх 
легка доступність. Тому не дивно, що діти приносять наркотики до школи, 
на вечірки і пригощають ними один одного. 

Так, наприклад, частка учнівської молоді 15–16 років, яка вживала 
наркотичні речовини, становила 14 %. 

За статистичними даними 2012 року досить високі показники 
вживання тютюну (26 %), алкоголю (76,6 %) та наркотичних речовин 
(10 %) неповнолітніми. 
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Проаналізувавши основні причини і умови злочинності неповно-
літніх, можна констатувати, що подальша криміногенна обстановка залежа-
тиме від комплексів превентивних заходів, вживаних як правоохоронними 
органами, і іншими суб’єктами профілактики. 

Відомо, що вплив мікросередовища доповнює дія навчально-
виховного процесу освітніх установ, в середовищі якого перебуває 
практично кожен неповнолітній. Беручи до уваги наказ МОН «Про 
затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо 
профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 
2015 року», пріоритетними напрямами в роботі навчальних закладів із 
означеної проблеми стали [2, с. 116]: 

• упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на форму-
вання негативного ставлення до протиправних діянь, проведення 
тижнів правових знань; 

• використання інтерактивних педагогічних технологій та нових 
педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-
виховного процесу, зокрема моделювання життєвих ситуацій, 
суспільних процесів та процедур, дискусії у виховній роботі з 
підлітками; 

• впровадження студентського самоврядування в начально-виховний 
процес вищих навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації; 

• організація психолого-педагогічного супроводу розвитку 
особистості підлітка у навчальних закладах; 

• вжиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в 
суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового 
способу життя; 

• запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості; 
• створення мережі індивідуальних, групових, колективних форм 
організації дозвілля студентів у позааудиторний час; 

• перетворення освітнього середовища навчальних закладів на 
зразок демократичного правового простору та позитивного 
мікроклімату тощо [10, с. 24]. 

Перспективи подальшого дослідження даної теми обумовлюються 
насамперед дослідженням основних чинників проявів протиравних 
відхилень у поведінці неповнолітніх, серед яких головне – це безпосеред-
ній вплив мікросередовища: родини, знайомих, однолітків, взаємозв’язків, 
у які залучена, системи виховання і навчання, засобів комунікації тощо. 
Нині наше суспільство характеризується послабленням і суперечливістю 
культурних цінностей, норм, соціальних зв’язків, а тому перш за все 
необхідно створити умови для нормального і повноцінного розвитку сім’ї в 
якій виховується дитина, необхідно реформувати систему освіти у такому 
напрямі, який давав би кожній дитині можливість само реалізуватися у 
будь-якій сфері. 
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 
ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СПІЛЬНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ОДНОЛІТКАМИ 
 
Концепція гуманістичного виховання передбачає розуміння процесу 

формування особистості дитини як процесу становлення та розвитку її 
взаємин з дорослими та однолітками. 

В умовах глобалізаційних змін модернізація змісту дошкільної 
освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток 
особистості дитини виступає як основний ресурс, що визначає 
поступальний рух суспільства. 

Базовий компонент дошкільної освіти України визначає державні 
вимоги до розвитку індивідуальності дитини, спрямовує зусилля батьків, 
педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої 
особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень 
індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, 
забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у 
колективі однолітків в дошкільні роки. 

Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини 
продовжується в початковій школі. Підготовка дітей до школи має 
відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. 

Зміст освітньої лінії «Дитина в соціумі» в Базовому компоненті 
дошкільної освіти передбачає формування у дітей навичок соціально 
визнаної поведінки, вміння орієнтуватися у світі людських взаємин, 
готовності співпереживати та співчувати іншим, долучатися до спільної 
діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля 
для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, 
поважати бажання та інтереси інших людей, обирати відповідні способи 
взаємодії з однолітками в різних життєвих ситуаціях. 

Гострота проблеми індивідуальності людини, що виражається в 
несхожості її з іншими людьми, пов’язана з необхідністю формування у неї 
такої системи цінностей, яка дасть їй можливість співчувати і 
співпереживати, радіти за інших, усвідомлюючи самоцінність кожної 
особистості. Тільки в цьому випадку людина може відчути себе вільною і 
не вважати, що свобода інших людей обмежує її власну. Засвоєння 
вищезазначених соціальних цінностей – основне завдання освітньо-
виховного процесу підростаючого покоління. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців дозволяють 
сформулювати поняття «індивідуальність», визначити її місце в проблемі 
людинознавства, співвіднести з іншими поняттями, підійти до визначення 
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поняття «розвиток індивідуальності», в тому числі і в дошкільному віці 
(Б. Ананьєв, В. Шадріков, С. Рубінштейн, Б. Теплов, В. Мерлин, М. Штарнер). 

Значна частина наукових досліджень присвячена проблемі гуман-
ності як однієї з характеристик особистості дитини-дошкільника. Резуль-
тати досліджень Л. Артемової, Л. Божович, О. Запорожця, С. Карпової, 
В. Котирло, О. Косарєвої, М. Лісіної, Є. Субботського, Т. Поніманської, 
Л. Почеревіної, Т. Фасолько, С. Якобсон засвідчили, що на етапі дошкіль-
ного дитинства моральні норми є мотивами поведінки. 

У працях багатьох вчених зроблена спроба визначити вплив 
діяльності на виявлення індивідуальних якостей особистості в спільній 
ігровій (Л. Артемова, А. Гончаренко), трудовій (З. Борисова, Л. Крайнова, 
В Павленчик), навчальній (Р. Буре) і мовленнєво-творчій діяльності 
(Н. Гавриш). 

Аналіз сучасних періодичних педагогічних видань засвідчує, що 
створення системи дошкільної освіти висуває на перший план когнітивне 
збагачення і розвиток дитини. Виховні впливи при цьому націлені, в 
основному, на засвоєння норм етикету і створення в дошкільному закладі 
атмосфери, яка б сприяла освітньому процесу. Таким чином, моральні 
аспекти стають не головними, а супутніми, у той час як фахівці в галузі 
дошкільного дитинознавства стверджують на пріоритетність морального 
розвитку і виховання саме в дошкільний період (Р. Буре, С. Козлова, 
Т. Кулікова, М. Подд’яков, С. Якобсон та ін.). 

Мета дослідження: розкриття психолого-педагогічного супроводу 
розвитку індивідуальності дошкільника у колективних взаєминах. 

Колективні взаємини в дитячому середовищі, засновані на моральній 
вихованості дітей, можуть виступати однією з умов самореалізації дитини 
в групі однолітків, у спільній цікавій діяльності, в якій виявляються 
нахили будь-якого дошкільника, які надалі можуть розвиватися в 
здібності. Дуже важливо, щоб особистісні переживання дитини були 
спрямовані на іншого, так як саме процес емоційної спрямованості на 
іншого полегшує входження дошкільника в колектив однолітків, 
забезпечує відносно сприятливе перебування в ньому. 

Різноманітні схильності, які дитина проявляє в діяльності, можуть 
бути можливістю реалізації її своєрідності в групі дитячого садка. 
Помічаючи захопленого товариша, інтерес якого помітний до якої-небудь 
справи, незвичністю в чому-небудь, дитина дивується, вдивляється в 
однолітка більш уважно і поступово починає співчувати і співпереживати 
йому. Вона тішиться успіхам іншої дитини або засмучується її невдачам. 

Спеціальна організація спільної колективної діяльності в умовах 
педагогічного супроводу може виступати можливістю розкриття своєрід-
ності кожної дитини і виховання у неї найважливіших моральних якостей з 
опорою на індивідуальні нахили. 

В умовах суспільного виховання кожній дитини потрібно ввійти в 
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суспільство дітей, знайти своє місце, визнати інших. Для цього потрібна 
особлива група якостей, за допомогою яких дитина могла б встановлювати 
різноманітні зв’язки з однолітками. Серед таких якостей, на думку 
А. П. Усової, виступають організованість, дисциплінованість, інтерес, які 
позитивно характеризують дитину, але які самі по собі ще не вводять її в 
світ однолітків. Необхідні інші якості особистості, які допоможуть 
спілкуватися з дітьми, будувати взаємини. Якщо індивідуальна поведінка 
дошкільника може визначатися специфічними, притаманними тільки їй 
рисами, то суспільна поведінка характеризується особливими якостями, 
що дозволяють дитині вільно входити в дитячий колектив і жити в радісній 
атмосфері дитинства. 

Такими якостями ми вважаємо співчуття, співпереживання, 
взаємодопомогу як передумови морального розвитку дошкільника, які 
характеризують потенційні можливості прояву їх соціальної сутності 
індивідуальності. Соціальні за своєю природою, вони мають бути 
сформовані в комплексі у кожної дитини, мати особистісно-значимий 
зміст. Особистісно значущий сенс цих якостей посилюється за рахунок 
впливу схильностей особистості, роль яких виявляється в спільній 
колективній діяльності, де кожен вихованець, реалізуючи свій потенціал, 
може заявити про себе і зробити внесок у загальну справу. 

У психолого-педагогічній літературі вищеперераховані якості 
розкриваються в якості основ гуманізму, відповідної готовності суб’єкта 
відчувати, переживати, діяти як інша людина. Смисл проявів цих якостей 
виявляється в спілкуванні і в спільній діяльності, коли з’являється 
необхідність допомогти, подбати про кого-небудь, підтримати, проявити 
увагу, а також відчути їх вплив на собі. 

Важливою умовою виникнення гуманного ставлення до однолітка є 
розпізнання стану, який той переживає. 

У теорії та практиці дошкільного виховання наголошується, що 
більшість дітей старшого дошкільного віку не проявляють чуйного 
ставлення до своїх однолітків, не помічають або не приймають близько до 
сердця їх труднощі і прикрощі, не радіють успіхам і досягненням. 

Подібні факти спонукають нас звернутися до питання про 
необхідність своєчасного розвитку моральних якостей у кожної дитини, 
інакше діти стануть відчувати серйозні проблеми у встановленні контактів 
з ровесниками, колективні взаємини будуть малоефективні в розвитку 
індивідуальних якостей особистості. 

Дитина старшого дошкільного віку повинна навчитися переживати, 
відчувати, розрізняти позитивні і негативні емоції, настрій у зв’язку зі 
сприйманням явищ навколишньої дійсності, людей, людських взаємин, а 
також природи як засобу, який найбільш природно збуджує, на наш 
погляд, почуття людини. Проникаючи в глибину свого внутрішнього «Я», 
розрізняються такі душевні стани, як: мені радісно або сумно, мені 
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сьогодні добре, тому що друг радіє та ін. Нагромаджуючи досвід 
моральних переживань, дитина збагачує власний внутрішній зміст, вчиться 
переносити індивідуальні переживання на інших людей, тобто співчувати, 
співпереживати. Особисті переживання дитини розвиваються в процесі 
сприйняття об’єктів і явищ навколишньої дійсності, взаємин людей, 
природи, висловлюючись у почуттях радості і смутку, задоволенні і 
незадоволенні, захопленні і обуренні і т.д. Людина як суспільна істота не 
може переживати їх поодинці, а прагне співвіднести свої переживання з 
переживаннями інших, звертаючись до однолітка як до найближчого 
суб’єкту співпереживання. Одноліток може і має стати цікавим об’єктом 
спостережень і взаємин для дитини старшого дошкільного віку. 

Співчуття, співпереживання, взаємодопомога характеризуються 
нами як моральні якості дитини, які послідовно розвиваються, як 
моральний потенціал, причому співпереживання є більш складною якістю, 
ніж співчуття, а взаємодопомога виступає як результат прояву цих якостей. 
При цьому спостережливість, вміння помітити однолітка з’явиться 
початковою ланкою розвитку морального потенціалу. Таким чином 
вибудовується певна послідовність у прояві соціальних якостей 
особистості: співчуття, співпереживання, взаємодопомога. 

Усвідомлення власної активності, ступінь сприяння в житті іншого 
може виступити для дитини показником готовності до колективних 
взаємин, показником морального розвитку особистості, моральною 
основою колективних взаємин. Взаємодопомога реалізується в процесі 
виникнення співчуття і співпереживання в спільній діяльності дошкільнят. 

Одним із важливих засобів розвитку індивідуальності дитини в 
колективі однолітків є різні види спільної дитячої діяльності, де 
реалізується соціальна активність дитини. До цієї діяльності, на наш 
погляд, висуваються певні вимоги: захоплюючий характер, що забезпечує 
успіх і визнання самоцінності кожної дитини; облік нахилів дитини до тієї 
чи іншої діяльності; очевидність користі діяльності як для конкретної 
дитини, так і для інших дітей. 

Цим вимогам може відповідати така діяльність як гра, малювання, 
ліплення, конструювання, художня праця та ін. Якщо зазначені види 
діяльності організувати так, щоб вони мали захоплюючий характер, їх 
зміст і методика організації можуть вирішити завдання з виявлення 
своєрідності кожної дитини, врахування дитячих нахилів, а також сприяти 
формуванню колективних взаємин. 

Дошкільний вік – це вік творчої гри як провідного виду діяльності, 
де найбільш успішно розвиваються схильності, зокрема, соціальні 
схильності. Дослідники показують, що значний вплив на збагачення змісту 
дитячих ігор надають організовані і продумані дорослими спостереження 
навколишнього життя [1]. 

Радість гри – це радість творчості особистості та формування 
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колективних взаємин. Одна і та ж дитина проявляє різні риси характеру, 
схильності залежно від змісту гри, від складу гравців, одну і ту ж роль 
кожна дитина створює по-своєму, вкладаючи в неї свій маленький 
життєвий досвід, свої почуття і звички. Майже всі дівчатка в іграх бувають 
мамами, всі люблять своїх дітей-ляльок, але в поведінці кожної мами є і 
свої індивідуальні відтінки. Одна більш ласкава, зворушливо-ніжна, інша – 
сувора, що вимагає порядку, третя – поєднує і те й інше. Більшість 
хлопчиків грають у капітанів, льотчиків, але жоден з них не повторюється, 
навіть якщо вони наслідують один і той же образ. Різноманіття відтінків у 
виконанні ігрових ролей заявляє про своєрідність кожної дитини, про 
вміння відчувати і сприймати навколишнє по-своєму. Спостерігаючи 
різноманітні моральні прояви поведінки один одного у спільній грі, діти 
розвивають свої нахили, задатки до здібностей, збагачуючись взаємним 
досвідом у колективних іграх. 

Якщо проаналізувати, як склалися в цій галузі педагогічні підходи, 
умовно поділивши дітей на дві групи, то методика роботи з дітьми першої 
групи може бути спрямована на активних, впевнених у собі дітей, які 
здатні розвивати сюжет гри; товариські, легко добиваються поставлених 
цілей. До другої – невпевнених у собі, сором’язливих, замкнутих дітей, 
нахили і здібності яких розвиваються малопомітно і набагато важче. 

Працюючи з дітьми першої підгрупи, педагог направляє їх 
активність на наслідування хорошому, на виконання творчих задумів, 
подолання труднощів, привчає їх рахуватися з товаришами, виконувати і 
головні і рядові ролі, виховує індивідуальні особистісні якості. У дітей, які 
не впевнені у собі, сором’язливі – збуджена активність вселяє віру в свої 
сили і можливості, бажання не відставати від однолітків. Для цього 
створює умови, щоб діти прониклися довірою до вихователя, зблизилися з 
іншими дітьми. 

Під впливом вихователя ігрова активність дитини стає все більш 
цілеспрямованою, розвивається вміння домовлятися, погоджувати свої дії з 
діями товаришів. 

Специфіка впливу гри на розвиток дитячих нахилів і здібностей 
унікальна, оскільки через гру можна розвивати образотворчі, музичні, 
художньо-мовленнєві та інші здатності дитини, які може направити 
дорослий в русло морального виховання особистості, організовуючи 
спільну діяльність дітей [2]. 

Образотворча діяльність тісно пов’язана з театралізованою грою і 
може бути використана в колективній діяльності. Малювання силуетів 
персонажів для тіньового театру, конструювання з паперу, стрічок, 
елементи костюмів, придумування декорацій до лялькових спектаклів, 
стимулюють розвиток схильностей у дітей. У процесі спільної діяльності 
обговорення різних варіантів дій за пропозицією вихователя або за 
бажанням дітей розвивають фантазію вихованців, а також інтерес до 
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особистості однолітка, бажання спілкуватися з товаришами і взаємодіяти. 
Одним з мотивів продуктивної образотворчої діяльності є виник-

нення бажання зробити подарунок до свята своїми руками малюкам, 
товаришам, батькам. Спільні переживання об’єднують дітей, викликають 
радість, бажання допомагати, щоб домогтися позитивного результату. 
Індивідуальні можливості, проявлені кожною дитиною і визнані колек-
тивом, допомагають їй усвідомити соціальну цінність власної індиві-
дуальності. 

Отже, схильності, як індивідуальні особливості, важливі для 
самоактуалізації кожної дитини, оскільки підкреслюють її своєрідність і 
неповторність саме серед однолітків, а в дитячому колективі ця своєрід-
ність найбільш помітна і яскрава. 

Основним джерелом нагромадження позитивного досвіду моральної 
поведінки дошкільника є виховний колектив, який не тільки служить цілям 
морального розвитку всіх, а й може бути засобом всебічного розвитку 
кожної дитини. 

Важливими засобами розвитку індивідуальності дитини в колективі 
однолітків є різні види спільної дитячої діяльності, де реалізується 
соціальна активність дитини. 

Перспективу подальших досліджень цієї проблеми вбачаємо у 
розробленні методики формування індивідуальних якостей особистості 
дитини старшого дошкільного віку у спільній діяльності з однолітками. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА 

ШКОЛИ ЯК ФАКТОРА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Буття в умовах сьогодення характеризується значним ускладненням 

соціальних суперечностей, конфліктів, що зумовлено прискоренням 
соціокультурного розвитку українського суспільства, проведенням ради-
кальних суспільних реформ, які розмежували ціннісними бар’єрами різні 
покоління, соціальні угруповання, посиливши навантаження на психіку 
особистості, деформуючи її духовну сферу й утруднюючи успішність 
соціалізації. Людина виявилася неспроможною в культурному відношенні 
повністю пристосуватися до тих змін, які сама внесла у світ своєї 
життєдіяльності. Однак, оскільки проблема, яка виникла, перебуває в 
середині, а не поза людською істотою, взятою як на індивідуальному, так і 
на культурному рівні, то її розв’язання має виходити насамперед і 
головним чином із середини її самої. Адже лише «через розвиток 
людських якостей і людських здібностей можна досягти зміни всієї 
орієнтованої на матеріальні цінності цивілізації і використати її вагомий 
потенціал для благих цілей. ... І якщо ми прагнемо ... спрямувати людство 
у достойне майбутнє, треба передовсім подумати про зміну самої людини» 
[7, с. 86]. 

У цьому контексті особливої значущості набуває проблема винай-
дення способів посилення спеціально організованих і систематизованих 
виховних впливів на дітей шкільного віку як важливої складової 
забезпечення ефективності їхньої соціалізації. Саме завдяки вихованню 
суспільство має можливість репрезентувати прийнятий ним спосіб життя: 
норми і правила поведінки, культуру праці, побуту, дозвілля, відносин 
громадян і держави. Це актуалізує необхідність визначення й запровад-
ження в педагогічну практику факторів, які б, з одного боку, забезпечували 
дієвість виховання, а з іншого, – сприяли успішному перебігу загального 
соціалізаційного процесу. Важливе місце серед таких факторів належить 
взаємодії сім’ї і школи, яка сприяє узгодженню і взаємопідсиленню 
виховних впливів, що надходять від батьків і вчителів як провідних агентів 
соціалізації школярів. 

Ідея про важливість організації взаємодії сім’ї і школи як дієвого 
чинника виховання дитини, покликаного сприяти її успішній життє-
діяльності в соціумі, набула висвітлення в працях Л. Бойко, В. Брюхової, 
Н. Бугаєць, В. Вершиніна, Т. Виноградової, В. Зікратова, А. Кочетової, 
Л. Обухової, Л. Панфілової, А. Свиридова, Н. Толстоухової, Т. Фалькович, 
І. Хоменко. 

Мета статті – визначити та схарактеризувати підходи до організації й 
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реалізації взаємодії сім’ї та школи як важливого фактора соціалізації дітей 
шкільного віку. 

Взаємодії сім’ї і школи може бути представлена як складний процес 
взаємовпливу цих соціальних інститутів один на одного з метою 
виховання дитини протягом усіх років навчання. Адже, для успіху 
виховання, а отже, і соціалізації, необхідно, щоб усі, хто залучається до 
його здійснення, однаково розуміли свої завдання і діяли в одному 
напрямі, взаємно доповнюючи і допомагаючи один одному. Якість 
взаємодії сім’ї і школи, зокрема в контексті заявленої проблеми, значною 
мірою зумовлюється тими засадами, що покладаються в основу її 
реалізації. На нашу думку, провідне місце серед таких засад належить 
особистісно орієнтованому та діалогічному підходам, провідним ідеям 
психологічної герменевтики. 

Особистісно орієнтований підхід бере свої витоки в гуманістичній 
теорії, яка розглядає дитину як цілісну особистість, котра постійно прагне 
самоздійснення. Провідними засадами тут виступають самоцінність 
особистості, глибока повага та емпатія до неї, врахування її унікальної 
індивідуальності, що спрямовує виховання на реалізацію сутнісної 
природи дитини, визнання за нею права на свободу вибору ціннісної 
позиції, певних дій (наприклад, казати неправду чи залишатися чесною). 
При цьому останні здійснюються не під зовнішнім тиском, не заради 
одержання схвалення дорослих чи однолітків, а на основі власних 
переконань дитини, коли вона відмовляється від хибних уявлень про саму 
себе, бере всю відповідальність за наслідки «тих дій, які прагне 
здійснити», усвідомлює, «що для неї добре, а що погано, яка мета її життя» 
[5, с. 111–114]. 

Запровадження особистісно орієнтованого підходу під час організа-
ції взаємодії сім’ї і школи передбачає: надання дітям і батькам позицій 
активних суб’єктів взаємодії, за якої вони поставали б не пасивними 
виконавцями готових рецептів учителя, а самостійними творчими 
індивідуальностями, кожна з яких може якнайповніше реалізуватися в 
діалозі з іншими; організацію діяльності, спрямованої на розв’язання 
кожною дитиною та її батьками особистісно важливих (у плані 
соціалізації) проблем за підтримки з боку педагога. Відносини «вчитель – 
учень» за цих умов має вибудовуватися на позитивному стимулюванні, 
запереченні зовнішнього примусу, партнерському співробітництві, задово-
ленні потреб кожної дитини у самовдосконаленні в соціально позитивній 
сфері, орієнтації на самовиховання позитивних, соціально ціннісних 
якостей, культивуванні творчих домінант діяльності. Досягти цього 
можливо за допомогою організації міжособистісного спілкування, в основу 
якого покладається трикомпонентна функціональна структура (І. Бех), що 
передбачає: соціальне пізнання дитини, емоційне ставлення до неї, певний 
спосіб поведінки з нею. За умов розуміння дитини, встановлення й 
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розвитку з нею гармонійних відносин, надання першості не психологіч-
ному примусу, а переконливій регуляції, спілкування може бути визначене 
як діалогічне. При доборі виховних ситуацій слід зважати на те, що вони 
мають спонукати дитину до усвідомлення того, ким вона може і хоче 
стати. І це усвідомлення, що набуває втілення в певній ідеальній моделі, 
повинне бути реалістичним. Дитина має ставити перед собою мету 
створення індивідуального фонду «можу» і «хочу». Причому ці утворення 
повинні виступати сумісно, підтримуючи одне одного і переходячи одне в 
одне. У практичному плані ця єдність проявляється в тому, що суб’єкт 
знає, чого він бажає, має в своєму розпорядженні відповідну схему дій, і, 
крім того, діє, а не просто мріє. Водночас слід зауважити, що означена 
ідеальна модель не повинна розглядатися як модель граничної доскона-
лості. Вона має поставати як модель наступного кроку дитини по шляху 
саморозвитку, набуття в процесі самовиховання якоїсь бажаної якості чи 
кількох якостей. Отже, під ідеальною моделлю треба розуміти конкретну, 
реалістичну схему внутрішньої і зовнішньої життєдіяльності дитини, яка, 
проте, не є сталою, а передбачає внесення, мірою набуття нею соціального 
досвіду, відповідних змін, коректив, доповнень [2]. 

Реалізація особистісно орієнтованого підходу передбачає врахування 
того, що дитина уособлює не тільки власний досвід, а й суб’єктивний 
досвід своєї сім’ї. Тому батьки як представники дорослого світу й 
безпосередні учасники педагогічного процесу також потребують стиму-
лювання педагога до особистої перспективної рефлексії у процесі 
проживання з дитиною шкільної діяльності. Для цього вчитель має 
відмовитися від повчання та менторства й перейти до індивідуальної – 
рефлексивної – взаємодії з батьками. 

Вибір діалогічного підходу зумовлюється тим, що за своєю сутністю 
цей підхід спрямовується на підтримку розвитку самої сутності людини, її 
реального призначення в житті. 

Проникнення однієї людини у світ іншої – об’єктивна умова успіш-
ної соціалізації. Однак цей процес не є однозначним за умовами, які його 
викликають. Але в будь-якому випадку таке проникнення спричинює пері-
одичне виникнення взаємної відкритості, емоційної включеності, емпатії. 
На думку багатьох дослідників, формою спілкування-взаємодії, яка най-
більшою мірою спроможна викликати стан міжособистісного взаємопро-
никнення, є діалог (М. Бахтін, В. Біблер, Г. Гадамер, Е. Фромм та ін.). 

Діалог – це не просто «обмін інформацією», а складне явище – 
розмова, коли двоє або більше людей творять на основі власних знань, 
позицій певний спільний «третій смисл», «третю цінність». Цей смисл, ця 
цінність становлять не розкриття першого і другого, а зовсім особливу, 
таку, яку не можна передбачити до того, як розпочався діалог, смислову 
сутність, що суттєво впливає на індивідуальну траєкторію наступного 
існування та розвитку кожного з учасників діалогу [6, с. 21]. 
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Вагомий внесок у розробку діалогічного підходу зробили філософи-
діалогісти М. Бубер, М. Бахтін, Ю. Габермас, Л. Озадовська, П. Рікер, 
Ф. Розенцвейг. 

М. Буберу першому вдалося розмежувати сферу і досвід 
особистісного спілкування, здійснюваного за допомогою мови, і сферу та 
досвід речового ставлення до світу. Діалог між людиною і людиною – це 
відносини між «Я» і «Ти», яке не є суб’єктивною подією: людина не уявляє 
«Ти» у своєму власному мисленні, а зустрічає його. Щоб експлікувати 
факт зустрічі, М. Бубер вводить поняття «Між»: місце зустрічі – не в «Я» і 
не в «Ти», воно є «Між», яке водночас підкреслює розрив між «Я» і «Ти», 
але і пов’язує їх, встановлюючи в кожній зустрічі можливу єдність між 
ними. Двоє людей, які беруть участь у діалозі, повинні бути звернені одне 
до одного. Зв’язок, що утворився між ними, підтримується завдяки 
активній позиції «Я», яке несе відповідальність за відносини, що 
виникають між учасниками діалогу. «Я» людини, що «замкнулася в межах 
свого особливого власного існування, звучить фальшиво». Визнати 
«Іншого» – це передусім заговорити з ним. Тільки слово є тим, що пов’язує 
людей, об’єднує їх і розкриває особистість для інших, оскільки зрозуміти 
«Іншого» означає стати на його місце [3, с. 50]. 

Згідно з поглядами М. Бубера, сфери монологічного і діалогічного 
життя людини не збігаються з діалогом як формою зв’язку «Я» і «Ти», 
оскільки існують три види діалогу: 

1) справжній, в якому кожний учасник дійсно має мету встановити з 
іншими живе співвідношення; 

2) технічний, зумовлений лише необхідністю об’єктивного взаємо-
розуміння, або передачі інформації; 

3) замаскований під діалог монолог, коли двоє чи більше людей 
доволі химерним чином розмовляють самі з собою, але при цьому 
вважають, що вони звільнилися від нестерпного перебування на 
самоті [3, с. 54]. 

Тільки в справжньому діалозі людина через «Ти» повертається до 
самої себе, розкриває свою власну сутність. 

М. Бахтін дає антропологічне пояснення діалогу: людина формується 
як людина тому, що має абсолютну потребу в іншій людині. Діалог як 
протистояння «Я» й «Іншого» є об’єктивною умовою осягнення світу як 
«буття – події». Саме ставлення до «Іншого» означає самоствердження 
особистості, умову її існування та пізнання. Тобто діалог, згідно з 
поглядами М. Бахтіна, – це спосіб взаємодії двох свідомостей. Розуміння 
виникає там, де зустрічаються дві свідомості: актуальний смисл належить 
не одному (одиничному) смислу, а тільки двом смислам, які зустрілися і 
доторкнулися один до одного [1, с. 305–306]. 

Вступити в діалог означає не відмовитись від «свого слова», свого 
погляду на світ, своєї думки, своєї позиції, що дорівнювало б відмові від 
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своєї індивідуальності, від самого себе. Діалог завжди передбачає 
взаєморозуміння. Розуміння ж потребує самостійних роздумів, а, отже, час 
від часу «поринання до себе» і самоти, культурної рефлексії [6, с. 21–22]. 

Запровадження діалогічного підходу в позаурочну виховну діяль-
ність як складову взаємодії школи і сім’ї передбачає забезпечення 
свідомого привласнення школярами моральних і соціальних норм, 
формування соціальної свідомості, переведення цих утворень в особистісні 
ціннісні орієнтації як регулятори соціальної поведінки. Цього можна 
досягти за рахунок включення до виховної роботи активних та 
інтерактивних методів, які сприяли б залученню дітей до активного 
діалогу як важливого елемента міжособистісних відносин, а відтак, і 
успішної соціалізації, одним із засобів подолання труднощів, з якими вони 
стикаються у цьому процесі. 

Основні ідеї особистісно орієнтованого та діалогічного підходів у 
взаємодії з батьками передбачають дотримання низки вимог, а саме: 

– уміти ставати на позицію батьків, ні в якому разі не 
звинувачувати їх у поганій поведінці чи незадовільному навчанні дитини, 
не вимагати їхнього поліпшення, адже на рівні школи і за перше, і за друге 
відповідальність покладається на вчителя; 

– уникати надто негативних оцінок дитини та її поведінки (батьки 
почасти сприймають таку інформацію як критику на свою адресу), 
використовуючи натомість техніку «педагогічного захисту»; 

– уникати порівнянь конкретної дитини з іншими дітьми і 
конкретної сім’ї з іншими сім’ями; 

– починати спілкування з батьками з висвітлення позитивних 
моментів, налаштовуючи їх на конструктивний діалог; 

– дитина має поставати метою, мотивом і засобом діалогу вчителя і 
батьків. 

Герменевтика – це мистецтво розуміння та осягнення смислу і 
значення знаків; теорія та загальні правила інтерпретації текстів. Відомий 
розробник герменевтики П. Рікер стверджував, що в усіх формах духовно 
практичного осягнення людиною світу слід вести мову не лише про 
об’єктивне пізнання, а й про суб’єктивне переживання істини; текст можна 
розглядати як модель соціального явища, а принципи його інтерпретації – 
як методологічну парадигму [9, с. 110–111]. 

Згідно з герменевтикою, інтерпретація – це виявлення смислу і 
значення соціальних явищ, метод розуміння людських дій шляхом 
приписування їм певних мотивів, соціальних значень, ціннісних 
орієнтацій. Тому не можна не погодитися з Н. Чєпєлєвою, яка стверджує, 
що «в розвитку герменевтики як методології гуманітарного знання є 
безперечно раціональне зерно, пов’язане з постановкою проблеми 
розуміння як осягнення сенсу будь-яких виявів людської діяльності, всіх 
предметів культури» [8, с. 87]. 
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Психологічна герменевтика (як безпосереднє пізнання психічної 
реальності індивіда, що відбувається шляхом моделювання у психіці 
дослідника психічної реальності досліджуваного) дає змогу не лише 
з’ясувати сутність розуміння та інтерпретацій людиною свого 
особистісного досвіду, визначити його вплив на особистісне зростання, а й 
пов’язати це розуміння з її буденним життям, з індивідуальними та 
віковими особливостями. Тому цілком слушними є твердження П. Лушина 
про те, що «зміна інтерпретації є достатньою підставою для зміни 
переживань індивіда і навіть трансформації його моделі реальності. Зміна 
власної моделі індивіда відбувається через зміну його наративу» [4, с. 64]. 
Кожна людина має власну «карту» реальності, в якій узагальнено її досвід 
у формі наративів. Залучаючись до соціального життя, міжособистісних 
відносин, людина не відмежовується від інших, а, навпаки, намагається 
дізнатися, наскільки її «карта» і зумовлені нею переживання узгоджуються 
з «картами» і переживаннями інших людей. Залучаючись до певним чином 
організованого виховного середовища, індивід має можливість порівню-
вати свої «карти» з «картами» інших його учасників, що сприяє 
розширенню і поглибленню його знань, уявлень щодо соціальної дійсності, 
правил і норм поведінки, формуванню ціннісних орієнтацій, веде до 
особистісних змін. 

Реалізація ідей психологічної герменевтики в процесі організації 
взаємодії сім’ї та школи передбачає створення передумов для порівняння 
дітьми та батьками своїх «карт» з «картами» інших учасників 
педагогічного процесу, комунікації наявних у них карт дійсності, 
спілкування на предмет їхнього зміщення, що дає змогу генерувати нову 
карту реальності. Досягненню цього сприяє опрацювання суб’єктами 
власних проблемних зон, розширення власної моделі реальності шляхом 
встановлення й розвитку контакту з іншими моделями, переживання 
почуття «не-унікальності» власних проблем; ознайомлення з різними 
моделями реальності сприяє розхитуванню ригідних конструктів дітей і 
батьків, розширює їхню соціальну ідентичність, забезпечує формування 
нових моделей реальності та самих себе (своїх «карт») у ній. Крім того, на 
рівні позаурочної виховної діяльності звернення до психологічної 
герменевтики передбачає включення до її змісту завдань, які давали б 
дітям змогу переживати ситуації не на теоретичному рівні, а емпірично – 
це «Я» і це «Мої дії»; спрямовували їх на само- та взаємовивчення, 
формували настановлення на відмову від стереотипів мислення, пошук 
нових моделей соціальної поведінки. 

Отже, за умов правильної організації, взаємодія сім’ї та школи може 
стати дієвим фактором соціалізації дітей шкільного віку. Досягненню 
цього сприяє покладання в основу цієї роботи основних положень 
особистісно орієнтовано та діалогічного підходів, провідних ідей 
психологічної герменевтики. Проведене дослідження не вичерпує всіх 
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аспектів проблеми забезпечення ефективності соціалізації дітей шкільного 
віку. Подальшої теоретико-експериментальної розробки потребує пробле-
матика, пов’язана з акцентуванням на цих питаннях у процесі координації 
виховної роботи сім’ї, позашкільних закладів, соціальних служб, 
підготовки студентів педагогічних університетів до відповідної професій-
ної діяльності. 
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ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЯК УМОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Розвиток суспільства безпосередньо пов’язаний з всебічним 

розвитком особистості. На сьогодні головною метою української системи 
освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, 
яка у свою чергу здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та 
вирішення життєвих проблем через використання вже набутих знань умінь 
і навичок, а також адекватно реагувати на різноманітні життєві ситуації. 
Усі ці чинники спрямовують освітній простір нашої держави на 
формування в особистості школяра життєвої компетентності як інтегра-
тивної якості, що системно характеризує її реальну здатність адекватно і 
швидко реагувати на стрімкі зміни, що відбуваються в суспільстві, 
здійснювати відбір способів і засобів досягнення певної мети. 

Така стратегічна переорієнтація освітньої діяльності спричиняє 
необхідність системного і комплексного дослідження проблеми життєвої 
компетентності особистості із врахуванням вимог сучасності, що надає їй 
також теоретичної актуальності. Саме цим і зумовлюється актуальність 
нашого дослідження. Мета статті – провести аналіз визначення поняття 
«життєва компетентність» у працях сучасних науковців, а також визначити 
його характерні ознаки та складові компоненти. 

Життєва компетентність може розглядатися як нова освітня 
парадигма, що спрямована на досягнення принципово нової мети освітньо-
виховного процесу, яка відповідала б вимогам сучасної доби. 

Аналіз останніх наукових доробок засвідчив, що у педагогічній 
теорії поняття «життєва компетентність» почало розроблятися у зв’язку з 
новим розумінням стратегічної спрямованості освітньої діяльності, що 
знайшло втілення у концепції компетентнісно орієнтованої освіти, яка для 
подальшого розвитку потребує змістовного обґрунтування і залучення 
теоретико-методологічних доробок психологічної, педагогічної і 
соціологічної науки [4, с. 13]. 

Поняття життєвої компетентності особистості є одним із тих, що 
засвідчує складне і багатоаспектне явище у системі соціалізації людини, її 
освіти, навчання та виховання. Життєва компетентність охоплює у собі 
такі надбання особистості, як знання, вміння, навички, способи діяльності, 
розвинені можливості сприймання, розуміння та творчого використання 
матеріальних та духовних цінностей суспільства [1, с. 26]. Поняття 
«життєва компетентність» є інтегрованим від понять «компетентність» і 
«життя». Щоб розширити та наповнити зміст вищевказаного поняття, 
детальніше зупинимося на аналізі поняття «компетентність». 
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Зарубіжний вчений Г. Халлаш вважає, що компетентність – це 
здатність людини застосовувати свої знання. Ірландський педагог 
Дж. Куллахан розкриває цей термін як здатність, яка ґрунтується на досвіді 
або знаннях, які людина розвинула завдяки практиці або освіті [6, с. 54]. 

Російські дослідники С. Шишов та В. Кальней вважають, що компе-
тентність – це здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань [3, с. 21]. 

У більш загальному розумінні «компетентність» означає відповід-
ність вимогам і стандартам у певних галузях діяльності, що ставляться 
перед особистістю під час вирішення певних завдань, а також можливість 
досягати результатів. Наприклад, В. М. Шепель до визначення компе-
тентності включає знання, уміння, досвід, теоретично-практичну підго-
товленість до використання набутих знань. В. С. Безрукова під 
компетентністю розуміє «набуття знань і умінь, які дозволяють на 
професійному рівні висловлювати судження, давати певну оцінку, а також 
доводити свою точку зору» [2, с. 45]. 

В. А. Дьомін дає власне визначення компетентності: «компетен-
тість – це рівень умінь особистості, що відображає ступінь відповідності 
певної компетенції і дає можливість діяти конструктивно в соціально 
мінливих умовах» [3, с. 34]. 

На думку Е. Ф. Зеера, компетентність передбачає не лише наявність 
ґрунтовних знань і досвіду, а й уміння актуалізувати накопичені знання і 
уміння в певній ситуації [11, с. 72]. 

В. В. Серіков визначає компетентність як «засіб існування знань, 
умінь, які сприяють самореалізації особистості». 

Аналізуючи визначення поняття «компетентність», що дають 
російські науковці, можна зробити висновок про те, що компетентність – 
це комплексний особистісний ресурс, що забезпечує можливість взаємодії 
особистості з навколишнім світом у тій чи іншій області і залежить від 
необхідних для цього компетенцій [8, с. 75]. Тобто можна стверджувати, 
що компетентність передбачає досвід самостійної діяльності на основі 
універсальних знань. 

Поняття «компетентність» докладно вивчають також українські 
вчені. О. Пометун вважає, що компетентністю людини можна називати 
спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і 
ставлень, яких набувають у процесі навчання, і які дають змогу людині 
визначити, тобто ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від контексту 
(ситуації), проблеми, притаманні певній сфері діяльності. Сформовані 
компетентності людина використовує за потреби, у різних соціальних та 
інших контекстах залежно від умов, і потреб щодо здійснення різних видів 
діяльності. Отже, компетентність – це результативно-діяльнісна характе-
ристика освіти. Рівень компетентності є рівнем діяльності, необхідним і 
достатнім для мінімальної успішності в досягненні результату [14, с. 5]. 

Отже, у наведених визначеннях компетентність означає наявність 
знань про різні аспекти життя людини, уміння адекватно реагувати зміні 
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умов життя та досягати поставленої мети. 
Під компетентністю розуміють інтегровану якість особистості, що 

дає можливість вирішувати проблеми і типові завдання, які виникають в 
реальних життєвих ситуаціях, з використанням знань, навчального та 
життєвого досвіду, цінностей і нахилів, розуміючи «можливість», у даному 
випадку, не як «здатність» та «схильність», а як уміння. Даючи 
характеристику сутнісним ознакам компетентності особистості, необхідно 
враховувати, що вони: 

– постійно змінюються (в залежності від змін, що відбуваються у 
суспільстві); 

– орієнтуються на майбутнє (уміння організовувати свою навчальну 
діяльність, спираючись на власні можливості); 

– мають діяльнісний характер узагальнення умінь у поєднанні з 
предметними уміннями і знаннями в конкретних ситуаціях; 

– пов’язані з мотивацією на безперервну самоосвітню діяльність. 
Розглядаючи визначення поняття компетентність, а також її ознаки, 

ми можемо стверджувати, що поняття «життєва компетентність» – більш 
складне та багатогранне і виступає необхідною психологічною умовою 
щодо самореалізації особистості. Компетентність у житті розкриває міру 
включеності особистості в активну діяльність, здатність ефективно 
розв’язувати проблемну ситуацію життя, мобілізувати при цьому знання, 
досвід, цінності, уміння. В. Ляшенко зазначає, що поняття «життєва 
компетентність» значно ширше, об’ємне, бо передбачає спроможність 
особистості набувати знання, перетворювати їх на уміння та адекватно 
діяти [13, с. 15]. 

На сьогодні можна виділити декілька основних підходів щодо 
визначення сутності життєвої компетентності: соціальний, психологічний, 
педагогічний. 

Соціальний підхід визначає життєву компетентність особистості як 
умову, необхідну для дотримання ними існуючих у суспільстві норм, прав 
та цінностей. 

Психологічний підхід визначає життєву компетентність людини як 
розвинену здатність до самореалізації найважливіших фізичних, психічних 
та духовних якостей. 

Педагогічний підхід визначає життєву компетентність особистості як 
духовно-практичний досвід, який може бути успішно освоєний ними у 
процесі навчання. 

Досліджуючи проблему формування життєвої компетентності, 
І. Ящук наголошує на тому, що життєва компетентність являє собою 
знання, вміння, життєвий досвід, необхідний для розв’язання життєвих 
завдань і продуктивного здійснення власного життя [16, с. 24]. О. Кононко 
констатує той факт, що життєва компетентність має розглядатися як 
чинник, що змінить мету навчально-виховного процесу, спрямує зусилля 
педагогів на забезпечення кожній дитині сприятливі умови для оволодіння 
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нею знаннями з різних галузей і мистецтвом життя [12, с. 7]. 
Л. Сохань життєву компетентність як комплекс певних особистісних 

якостей, що забезпечують продуктивне життєздійснення особистості, 
тобто здійснення життя як способу людського існування, а її формування 
розглядає як розвиток і збагачення всіх основних життєзабезпечувальних 
особистісних структур [9, с. 10]. 

Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід 
особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв’язання життєвих 
завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого 
проекту. Як сукупність певного досвіду особистості життєва компе-
тентність не може бути сталою, а значить можна стверджувати, що це 
динамічне явище, яке розвивається і ускладнюється. 

Як будь-яке утворення, життєва компетентність має свою структуру. 
На наш погляд, найкраще розкрита структура життєвої компетентності у 
працях Л. Сохань. Вчена подає таку структуру життєвої компетентності: 
1) знання; 2) уміння й навички (теоретичні знання включають наукові 
(знання про світ, законів життя, про себе) та життєву мудрість, яка разом з 
нормами поведінки складає також і практичні знання та вміння й навички); 
3) життєтворчі здібності (аналітичні, поведінкові, прогностичні); 4) життє-
вий досвід (складається з усвідомленого та неусвідомленого індивідуаль-
ного досвіду й творчого використання й наслідування досвіду інших осіб); 
5) життєві досягнення (особисте щастя, соціальний статус, самореалізація) 
[10, с. 128]. 

Усі складові життєвої компетентності перебувають у постійному 
русі, якісно та кількісно змінюючись, свідчать про її удосконалення, 
збагачення, прогрес або ж руйнування, деградацію та регрес. Отже, 
життєва компетентність змінюється, набуваючи позитивних або нега-
тивних рис. Її формування залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників 
впливу, а значить вона носить індивідуальний характер. 

Зрештою, життєва компетентність – це багаторівнева категорія, яка 
формується протягом усієї діяльності особистості, починаючи з сім’ї, 
взаємовідносин з тими людьми, що знаходяться поруч, проходить етапи 
соціалізації, набуває життєвого досвіду, освоює ціннісні орієнтири, 
професійні навики, за допомогою навчання та виховання, а також 
професійної діяльності, постійно змінюючи рівень свого розвитку. Показ-
ником високого рівня сформованості життєвої компетентності особистості 
є уміння активно використовувати набуті знання та досвід та адекватно 
реагувати на стрімкі зміни, що відбуваються. 
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Оксана Лоюк 

 
ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК 

РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 
 
Світові процеси глобалізації, інформатизації, символічної комунікації, 

динамічні зміни в економіці й суспільстві, активне впровадження нових 
наукових винаходів у життя соціуму, реформаційні процеси, що мають 
місце в освіті, визначають особливу увагу науковців до дослідження 
проблеми розвитку цілісної, творчої особистості. Серед пріоритетних 
завдань перебудови сучасної освіти всіх рівнів має місце проблема 
розвитку творчого мислення, формування вміння розуміти глобальний 
контекст даного питання, так як творче мислення, самоорганізація 
(самоосвіта) та саморозвиток є характерними рисами сучасної техногенної 
цивілізації [5, с. 5–8]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про постійний інтерес науковців 
до проблеми розвитку творчого мислення. Сучасними вченими, зокрема, 
досліджено: методичні засади формування творчого мислення учнів 
початкової школи в процесі мистецької діяльності (В. Григор’єва); 
особливості розвитку творчого мислення у перехідний період від 
дошкільного до молодшого шкільного віку (В. Іванова); психологічні 
умови розвитку творчого мислення старшокласників засобами рольових 
ігор (О. Кущ); діагностика та формування творчого математичного 
мислення молодших школярів (Л. Скалич). Дослідники вбачають у 
творчому мисленні складний феномен, який ще недостатньо вивчений. 
Аналіз наявних публікацій, реалії сьогодення підтверджують необхідність 
подальшого дослідження даної проблеми. 

З огляду на актуальність вищезазначеного метою нашої статті є 
розкриття теоретичних засад творчого мислення, обґрунтування значення 
даного феномену для розумового розвитку школярів. 

Тенденції розвитку сучасного суспільства зумовлюють спрямова-
ність навчально-виховного процесу на ефективне планування та реалізацію 
розвивально-виховного потенціалу змісту освіти. У загальному вигляді 
розвиток особистості можемо визначити як процес (зумовлюється її 
взаємодією з навколишнім середовищем) і результат входження її в 
соціокультурне оточення, що включає не тільки засвоєння чинних 
цінностей, норм поведінки, а й орієнтацію на максимальне самовираження, 
реалізацію своєї інтелектуальної активності, творчої ініціативи, самостій-
ності, прагнення обирати на власний розсуд шляхи й засоби досягнення 
цілей. Пізнання та зміна самих себе відбувається в ході пізнання 
навколишнього світу та уможливлюється завдяки мисленню. 

Мислення починає свій розвиток в процесі взаємодії людини з усім, 
що її оточує. Мимовільна увага, наочно-образна пам’ять, відчуття, 
сприймання, уявлення являють собою чуттєві основи пізнання людиною 
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об’єктивної дійсності. Але вони не вичерпують всіх можливостей 
людського відображення. Людина здатна відображати те, що недоступно 
чуттєвому пізнанню. Це відбувається завдяки мисленню. На думку 
Г. Костюка, перехід від чуттєвого до мисленого пізнання об’єктивної 
дійсності являє собою дальший розвиток аналітико-синтетичної діяльності 
людського мозку. Аналіз та синтез об’єктів, абстрагування й узагальнення 
їх істотних властивостей відбувається на основі практичної діяльності 
людини, її власного досвіду та досвіду інших, під впливом потреб життя 
[4, с. 194–196]. При дослідженні мислення необхідно враховувати таку 
важливу якість як «чуттєвість до суттєвого», виділення та узагальнення 
ознак, що лежать в основі реально існуючих закономірностей 
навколишнього світу, на пізнання якого спрямована діяльність мислення. 
Важливою ознакою, що відрізняє мислення від інших психічних процесів, 
виступає його продуктивність, тобто спрямованість на відкриття нових 
знань [2, с. 25]. 

Мислення не може бути продуктивним без опори на минулий досвід. 
Розвиток мислення можливий лише на основі набуття учнями системи 
знань з різних предметів. З цього приводу О. Матюшкін зауважує, що 
знання людини виступають кінцевим результатом, основним засобом та 
відправним пунктом її мислення [7, с. 229]. На думку С. Рубінштейна, 
питання про мислення і знання є одним з основних питань загальної 
психологічної теорії мислення. Вчений акцентує свою увагу на 
взаємозв’язку мислення із знанням: мислення виступає як відкриття нових 
знань та разом з тим передбачає використання відомих суб’єктові знань 
(актуалізація та застосування знань). Процеси мислення розкриваються не 
тільки за допомогою актуалізації та застосування знань, а й під час їх 
засвоєння. С. Рубінштейн під терміном справжнє засвоєння знань розуміє 
процес пізнання в спеціальних його полегшуючих умовах, створених 
дидактикою, методикою, педагогом. Засвоєння знань не можна розглядати 
як процес переносу інформації з голови вчителя в голову або свідомість 
учня, обходячи його власну мислительну діяльність. Кожний акт засвоєння 
знань передбачає відповідні внутрішні умови для їх засвоєння і веде до 
створення нових внутрішніх умов для засвоєння подальших знань [12, 
с. 52–54]. З цього приводу С. Рубінштейн зауважує: «Залежність розвитку 
від засвоєння знань не одностороння; засвоєння знань і розумовий 
розвиток – діалектичний процес, в якому причина і наслідок безперервно 
міняються місцями» [12, с. 54]. Відтак, мислення – це не лише 
функціонування готових знань, а продуктивний процес, здатний приводити 
до нових знань. 

Вчені О. Клепіков, І. Кучерявий, акцентуючи увагу на процесуальній 
стороні мислення, зазначають: «Відображення природи в думках людини є 
досить суперечливим процесом, а тому й пізнання можна назвати вічним 
безкінечним наближенням мислення до об’єкта». Незадоволеність досяг-
нутим породжує в людини потребу в поліпшенні та вдосконаленні існую-
чої реальності, змушує її шукати, відкривати та створювати нове [3, с. 27]. 
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У новітньому психолого-педагогічному словникові поняття «творче 
мислення» трактується як «один із видів мислення, який характеризується 
створенням суб’єктивно або об’єктивно нового продукту і новоутворен-
нями в самій пізнавальній діяльності по його створенню» [10, с. 464]. 

На думку З. Калмикової, творче мислення є найвищим ступенем 
прояву продуктивності. Продуктивне мислення з’являється тоді, коли 
людина, намагаючись розв’язати задачу на основі її формально-логічного 
аналізу з прямим використанням йому відомих способів, переконується в 
безплідності таких намагань і в неї виникає потреба в нових знаннях, які 
дозволять розв’язати проблему. Усвідомлення такої потреби говорить про 
наявність в людини проблемної ситуації. Відтак, наявність проблемної 
ситуації виступає умовою виникнення продуктивного мислення [2, с. 13–21]. 
Як бачимо, творче мислення бере свій початок в проблемній ситуації, на 
розв’язання якої спрямовані мислительні процеси. 

Процес вирішення проблеми починається з постановки гіпотези (їх 
висування залежить від різносторонності, гнучкості та рухливості наявних 
в людини знань). Гіпотеза (від грецького «гіпотези» − припущення), що 
виникла, спрямовує дії особистості, результати яких співставляються зі 
створеними гіпотезами, завдяки чому останні перевіряються, уточнюються 
та наближуються до шуканого результату [6, с. 5, 9]. Людина, яка розв’язує 
задачу проблемного характеру, не отримує в готовому вигляді спосіб її 
вирішення ( на відміну від типових задач), а шукає найкоротші шляхи 
досягнення поставленої мети шляхом вивчення всіх наявних умов. Тому 
особливу увагу психологи приділяють евристикам прийомам, що 
допомагають дослідникові скоротити шлях розв’язання завдання. Відтак, 
однією з умов розвитку творчого мислення є оволодіння евристичними 
методами та прийомами. Однак слід зазначити, що використання методів 
та прийомів евристичного характеру недостатньо для здійснення творчої 
діяльності людини. Тут варто враховувати попередній досвід: автомати-
зовані вміння, узагальнені поняття, активне відношення до пізнання та 
праці. Отже, творча діяльність передбачає єдність та взаємозв’язок різних 
компонентів розумової діяльності, яку дослідники вважають ще однією 
умовою розвитку творчого мислення [6, с. 30–33]. Вищесказане дозволяє 
стверджувати, що задачі проблемного характеру спонукають учнів до 
самостійних пошуків способів розв’язання задач, висування здогадок, 
цілеспрямованих спроб їх підтвердження, відкидання тих, що не 
справдилися, заміни іншими, до послідовного міркування. У такий спосіб 
учні навчаються самостійно думати [4, с. 397]. В міру трансформації 
проблемної ситуації від її початкової стадії до кінцевого розв’язання 
відбувається трансформація самої людини, не тільки її знаннєвого 
компоненту, а й психічного розвитку в цілому [7, с. 237]. 

У ході спеціальних досліджень (Л. Анциферова, Л. Брушлинський, 
А. Матюшкін, С. Рубінштейн, К. Славська) доведено, що одним з 
ефективних прийомів продуктивного мислення є аналіз через синтез. В 
ході такого аналізу невідома властивість об’єкта виявляється при 
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включенні його в ту систему зв’язків та відношень, в якій він найбільш 
явно розкриває дану властивість. Знайдена властивість відкриває нове коло 
зв’язків та відношень об’єкта, з якими ця властивість може бути 
співвіднесена. Даний прийом демонструє діалектику творчого пізнання 
дійсності [2, с. 14]. Головним механізмом, який забезпечує можливість 
відкриття нового є утворення нового зв’язку [7, с. 436]. 

Відомий психолог А. Рахімов розглядає творче мислення як предмет 
вивчення психології, визначаючи його як безпосереднє мисленнєве 
бачення зв’язків у предметі, який вивчається, в результаті якого виникає 
або предметна реальність(в якості матеріальної продукції), або суб’єктивно 
нове знання, або ж ідеальний образ. Для школяра творчістю виступає 
суб’єктивно відкрите знання, яке він отримав зусиллями власної 
мислительної діяльності, або розвиток та закріплення в характері визна-
ченої особистісної якості (н-д, почуття відповідальності, наполегливості). 
Показником сформованості творчого стилю мислення виступає здібність 
людини до змін та перетворення засвоєного соціального досвіду [11, с. 8, 13]. 

У своїй праці «Революція в навчанні» американські вчені Г. Драйден, 
Д. Вос зазначають: «...якщо мозок має фантастичний потенціал зберігати 
інформацію, то він так само здатний перегруповувати інформацію в новий 
спосіб – творити нові ідеї». Отже, ідея – це нова комбінація старих 
елементів. Ключем до творення нових ідей вчені вважають такий вислів: 
«Немає нових елементів. Існують тільки нові комбінації». Найголовніше – 
правильно визначити проблему, яку треба розв’язати. Справді револю-
ційною думкою є їх думка про те, що люди здатні наперед визначити 
ідеальне розв’язання проблеми. Зазвичай, для розв’язання проблемних 
ситуацій люди організовують раніше отримані знання (в рамках їх 
можливостей). Дослідники пропонують починати від визначення того, 
чого ми прагнемо досягти, а далі розставляти свої прагнення відповідно до 
того, що можемо здобути [1, с. 185]. 

На думку Дж. Ніренберга, творче мислення є складовою частиною 
людського інтелекту і означає пізнання чогось нового [9, с. 7]. По мірі 
накопичення життєвого досвіду, інтелектуального знання в людини 
починають вироблятися поведінкові стереотипи. Потрапивши в нові 
обставини, вона зазвичай використовує раніше отримані навички мислення 
замість того, щоб шукати нові шляхи вирішення проблеми. Люди стають 
обмеженими, забуваючи про надзвичайно високий рівень творчих 
можливостей кожного з нас. Адже ми використовуємо лише десяту 
частину можливостей мозку, хоча можемо удосконалювати свої розумові 
здібності необмежено. Використання точної копії раніше визначеного 
зразка знижує творчий потенціал в новому досвіді. В цьому дослідник 
вбачає парадокс творчого мислення [9, с. 8, 25]. Однією з особливостей 
творчого мислення є здатність створювати будь-що самостійно, яка 
передбачає відсутність стереотипу або зразка у творця. В сучасній 
психології таку ознаку творчого мислення називають критичністю. Їй 
властиві незалежність від загальноприйнятих стандартів сприймання; 
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об’єктивність; гнучкість (можливість зміни власних суджень); інтелек-
туальний скептицизм; відкритість новому досвіду (творча людина прагне 
не підтвердити свої ідеї, а відкинути їх, готова бачити нове в звичному) 
[8, с. 25–27]. Отже, для знайдення нового рішення необхідно перебудувати 
основні функціональні зв’язки між поняттями у старій системі знань. 

Погоджуємося з думкою вітчизняного вченого В. Кременя, який, 
узагальнюючи сучасні підходи до розуміння сутності творчого мислення, 
визначає поняття «творчість мислення» як «здатність перетворювати 
наявні теоретичні і практичні знання в стратегії розв’язання проблем, 
методи перетворення нового знання на власне, особистісне мислення та 
відчуття...» [5, с. 7–8]. 

Продуктивне (творче) мислення передбачає становлення психічних 
новоутворень – нових систем зв’язків, нових форм психічної саморегу-
ляції, властивостей та здібностей особистості, що знаменує поштовх у 
розумовому розвитку [2, с. 18]. Підсумовуючи вищесказане, можна 
стверджувати про залежність розумового розвитку від рівня розвитку 
творчого мислення. 

Здатність творчо мислити формується протягом усього життя 
людини, але найефективніше цей розвиток проходить в дитячому віці. 
Значна кількість елементів складної структури творчого мислення 
закладаються саме в період шкільного навчання на основі системи знань, 
які набувають учні [6, с. 9]. 

Навчання є необхідною умовою утворення вищих структур 
інтелектуальної діяльності. Ці структури не просто запозичуються 
школярами, а виробляються в учнів на основі наявних у них структур за 
зразками, які втілені в суспільний досвід, засвоюваний учнями. Процес 
формування нових структур характеризується взаємозв’язком інтеріори-
зації та екстеріоризації дій (зовнішні дії спираються на вже сформовані 
раніше внутрішні дії, зі свого боку внутрішні дії зумовлюють нові зовнішні 
відносини з навколишнім світом). Навчання, йдучи попереду розвитку, 
спирається на його досягнення та залучає школярів до виконання нових 
завдань і завдяки цьому породжує суперечності між задаваними рівнями 
дій, операцій, необхідних для їх розв’язання, і вже досягнутими рівнями. 
Ці суперечності є рушійною силою розумового розвитку та розв’язуються 
за допомогою нових дій [4, с. 419–420]. З огляду на це, О. Матюшкін 
зазначає: «Функція мислення в навчанні заключається в тому, що воно 
слугує відкриттю засвоюваних нових способів дій і нових знань»[7, с. 231]. 

Навчання в школі – важливий період в житті кожної дитини. 
Систематичність шкільного навчання, оволодіння основами наукових 
знань сприяють розвитку особистості учня, особливо його розумовому 
розвиткові. Головною ознакою наукових знань є не тільки ознайомлення з 
фактами, але і пізнання відношень між ними, завдяки чому дитина отримує 
можливість розпізнавати явища опосередковано, через зв’язки, які їм 
характерні. Питання розвитку мислення має розв’язуватися всією систе-
мою шкільного навчання: в поняттях, які засвоюються школярами, відо-
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бражаються об’єктивні зв’язки та відношення речей, а тому, чим більш 
узагальнено представлені в свідомості школярів ці зв’язки, тим легше вони 
використовують їх при вирішенні найрізноманітніших завдань [6, с. 19–22]. 

Відтак, у навчально-виховному процесі сучасної школи мають 
поєднуватися цілеспрямоване і опосередковане стимулювання зусиль дітей 
щодо виховання і розвитку їх творчого мислення та пізнавальних 
здібностей в різних видах діяльності (інтелектуальній, ігровій, практичній, 
художній, комунікативній). 

Перспективним напрямом для подальших наукових розробок є 
дослідження психолого-педагогічних умов підвищення ефективності 
формування творчого мислення учнів. 
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ВЗАЄМОДІЯ СТУДЕНТІВ ЯК УЗГОДЖЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПО ДОСЯГНЕННЮ СПІЛЬНОЇ МЕТИ 
(АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ) 

 
Основу соціальної взаємодії складають протилежно орієнтовані за 

своїм значенням процеси. З одного боку, це процеси екстерналізації (прояв 
людиною себе у своїх діях) та об’єктивації (процес набуття результатами 
людської діяльності об’єктивного, незалежного від окремої людини 
характеру), з іншого – це процеси інтерналізації (суб’єктивного засвоєння 
соціального досвіду в процесі соціалізації особистості). Суперечлива 
єдність цих процесів лежить в основі всіх феноменів соціального життя. 
Соціальний світ є соціальним світом людини, людина реалізує себе 
завдяки існуванню соціального світу [3, с. 172]. 

Суспільство як об’єктивна реальність постає у вигляді впорядкованої 
системи правил, норм, звичаїв тощо. Однак, ця система виникає внаслідок 
людської взаємодії, а не сама по собі. У будь-якій людській діяльності має 
місце повторення певних стандартних дій, що ведуть до успіху. Люди 
здебільшого не тяжіють до новацій, а діють за звичкою, за готовими 
зразками. Соціальні інститути формуються як певні способи типологізації 
вже наявних «габітусів», зразків взаємодії, тобто коли люди не просто 
чинять, як звикли, а усвідомлюють, що їхні вчинки не лише звичні, а й 
розраховані на взаємність і в цьому значенні загальноприйняті, оскільки 
так роблять й інші люди у даній ситуації, і від них слід очікувати саме 
цього, а не чогось іншого [1, с. 1]. 

Аналіз зарубіжного досвіду з вивчення феноменів афективно-
когнітивної відповідності показав, що більшість послідовників цієї 
концепції (Р. Бейлс, Г. Гарфінкель, А. П. Фіске, В. Шутц) наголошують на 
універсальності ілюзій міжособистісного сприйняття і розглядають їх як 
головний фактор продукування помилок у внутрішньо груповому 
оцінюванні міжособистісних переваг. 

Визначення послідовних фаз взаємодії здійснив Р. Бейлс, запропо-
нувавши своєрідну схему реалізації цього процесу. Всі різновиди 
взаємодій (або можливих форм поведінки її учасників) американський 
дослідник поділяє на 12 груп, які також об’єднуються у дві головні 
категорії: зону постановки і розв’язання проблеми (власне дії) та зону 
емоцій (позитивних і негативних), тобто ставлення учасників до самого 
факту взаємодії (конкретної діяльності) [2, с. 164]. 

Діяльність учасників взаємодії під час вирішення спільного завдання 
постає у Р. Бейлса як послідовний перехід від однієї фази до іншої: 

1) орієнтування щодо спільного завдання; 
2) оцінювання ходу вирішення завдання кожною із взаємодіючих 
сторін; 
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3) контроль; 
4) ухвалення рішення. 
Цей процес супроводжується позитивними і негативними емоціями 

його учасників. 
Зона постановки і розв’язання проблеми містить: прохання про 

інформацію, прохання висловити думку, прохання про вказівки; пропо-
зицію, думку, орієнтацію на інших. 

Зона емоцій: позитивних (солідарність, зняття агресивності, згода) і 
негативних (незгода, створення напруги, демонстрація антагонізму). 

Наведена схема взаємодії, запропонована Р. Бейлсом, містить певні 
раціональні думки, проте в ній не враховується зміст цього процесу, 
основний акцент робиться на можливих способах реагування. 

Цікаву теорію соціальної взаємодії запропонував А. П. Фіске. 
Відповідно до розробленої ним моделі, люди вибудовують свої взаємо-
відносини, виходячи з чотирьох елементарних й універсальних форм 
соціальності: комунального розподілу (communal sharing), оцінки рівня 
повноважень (authority ranking), прояву рівності (equality matching), 
визначення ринкової ціни (market pricing). За комунального розподілу люди 
розглядають одне одного як взаємозамінні елементи в наборі, при цьому 
відмінні особливості індивіда ігноруються. Оцінка рівня повноважень 
характеризує взаємовідносини, за яких індивіди ранжуються відповідно до 
лінійної ієрархії. Прояв рівності передбачає узгоджений обмін ресурсами 
між учасниками взаємодії. За визначення ринкової ціни обмін ресурсами 
здійснюється на ринку. Ці чотири типи взаємодії мають однакову 
формальну структуру як чотири типи вимірів. Комунальний розподіл 
виявляється номінальною шкалою, оцінка рівня повноважень – 
ординарною шкалою, прояв рівності – інтервальною шкалою, а визначення 
ринкової ціни – шкалою відносин [4]. 

Як відзначає сам А. Фіске, чотири названі форми соціальності є 
універсальними, можливо, закодованими на генетичному рівні структу-
рами уявлень. Це базові, найпростіші в концептуальному плані елементи, 
які можуть поєднуватися в межах певних культурних норм, формуючи 
специфічну культурну практику. Культури можуть відрізнятися за своїм 
контекстом. Однак розуміння людьми своєї діяльності, мотивація і 
нормативні обов’язки, які спонукають їх до діяльності, здійснюються 
відповідно до наведених чотирьох типів взаємодії в усіх культурах. 

Відомий представник американської феноменології Г. Гарфінкель 
стверджує, що людська взаємодія ґрунтується на певних нормах і 
правилах, частина яких артикульована й усвідомлена, а частина вважається 
самозрозумілою і не завжди чітко усвідомлюється. Саме ці не 
артикульовані правила і забезпечують взаємне розуміння людьми одне 
одного. Значення мовних виразів, які люди вживають у процесі 
спілкування, значно ширше за те, яке актуалізується в процесі спілкування. 
Однак завдяки збігові взаємних сподівань люди здатні вибрати те, що 
потрібно, і зрозуміти одне одного. На переконання Г. Гарфінкеля, ті норми, 
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якими регулюється взаємодія, не є унікальними і сталими, а значною 
мірою створюються у кожній ситуації заново. Норма «не детермінує 
взаємодію, а лише допомагає правильно її організувати» [3, с. 177]. 

У межах аутосоціометричного напряму дослідники виокремлюють 
різні фактори, які впливають на адекватність оцінювання соціометричних 
переваг у групі: соціометричний статус суб’єкта, його належність до 
одного з угруповань у межах даної групи, його конформність стосовно 
групи, соціометричні характеристики та ефективність групи, яка 
оцінюється, співвідношення «Я-образу» суб’єкта та образу «іншого» – 
об’єкта сприйняття тощо. 

Найбільш продуктивними в цьому плані є праці, присвячені аналізу 
впливів на сприймання міжособистісних переваг факторів афективно-
когнітивної відповідності [5]. 

Більшість досліджень, проведених у цьому контексті, присвячено 
вивченню феномена «презумпції взаємності» (ілюзія взаємності). Як 
стверджують науковці, він набуває прояву у стійкій тенденції суб’єкта 
сприймати ставлення до себе з боку оточуючих людей як тотожне його 
ставленню до них. Емпіричний факт, який засвідчує наявність цього 
феномену, полягає в тому, що суб’єкт очікує отримати соціометричний 
вибір від тих індивідів, яких він обирає частіше, ніж вони його. Презумпція 
взаємності аналогічним чином проявляється й у негативних відносинах. 
Суб’єкт часто невиправдано очікує відторгнення з боку тих, кого він 
відторгує сам. Основні результати, які були отримані в різних досліджен-
нях зарубіжних науковців, які займалися вивченням ілюзії взаємності, дали 
змогу зробити такі висновки: кількість очікувань зустрічного вибору в 
групах зазвичай вдвічі перевищує їх реальне отримання; взаємність 
відторгнень переоцінюється значно більшою мірою, ніж взаємність виборів; 
більшість помилок взаємності виникає у ситуації, коли суб’єкт приписує 
ставлення до себе партнера (вибір або відторгнення), який насправді до 
нього байдужий; ілюзія переоцінки взаємності зустрічається відносно 
рідно за різкої відмінності, контрастності відносин між партнерами. 

Іншим відомим у межах даного напряму став феномен припущення 
про схожість (несхожість). Він полягає в тенденції суб’єкта сприймати 
настановлення, пріоритети, які має значущий для нього інший стосовно 
третіх об’єктів, подібними (або протилежними) до своїх власних (залежно 
від знаку ставлення до цього іншого). Отримані дані дали дослідникам 
змогу стверджувати, що суб’єкти мають схильність сприймати осіб, яких 
вони обирають: а) більше схожими на їхнє ідеальне «Я», ніж ті, кого вони 
відторгують; б) більш схожими між собою за їхніми міжособистісними 
пріоритетами, ніж це має місце у реальності. 

Теорія міжособистісних відносин розроблялася В. Шутцем. За своєю 
сутністю вона становить сукупність гіпотез, спрямованих на пояснення 
міжособистісної поведінки на основі трьох потреб: включення, контролю 
та афекту. 

В основу своєї теорії В. Шутц покладає такі постулати: 
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І. Постулат міжособистісних потреб. 
1. Кожний індивід має три міжособистісні потреби: включення, 

контроль та афект. 
2. Включення, контроль та афект дають змогу передбачити і 

пояснити міжособистісну поведінку індивіда. 
ІІ. Постулат безперервності відносин. 
Міжособистісна поведінка дорослих індивідів – це поведінка, яка є 

подібною до тієї, з якою кожний з них зустрічався у своїх дитячих 
взаємовідносинах, і виникає на основі таких принципів: 

1. Принцип постійності: якщо дорослий сприймає свою позицію у 
міжособистісній ситуації аналогічно до тієї, що мала місце в його 
відносинах з батьками, він буде дотримуватися поведінки, якої дотри-
мувався в цих відносинах. 

2. Принцип ідентифікації: якщо дорослий сприймає свою позицію у 
міжособистісній ситуації аналогічно до позиції когось зі своїх батьків у 
його дитячі роки, доросла його поведінка буде аналогічною поведінці 
батьків стосовно нього. 

ІІІ. Постулат сумісності. 
Якщо сумісність групи А є більшою за сумісність групи В, то група 

А більш наближена, ніж група В до рівня свого оптимального 
функціонування. 

IV. Постулат розвитку групи. 
Формування і розвиток міжособистісних відносин двох і більше 

індивідів відбувається в певному порядку за такими принципами: 
1. Принципом групової інтеграції – від моменту, коли група починає 

своє «життя» і до початку розпаду, домінуючою сферою взаємодії 
спочатку є включення, потім контроль і нарешті афект. Цей цикл може 
повторюватися. 

2. Принципом розпаду групи – на останніх етапах перед 
передбачуваним розпадом групи домінуючі сфери міжособистісної 
поведінки змінюють одна одну у зворотному напрямі: афект, контроль, 
включення. 

Під потребою включення В. Щутц має на увазі потребу встановлення 
і підтримки задовільних відносин з іншими людьми, на основі яких 
виникають взаємодія і співробітництво. З погляду самооцінки ця потреба 
проявляється у прагненні почуватися цінною і значущою особистістю, 
подобатися, привертати увагу та інтерес, у бажанні досягти визнання, 
схвалення. Бути людиною, яка не схожа на інших, – інший аспект потреби 
включення. 

У дорослому віці, на думку В. Щутца, у контексті задоволення 
потреби включення виникають такі типи міжособистісної поведінки: 

1) Соціально дефіцієнтний тип. Це людина, яка характеризується 
невисоким рівнем включення. Їй притаманна низька комунікабельність, 
орієнтації на уникнення контактів з іншими людьми. Така людина прагне 
дотримуватися дистанції між собою та оточуючими, мотивуючи це 
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намаганням зберегти свою індивідуальність. На несвідомому рівні має 
місце побоювання бути відкинутим, страх ізоляції. 

2) Соціально надмірний тип. Екстраверт, який перебуває в постій-
ному пошуку контактів, активно намагається отримати увагу і прийняття. 
Несвідомо така людина також побоюється бути відкинутою, проте на рівні 
поведінки робить усе можливе, щоб привернути до себе увагу. 

3) Соціально вирівнений тип. Індивід, в якого взаємовідносини у 
сфері включення завжди є успішними, встановлення контакту з іншими не 
становить для нього труднощів. Він упевнено почувається і наодинці із 
собою, і разом з іншими людьми, здатний до ризику і входження в різні 
групи, але може й утримуватися від ризику і взаємодії, якщо вважає це 
зайвим. Відчуває свою цінність і значущість, здатний щиро цікавитися 
іншими людьми. 

4) Патологія. Неефективне встановлення відносин у сфері включення 
призводить до відчуження і замкненості, до спроби створити свій власний 
штучний світ. 

Потреба контролю може бути визначена як потреба створювати і 
зберігати задовільні відносини з людьми, спираючись на контроль і силу, 
як необхідність почуватися компетентним і відповідальним. Поведінка, що 
викликана цією потребою, стосується процесу ухвалення рішень, а також 
торкається сфери сили, впливу, авторитету. Вона може варіюватися від 
прагнення до влади, авторитету і контролю над іншими до бажання бути 
контрольованим, позбавленим будь-якої відповідальності. 

У сфері контролю В. Шутц вирізняє такі типи поведінки: 
1) Абдикрат. Особистість з тенденцією до підкорення, відмови від 

влади і впливу у міжособистісній поведінці. Для таких людей характерним 
є прагнення до підкореного становища, нерішучість в ухваленні рішень, 
прагнення перекласти відповідальність на інших. 

2) Автократ. Особистість, що має схильність до домінантної 
міжособистісної поведінки. Вона шукає влади, прагне володарювати над 
іншими людьми. Зазвичай її потреба у контролі поширюється на різні 
сфери (інтелектуальну, соціальну тощо). Водночас приховані, несвідомі 
почуття в автократа є дуже схожими на абдикрата: відчуття власної 
нездатності ухвалювати відповідальні рішення, побоювання підпасти під 
чужий контроль. Поведінка спрямована на те, щоб заперечити такі 
почуття. 

3) Демократ. Це людина, яка успішно визначає свої відносини у 
сфері контролю, влада і контроль для неї не становлять проблеми. Вона 
завжди почувається впевнено, має почуття відповідальності. 

4) Патологія. Нездатність до контролю або впливу призводить до 
розвитку психопатичної особистості. 

Потреба в афекті – це потреба у створенні й підтримці задовільних 
відносин з іншими людьми, спираючись на теплі емоційні контакти. 

Основними типами поведінки, за В. Щутцем, тут є: 
1) Почуттєво дефіцитний тип. Індивід, який слабко відчуває 
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емоційну прив’язаність, прагне уникати близьких особистісних відносин з 
оточуючими. 

2) Почуттєво надмірний тип. Намагається зблизитися з усіма, прагне, 
щоб оточуючі виявляли до нього довіру й увагу. Такі люди зазвичай 
володіють гострою реакцією, їхні вчинки мотивовані потужною потребою 
у прив’язаності, вони володіють (більшою чи меншою мірою) вираженим 
почуттям ворожості, що базується на підсвідомому передчутті відмови, 
відторгненні з боку оточуючих. 

3) Почуттєво врівноважений тип. Індивід з позитивним досвідом у 
сфері емоційних відносин. Він однаково комфортно почувається як у 
ситуації, що вимагає тісних емоційних зв’язків, і в ситуації, що вимагає 
емоційного віддалення. 

4) Патологія. Труднощі у цій сфері зазвичай призводять до неврозів. 
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що за 

своєю сутністю взаємодія – це узгоджена діяльність, спрямована на 
досягнення її учасниками спільної мети у розв’язанні значущої для них 
проблеми. Позитивна, соціально орієнтована взаємодія ґрунтується на 
суб’єкт-суб’єктних відносинах і реалізується у формі гуманістичного 
діалогу, забезпечуючи обмін сенсами і цінностями. Комунікативна 
взаємодія передбачає володіння людиною сукупністю здатностей, що 
становлять основу її гуманістичної диспозиції як регулятора соціальної 
поведінки, внутрішньої спонуки дотримання соціальних норм. 

Вагомим засобом формування соціальної поведінки студента є 
взаємодія в академічній групі як своєрідній моделі більш широкого 
соціуму, організація якої має забезпечувати становлення студента як 
суб’єкта, а не об’єкта цього процесу, тобто індивіда, для якого означена 
взаємодія набуває особистісної цінності. 
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ДІАГНОСТИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ  

ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У Концепції загальної середньої освіти проголошено, що молодший 

шкільний вік починається з 6–7 років. Успішна навчальна діяльність 
молодшого школяра тісно пов’язана з віковими, індивідуальними та 
психологічними особливостями дітей цього віку, у зв’язку з цим 
найважливішим є «внесення змін в освітню систему початкової школи з 
урахуванням особливостей розвитку психічних процесів у дітей 
шестирічного віку, під якими розуміються будь-які форми психічного 
відображення людиною зовнішнього світу» [3, с. 5]. На сучасному етапі 
розвитку освіти найбільше уваги звертають на обсяг знань, якими володіє 
дитина, ніж на її інтереси, забуваючи про те, що пізнавальний інтерес є 
провідним мотивом учіння дітей шести років. 

Метою статті є розкриття особливостей діагностичного супроводу 
розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів; застосування діагно-
стичних методик в освітньому процесі ЗНЗ учителями початкових класів. 

У психолого-педагогічних дослідженнях подано результати, що 
розкривають роль пізнавального інтересу в навчально-виховному процесі 
(Н. Бібік, О. Киричук, Г. Костюк, О. Савченко, Н. Скрипченко та ін.). 
Пізнавальний інтерес, складовою якого є інтерес до учіння, навчальних 
предметів, більшість учених визначає як важливу характеристику особис-
тості школяра і як інтегроване пізнавально-емоційне ставлення до учіння 
(Н. Бібік, М. Матюхіна, Н. Менчинська, В. М’ясищев, Г. Щукіна та ін.). 

У працях Ш. Амонашвілі, Н. Тализіної та інших науковців доведено, 
що інтерес до пізнання, який є стійкою рисою характеру людини, сприяє 
всебічному формуванню учня як активної, допитливої, творчої особистості. 

Н. Бібік, аналізуючи сутність пізнавального інтересу, визначає його в 
різноманітних модифікаціях: як засіб навчання, мотив навчальної 
діяльності, стійку якість особистості. «Пізнавальний інтерес, – зазначає 
науковець, – відбиває найбільш значущі сторони внутрішнього розвитку 
особистості і характеризується об’єктивними умовами виникнення і 
розвитку» [1, с. 199]. 

Підтримуючи думку таких дослідників, як Б. Ананьєв, Л. Божович, 
О. Дусавицький, О. Леонтьєв, М. Матюхіна, О. Савченко, Г. Щукіна, 
Н. Бібік визнає існування пізнавального інтересу як найсильнішого і 
найефективнішого мотиву учіння. Взаємозв’язок мотивації та пізнаваль-
ного інтересу – «явище складне, і передусім у структурі мотивації він може 
відігравати провідну роль, а може бути підпорядкованим іншим мотивам» 
[1, с. 27]. 
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Аналізуючи особливості розвитку пізнавального інтересу молодших 
школярів, учені відзначають, що вони можуть мати як позитивні, так і 
негативні аспекти. Серед сприятливих рис пізнавального інтересу 
школярів дослідники виділяють загальне позитивне ставлення дітей до 
навчальної діяльності, широту інтересів і допитливості. Пізнавальні 
інтереси характеризуються більшою рухливістю, різноманітністю, перене-
сенням, спрямованістю на одержання нових знань, у основі яких лежить 
«потреба у враженнях» [2, с. 130]. У шестирічному віці важливою є роль 
емоційного аспекту інтересу: яскраво виявляються симпатії й антипатії 
дітей, любов до вчителя, ровесників, об’єктів діяльності, характерна 
радість переживання від виконання поставлених завдань. Водночас 
інтереси мають романтичний характер, учнів цікавить усе героїчне, 
пригодницьке, фантастичне. Відвертість, довірливість першокласників, 
їхня віра в авторитет учителя, готовність виконувати будь-які завдання є як 
умовами, так і наслідками формування в цьому віці широких соціальних і 
навчально-пізнавальних мотивів, обов’язку, відповідальності. 

Т. Пушкарьова пізнавальний інтерес розглядає як найбільш 
домінуючий серед інших мотивів діяльності шестирічних учнів. Він 
суттєво змінює силу діяльності, впливає на характер дитини, розвивається 
раніше від інших мотивів, взаємодіючи з ними [5, с. 84]. Крім того, 
дослідниця зазначає, що пізнавальні інтереси першокласників мають також 
і негативні характеристики, що перешкоджають процесу учіння. Так, 
інтереси дітей можуть бути: 

– нестійкими, тобто ситуативними (швидко задовольняються і 
можуть згасати без підтримки вчителя); 

– малоусвідомленими (учні зазвичай не можуть визначити, що їм 
подобається у тому чи іншому предметі); 

– недостатньо дієвими (самостійно не можуть довго підтримувати 
навчальну діяльність); 

– недостатньо узагальненими (об’єднують ті чи інші предмети за 
зовнішніми ознаками); 

– орієнтованими на результат навчання, а не на способи навчальної 
діяльності [5, с. 85]. 

Лише наприкінці молодшого шкільного віку з’являється інтерес до 
причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей, а потім – і до способів 
здобуття знань. Більшість вчених пропонують сформувати мотиви, що 
спонукають до навчальної діяльності й надають їй визначеної сутності, 
зокрема, за допомогою формування навчальних інтересів на основі 
найпростіших інтересів до полегшення механічних видів роботи, 
наочності, ігрових моментів (Я. Кодлюк, С. Коробко, О. Проскура, О. Сав-
ченко, З. Шабаліна та інші). 

Аналіз теоретичних джерел показав, що діагностичний супровід 
розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів ґрунтується на 
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індивідуальному, особистісно зорієнтованому підходах та гуманістичній 
педагогіці, суть яких полягає в безумовному визнанні цінності унікаль-
ності особистості кожної дитини і права на реалізацію її властивостей і 
якостей, у найповнішому розкритті її здібностей і задоволенні різнома-
нітних освітніх потреб тощо. 

Відповідно до існуючих рекомендацій (В. Бондар, К. Інгенкамп, 
С. Мартиненко, О. Митник, О. Проскура та ін.) методики, що застосову-
ються в роботі з першокласниками, мають відповідати не тільки меті 
дослідження, віковим особливостям учнів, а й бути короткочасними, 
оскільки довготривалі методики вимагають великих вольових зусиль від 
дітей, що можуть спричинити необ’єктивність отриманих даних. Вони 
мають відповідати встановленим психодіагностичним професійним 
стандартам, тобто бути надійними і валідними. Під надійністю ми 
розуміємо узгодженість результатів багаторазового використання методи-
ки щодо однієї групи тих, кого досліджують. Валідність – це другий 
основний критерій оцінювання якості методики, що вказує, наскільки 
повно вона вимірює те, що досліджується. Надійність і валідність 
забезпечують достовірність результатів психолого-педагогічного вимірю-
вання, самих кваліметричних процедур. 

Відповідно мета діагностичного супроводу розвитку пізнавальних 
інтересів молодших школярів у процесі їх підготовки до навчання та 
навчання в початковій школі полягає в тому, щоб допомогти кожному 
учню соціалізуватися й адаптуватися до нового навчального середовища 
шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей, здіб-
ностей, нахилів та інтересів. По своїй суті вона зорієнтована на виконання 
завдання Концепції загальної середньої освіти «сприяти різнобічному 
розвитку індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 
здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і 
потреб» [3, с. 6]. Діти мають різні індивідуально-психологічні особливості, 
інтереси та схильності, різняться типом поведінки і стилем діяльності, 
рівнем розвитку в цілому, але кожна дитина має право на прояв і 
повноцінний розвиток свого потенціалу. 

Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших 
школярів має допомогти педагогу знайти необхідні засоби для успішного 
навчання й виховання дітей, даючи їм можливість проявляти свої інтереси, 
потреби, самостійність та творчість. 

Діагностичний супровід як метод роботи вчителя початкових класів 
є системно організованою діяльністю, спрямованою на допомогу опти-
мальному розвитку кожного учня – його пізнавальній діяльності, 
прагненню до знань і самостійної творчої роботи. 

На думку С. Коробко, О. Коробко, засобами реалізації цієї системно 
організованої діяльності є: 

– вивчення психічного розвитку учня й умов його навчання й 
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виховання; 
– діагностична й розвивальна робота вчителя з дитиною в 
індивідуальних або групових формах [4, с. 7–8]. 

Діалектика процесу супроводу полягає в тому, щоб виявити розвиток 
пізнавальних інтересів молодшого школяра і допомогти дитині макси-
мально використати надані педагогічним середовищем можливості для 
освіти та розвитку й одночасно адаптувати (пристосувати) її індивідуальні 
особливості до умов шкільної життєдіяльності. 

Конкретні завдання діагностичного супроводу розвитку пізнаваль-
них інтересів визначаються з урахуванням складу життєдіяльності дитини 
на різних етапах освіти в рамках початкової школи і перед нею. 
Рекомендуємо вчителям початкових класів проводити два цикли діагнос-
тичного супроводу: 

– діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів дошкіль-
ника-абітурієнта упродовж шести місяців до початку навчання в школі; 

– діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів школяра-
початківця. Закінчення цього етапу пов’язується із виявленням більшістю 
учнів якостей, характерних для молодшого шкільного віку. 

Цикл 1. Діагностичний супровід починається із першої зустрічі з 
майбутнім учнем. За бажанням та згодою батьків під час її проведення 
може бути здійснене діагностування психологічної готовності дитини до 
школи. З цією метою до бесіди включається система портативних тестових 
завдань, які спрямовані на визначення розвитку пізнавальних інтересів 
дитини (наприклад, методика «Бесіда» (М. Марусинець), методика по 
визначенню домінування пізнавального або ігрового мотиву в афективно-
потребовій сфері дитини (Н. Гуткіна)). Отримана з їх допомогою 
інформація дає змогу вчителеві зробити консультацію більш конкретною. 
Дитина має отримувати насолоду від знайомства з уже недалеким 
майбутнім, переконатися в тому, що в школі багато цікавого та невідомого, 
вона зможе успішно навчатися, звісно, якщо постарається. Більшість дітей 
наступного разу приходять до школи уже в ролі першокласника. 

Як стверджують С. Коробко, О. Коробко, головне завдання діагнос-
тичного супроводу полягає у стимуляції прояву і розвитку передумов для 
успішного навчання дитини в школі. На неї працюють усі можливі у цей 
період засоби: виявлення рівня готовності дитини до школи, рекомендації 
батькам, загальний стиль спілкування з дитиною тощо [4, с. 8]. 

Батьків слід переконати, що готовність до школи розглядається 
насамперед як загальна готовність. Вона включає фізичну готовність 
(фізична працездатність, розвиненість рухових навичок і якостей, особливо 
тонких координацій, що лежать в основі оволодіння графікою письма), 
особисту готовність (довільність поведінки, сформованість спілкування, 
самооцінки, мотивації навчання), інтелектуальну готовність (розвиток 
образного мислення, уяви, творчості, а також основ словесно-логічного 
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мислення). Навички читання, лічби і письма не входять до обов’язкових. 
Але якщо у дитини відсутній інтерес до навчання у школі, а особливо 
пізнавальний інтерес до нових знань, уявлень, навколишнього, то не лише 
навчальна, але й ігрова, комунікативна, трудова діяльності будуть 
недостатньо розвиватися. 

Цикл 2. Завдання діагностичного супроводу розвитку пізнавальних 
інтересів школяра-початківця й засоби їх вирішення – діагностична та 
розвивальна діяльність вчителя – підлягають вимогам адаптації дитини до 
систематичного навчання та шкільного типу взаємовідносин. 

Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів прово-
диться за програмою (див. табл. 1), яка включає системний перелік вікових 
та індивідуальних особливостей дитини, що характеризують пізнавальний 
інтерес першокласника. Дана програма має бути одним із документів у 
особистій справі учня, з якою вчитель працює протягом усього навчання 
дитини у початковій школі. 

 
Таблиця 1 

Програма діагностичного супроводу розвитку  
пізнавальних інтересів молодших учнів 

 
Прізвище, ім’я ______________________________________________ 
Дата народження ____________________________________________ 
Клас _______________________________________________________ 
 

Компоненти психологічної структури 
пізнавальних інтересів та їх характеристика Джерела та методики 

Спрямованість інтересів 

Методика «Вибір сюжетно-тематичних картинок» 
(М. Пророк); 
Методика «Бесіда (М. Марусинець); 
Дослідження інтересів, схильностей дошкільника 
(Г. Лаврентьєва, Г. Титаренко). 

Тип пізнавального інтересу 
Методика «Мимовільне запам’ятовування» 
(О. Дусавицький); 
Методика «Вибір діяльності» (Е. Баранова). 

Рівень розвитку інтересу 
до змісту та процесу 

навчання 

Методика «Перелік улюблених занять» 
(М. Матюхіна); 
Пізнавальні інтереси школяра (К. Волков). 

Наявність 
компонентів 
пізнавального 
інтересу 

Особливості пізнавальної 
потреби у шестирічних 

дітей 

Методика «Чарівний будинок», «Казка» 
(М. Ганошенко, В. Юркевич); 
Методика «Зіткнення мотивів» (Н. Гуткіна). 

Інтерес до математики 

Бесіда з дітьми спрямована на з’ясування інтересу до 
математики (Л. Вахрушева); 
«Початкові математичні уявлення» (С. Мартиненко, 
М. Осколова). 

Інтерес до читання Тест «Читання або…»; 
Бесіда з дитиною. 

Інтерес до малювання Методика «Домалюй»; 
Бесіда з дитиною. 

Наявність 
інтересу до 
певного 

навчального 
предмету 

Інтерес до природи Бесіда з дитиною. 
Комплексна система діагностики пізнавального інтересу  
в структурі загальних здібностей до навчання (Е. Баранова) 
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Рівень розвитку пізнавальних інтересів учня оцінюється з 
урахуванням його вікових та індивідуальних особливостей (див. табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Рівні розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів 
 

Рівні розвитку 
пізнавального інтересу Параметри й характеристика 

Елементарний рівень Неопосередкований інтерес до нових фактів, цікавих явищ 
Середній рівень Інтерес до пізнання суттєвих властивостей предметів і явищ, що складає їх 

внутрішню суть. Цей рівень вимагає пошуку, здогадок, активного 
оперування власними знаннями, набутими вміннями. Учня цікавить не 
принцип дії, а сам механізм.  

Високий рівень  Інтерес дитини до встановлення причинно-наслідкових зв’язків, виявлення 
закономірностей, встановлення загальних принципів явищ, які діють в 
різних умовах. Цей рівень взаємопов’язаний з елементами дослідницької 
творчої діяльності, з набуттям нових і удосконаленням колишніх способів 
навчання. Дитина, яка має такий рівень не лише швидко засвоює загальний 
сенс, але й глибоко усвідомлює важливі, суттєві сторони вивчаючого явища. 

 
На підставі отриманих даних вирішується питання про ступінь 

розвиту пізнавальних інтересів молодших школярів. Якщо переважає 
високий рівень показників і результатів з низьким рівнем – рівень розвитку 
пізнавальних інтересів кваліфікується як достатній. У разі переважання 
низьких показників кваліфікується недостатній рівень розвитку пізнаваль-
них інтересів дітей. Інші варіанти свідчать про середній рівень розвитку 
пізнавальних інтересів. 

Діагностика у цей період проводиться у формі моніторингу розвитку 
учнів, який включає три зрізи з використанням системи тестових завдань 
(на початку, в середині та в кінці першого року навчання), а також 
спостереження за ходом розвитку дитини у навчальному процесі за 
відповідною програмою. 

У результаті розвиток пізнавальних інтересів молодшого школяра 
набуває таких важливих рис: 

– високий рівень активності та самостійності у навчанні; 
– здатність зосереджувати увагу на навчальному завданні та з 
урахуванням його вимог, долаючи певні чинники, докладати 
цілеспрямованих зусиль для подолання труднощів у його 
виконанні; 

– зосередженість уваги на пізнавальному завданні (насамперед, у 
продуктивних видах діяльності); 

– формування вміння та бажання брати участь в колективних 
завданнях тощо. 

Отже, подане змістово-технологічне забезпечення діагностичного 
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супроводу допоможе кожному вчителю початкової школи вивчити глибше 
своїх учнів, з’ясовувати індивідуально-психологічні особливості кожної 
дитини, й усвідомити, що вивчати дитину необхідно не епізодично, а 
системно та постійно, починаючи з прийому і до закінчення навчання в 
початковій школі. 
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УДК 37.03:372.32 
Олена Олійник 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА УМОВИ 

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ІГОР 

 
У сучасному суспільстві затребуваним в освітньому просторі є 

вивчення особливостей та закономірностей емоційного світосприймання 
дитини дошкільного віку, розвиток емоційної сфери як реалізація 
гармонійності й цілісності особистісного потенціалу дитини. Саме тому 
особливої актуальності сьогодні набуває завдання щодо цільового 
вивчення особливостей індивідуальних емоційних проявів через розкриття 
переживань дитини. На даному етапі розвитку психолого-педагогічних 
технологій актуальним постає питання спрямованості способів і засобів 
розвитку емоційної сфери дитини та емоційної культури зокрема. 
Можливість гармонійного розвитку дитини дошкільного віку обумовлена 
гармонійною взаємодією базових потреб, в основі яких є емоційно-чуттєва 
сфера та формування собистісної культури. 

Виховання емоційної культури дитини як важливої складової її 
соціальної компетентності набуває особливої уваги з боку педагогів та 
психологів. Наукове підґрунтя для розробки педагогічної проблеми 
створюють положення вчених про емоційний розвиток особистості на 
ранніх етапах онтогенезу (І. Бех, Л. Божович, Д. Ельконін, О. Запорожець, 
О. Кононко, А. Кошелєва), дослідження гуманістичного виховання дош-
кільників (О. Савченко, Т. Поніманська, С. Рубінштейн). Ідея гуманізації 
сучасної освіти розглядається в сучасній педагогіці з позиції взаємо-
стосунків, взаємодопомоги, активного співпереживання (Ш. Амонашвілі, 
В. Абраменкова, А. Асмолов, Е. Шиянов). 

Сучасні тенденції розвитку теорії і методики дошкільної освіти 
свідчать, що розвиток емоційної культури як здібності людини до 
співчуття і співпереживання іншим людям, до розуміння їх станів, є одним 
з найважливіших компонентів етичного розвитку дітей. У зв’язку з цим, 
проблема формування емоційної культури вимагає особливої уваги по 
відношенню до дітей старшого дошкільного віку, оскільки саме в цей 
віковий період дитина активно вирішує завдання взаємодії з навколишнім 
світом, інтенсивно знаходить досвід спілкування з однолітками та 
дорослими. 

Незаперечним є факт, що найбільш сприятливий період для розвитку 
емоційної сфери дитини є дошкільний вік. Проте в сучасній дошкільній 
освіті довгий час існувала проблема переваги раціонально-логічної 
сторони пізнання над чуттєво-емоційною. Як справедливо зазначали 
Л. Виготський і О. Запорожець, лише узгоджене функціонування емоцій-
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ної та інтелектуальної сфери в тісній єдності може забезпечити успішність 
будь-яких форм діяльності особистості. Розумовий розвиток тісно 
пов’язаний з емоційною сферою дитини, світом її почуттів та переживань. 

Важливу роль у розробці проблеми особистісного становлення та 
емоційного розвитку дошкільника відіграють праці відомих вітчизняних 
дитячих психологів та педагогів: О. І. Кульчицької (формування мораль-
них почуттів), О. Л. Кононко (психологічні основи особистісного станов-
лення дошкільника), С. Є. Кулачківської (емоційні взаємини дитини з 
дорослими), Т. І. Поніманської (гуманістичне виховання дітей дошкільного 
віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності), Ю. О. Приходько 
(ціннісне ставлення дошкільників до однолітків), С. П. Тищенко (розвиток 
внутрішнього світу дитини). Дослідження доводять, що саме в старшому 
дошкільному віці закладаються основи емоційно-етичної культури 
особистості, в якій емоційна культура займає провідне місце. 

Стан існуючої педагогічної практики дошкільних навчальних 
закладів свідчить про відсутність системної роботи з виховання емоційної 
культури, або характеризується епізодичністю, невиразністю її вирішення. 
Такий підхід до означеної проблеми пояснюється зміщенням акцентів з 
емоційно-почуттєвих на інтелектуальні, що не збігається з усталеними 
поглядами вчених про домінування в дошкільному дитинстві саме 
емоційно-почуттєвого компоненту особистісного зростання. 

У зв’язку з цим, закономірно проаналізувати поняття емоційна 
культура, розглянути ефективні принципи, які сприятимуть розвитку 
емоційної культури у процесі театралізованих ігор. 

Дослідити формування емоційної культури дитини старшого 
дошкільного віку як психолого-педагогічну проблему. Визначити вплив 
культури на емоційну сферу дитини, розкрити особливості формування 
емоційної культури дітей старшого дошкільного віку в процесі 
театралізованих ігор. 

У сучасній дошкільній психології та педагогіці проблема емоційного 
розвитку дітей по праву визнана однією із пріоритетних. Насамперед це 
пов’язано з багатозначністю розуміння терміну «емоційний розвиток» у 
різних теоретичних підходах і окремих концепціях. Інтегруючи положення 
досліджень емоційної сфери дитини, ми розуміємо емоційний розвиток як 
комплексний закономірний процес ускладнення та збагачення емоційної 
сфери у контексті загальної соціалізації дитини. Саме в дошкільному віці 
буття дитини організовується таким чином, щоб запобігти проявам 
інертності, байдужості, емоційної глухоти, щоб активність дитини 
проявлялася через розвиток емоційного життя. 

Наукову основу дослідження становлять: фундаментальні наукові 
положення про емоції, як особистісне утворення (І. Бех, В. Вілюнас, 
Б. Додонов, П. Симонов), особливості емоційного розвитку в онтогенезі 
(І. Бех, Л. Божович, О. Запорожець, О. Кононко, А. Кошелєва); формуван-
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ня емоційної культури дитини (П. Єлисєєва, Л. Кондрашова, Л. Соколова, 
Л. Стрєлкова). 

У старшому дошкільному віці діти вчаться контролювати свою 
поведінку і управляти нею, опиратися спокусам і пригнічувати різні види 
поведінки, виражати внутрішній емоційний стан у вербальній формі і 
використовувати мову і афект для спонукання інших людей діяти 
відповідно до своїх емоційних потреб і цілей [3, с. 236]. 

В сукупності зазначені зміни можна розцінювати як підтвердження 
розвитку регуляції емоцій. Поняття регуляції емоцій зазвичай уживається 
для позначення процесів, за допомогою яких діти контролюють і 
регулюють свої емоційні стани і вираження цих станів при адаптації до 
різних соціальних ситуацій і вимог. В даному сенсі цей термін відображає 
як зміни в результаті дозрівання дитини, так і специфічні ефекти 
соціалізації, які різняться внутрішньою культурою особистості. 

Провідні фахівці дитячої психології І. Бех, О. Запорожець, А. Коше-
лєва, Я. Неверович вказують, що знання і уявлення про норми поведінки, 
доповнені емоційним ставленням до них, перетворюються у переконання і 
стають «внутрішніми спонуканнями» до діяльності і поведінки. 

Робота Керолін Саарні демонструє послідовний розвиток здатності 
дітей керувати вираженням емоцій. Вона виділила чотири основні види 
мотивацій для управління вираження емоцій: 1) уникнення негативних 
наслідків або посилення позитивних; 2) захист самооцінки; 3) підтримка 
стосунків; 4) дотримання норм і пристойності [5, с. 309]. 

Аналізуючи процес розвитку емоцій дітей старшого дошкільного 
віку, розуміємо, що: 

– емоції дошкільника опосередковуються його ставленням до тих 
чи інших явищ; 

– внаслідок появи опосередкованості емоцій вони стають більш 
узагальненими, усвідомленими, керованими; 

– емоції у функції передбачення включаються у внутрішні механіз-
ми забезпечення супідрядності мотивів як важливий їх компонент; 

– інтенсивний розвиток вищих почуттів відбувається у процесі 
виконання різних видів діяльності малюка – трудової, продук-
тивної, ігрової; 

– особливістю вищих почуттів є їх тісний взаємозв’язок [2, с. 201]. 
Термін «емоційна культура» знаходимо в словнику під редакцією 

А. Реана, в якому зазначається, що емоційна культура (лат.cultura) – 
вихованість емоцій; рівень розвитку емоцій, який припускає емоційну 
чуйність і відповідальність за свої переживання перед собою та 
оточуючими. 

Найбільш виразно поняття культури представлено у працях 
Ш. Амонашвілі, який переконаний, що сутність людини спрямована на 
вдосконалення. Сама вона часто не хоче помічати цей невсипучий імпульс. 
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Людина навіть намагається опиратися найкращим спонуканням, але десь 
глибоко в надрах «чаші» вже сяє зародок зерна Культури. Рано чи пізно 
зерно проросте, і тому кожна людина вже несе в собі частину 
загальнолюдскості. Поняття культури, за значенням самого свого кореня, 
спрямовує до самовідданого вивчення, пізнання і нашарування всіх 
пошуків, що звеличують свідомість [1, с. 36]. 

Емоційна культура – один з критеріїв особистісної культури людини. 
Особистісна культура дитини становить синтез індивідуальних 

якостей, які проявляються у сприйнятті та усвідомленні культурних 
цінностей і спрямовані на творчу взаємодію з навколишнім середовищем 
та іншими людьми. Погоджуємося з думкою А. Шевчук у тому, що 
особистісна культура дитини характеризується ступенем усвідомлення 
культурних цінностей та відповідною поведінкою і виявляється: 

– у ставленні до культурних цінностей – емоційно переживає, 
виявляє інтереси, смаки до красивих предметів, мистецьких 
творів, цінує їх; 

– у мисленні – аналізує, порівнює красиве і некрасиве, проводить 
аналогію між природними і культурними явищами тощо; 

– у духовно-практичній і продуктивній діяльності – сприймає 
культуру, виявляє почуття, здібності; діє згідно з правилами і 
проявляє творчість; 

– у мистецькій або художній активності – ініціює зміни, втілює їх, 
докладає домірні зусилля для реалізації власного задуму тощо 
[7, с. 5–6]. 

Дитина емоційна, чуттєва, сприймання для неї – основа пізнання й 
орієнтації в навколишньому світі, умова розвитку особистісних якостей. 
Саме тому слід наблизитися до природних можливостей дитини. Серед 
різноманітних засобів розвитку емоційної культури, особливої уваги 
заслуговують театралізовані ігри та власне театр, який є для дітей школою 
емоційної культури та людського спілкування. Театралізована діяльність є 
імпровізаційною, виступає як індивідуальний творчий процес і об’єднує 
різні за характером творчі принципи: продуктивний, виконавчий, 
оформлювальний та вміння дитини сприймати специфічне сценічне 
мистецтво. Лише такий синтез створює умови для розвитку та 
вдосконалення емоційної сфери і творчості дитини [4, с. 4–5]. 

Педагогічні можливості театралізованої діяльності в розвитку 
емоційної культури досить високі, оскільки: 

– театралізована діяльність – це ігрова діяльність, в якій дитина, в 
силу специфічних особливостей, має тонко відчувати емоційний стан 
персонажів, займати позицію співпереживаючого героя або глядача; 

– обов’язковим елементом театралізованих ігор (ігор-драматизацій, 
ігор-етюдів, ігор-імпровізацій, режисерських ігор) в дошкільному віці є 
ігровий образ, що вимагає від дитини не лише зовнішнього перевтілення, 
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але й емоційного переживання, глибокого чуттєвого входження в зміст 
виконуваної ролі; 

– репродуктивність при підготовці дітьми спектаклю або процес 
сприйняття театрального дійства спонукає дітей до активної роботи: від 
співчуття до співпереживання, викликає наслідування улюбленим героям, 
їх поведінці. Це залишає глибокий слід в емоційному досвіді та впливає на 
поведінку і характер взаємодії дитини з навколишнім світом; 

– театралізована діяльність – це системний процес, який 
починається з ознайомлення з літературною основою майбутнього 
спектаклю і підготовки дитячого сприймання, супроводжується детальним 
аналізом сюжету і вчинків героїв, обговоренням стратегій їх поведінки, 
продовжується в пробах себе в обраній ролі, в осмисленні і розучуванні 
ролі, самостійному втіленні образу героя і задуму спектаклю. Чітка 
етапність процесу театралізованої діяльності дозволяє формувати у дітей 
старшого дошкільного віку емоційну культуру. 

Педагог має створити умови для збагачення емоційної сфери дитини, 
надавати можливість проявляти власні почуття, підтримувати живий 
інтерес повноцінного особистісного розвитку, як невичерпного джерела 
соціальної та емоційної активності дитини. Зауважимо, що структуру 
емоційного розвитку складають афективний, когнітивний та реактивний 
компоненти. 

Афективний компонент характеризується як сукупність різномодаль-
них індивідуальних переживань дитини: базові емоції, переживання, 
почуття. Він включає знання про емоції, вербалізацію та інтенсифікацію 
емоцій. 

Когнітивний компонент визначається системою знань та уявлень 
дитини про емоційну сферу: сутність емоційних явищ, причини і наслідки 
виникнення емоцій, способи їх вираження. Включає досвід, інтенсивність 
та модальність переживань. 

Реактивний компонент представлений способами мимовільного 
емоційного вираження та можливістю довільної регуляції емоцій. 
Соціальний контекст даної структури задається способами використання 
дитиною власного емоційного досвіду у соціальній взаємодії, загальними 
та індивідуальними формами її соціалізації. 

Принципи, на яких базується педагогічна технологія розвитку 
емоційної культури старших дошкільників в процесі театралізованих ігор: 

1. Принцип системності дозволяє вирішувати завдання розвитку 
емоційної культури в дітей дошкільного віку у взаємозв’язку збагачення 
уявлень про емоції та почуття, активізацію особистого досвіду, 
поступового перенесення емпатійних дій та емоційної культури в реальний 
життєвий контекст. 

2. Принцип єдності діагностики і розвитку, який відображає 
цілісність процесу розвитку. Процес розвитку вимагає від педагога 
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постійного контролю динаміки змін у розвитку особистості, в нашому 
випадку – динаміки емоційних станів дитини, почуття, переживань, 
емоційної культури поведінки. 

3. Діяльнісний принцип розвитку емоційної культури базується на 
теорії психічного розвитку дитини, розкрито в працях А. Н. Леонтьева і 
Д. Б. Ельконіна, центральним положенням якої є роль діяльності в 
психічному розвитку дитини. Провідним способом процесу розвитку 
емоційної культури старших дошкільників є організація дорослим активної 
самостійної діяльності дитини, створення умов, в яких би, активізувалися 
прояви емоційної культури дітей. 

4. Принцип урахування вікових психологічних та індивідуальних 
особливостей дитини. 

5. Принцип комплексності методів у формуванні емоційної 
культури дошкільників доводить необхідність використання різноманіття 
педагогічних та психологічних методів і прийомів. Враховуючи сукупність 
завдань формування емоційної культури, послідовність їх розв’язання з 
використанням театралізованих ігор, ігор-етюдів, необхідно використо-
вувати комплекс взаємодоповнюючих методів і прийомів: бесіду, 
розповідь, читання дитячої художньої літератури, вирішення соціально-
емоційних проблемних ситуацій, емоційні імпровізації тощо. 

6. Принцип активного залучення найближчого соціального оточення 
дитини визначається провідною роллю, яку відіграє сім`я, педагоги, 
найближче оточення дитини. 

Специфіка відбору педагогічних засобів формування емоційної 
культури дітей обумовлена урахуванням наступних особливостей дітей 
старшого дошкільного віку: прагнення до самостійності і активності 
дитини в діяльності; егоцентричність мислення, що виявляється в 
труднощах прийняття позиції іншого; потреба дитини в ігровій взаємодії. 

Погоджуємося з думкою Т. Поніманської, яка зазначає про «необхід-
ність формувати у дошкільнят відкритість до світу людей як потребу 
особистості, навички соціальної поведінки…формувати готовність до 
сприймання соціальної інформації, виховувати співчуття, співпережи-
вання, бажання пізнавати людей, робити добрі вчинки» [6, с. 8], що є 
очевидною передумовою формування емоційної культури дитини. Гармо-
нійне співжиття дитини з довкіллям передбачає її компетентність у світі 
емоцій і почуттів. Здійснивши аналіз поняття емоційна культура, 
розглянувши прояви особистісної культури та компоненти емоційного 
розвитку дитини, розкриваючи педагогічні можливості театралізованої 
діяльності у формуванні емоційної культури дітей маємо підстави 
стверджувати про те, що компетентність педагога з питання організації 
театралізованих ігор є необхідною початковою сходинкою до проекту-
вання професійної, системної, творчої роботи з дітьми. 
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УДК 372.46:881.161.2 
Олена Павлик 

 
РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІКТ 

 
У нових економічних і соціокультурних умовах ключовими 

напрямами державної освітньої політики мають стати модернізація 
структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного 
підходу. Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 роки, «сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише 
глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно їх застосовувати в 
нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від 
суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян» 
[4, с. 8]. У зв’язку з цим у новому Державному стандарті початкової 
загальної освіти життєва компетентність визначається як ключова компе-
тентність – «спеціально структурований комплекс якостей особистості, що 
дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяль-
ності» [1, с. 1]. 

У численних міжнародних, європейських і державних документах 
підкреслюється, що ключові компетентності готують учнів до самостій-
ного життя, до продовження освіти. За концепцією ЮНЕСКО, практична 
реалізація базових принципів компетентності передбачає навчання 
пізнавати, працювати, жити [8, с. 4]. Тому ключові компетентності є 
певною мірою універсальними, адже проявляються в найпоширеніших 
ситуаціях і умовах. 

У процесі формування життєвої компетентності дуже важливим є 
молодший шкільний вік, адже це час, коли дитина набуває нових 
соціальних ролей і вже здатна до самостійної керованої діяльності, 
рефлексії, розв’язання життєвих проблем, встановлення соціальних 
контактів, вироблення нових соціальних стратегій життєдіяльності. 
Початкова ланка освіти є фундаментом шкільного навчання. Оскільки 
провідною діяльністю дітей цієї вікової категорії є навчальна, формування 
їх життєвої компетентності відбувається насамперед у навчально-
виховному процесі. Як показує аналіз Державного стандарту початкової 
загальної освіти, найбільшою мірою сприяє цьому освітня галузь «Мови і 
літератури». Так, зокрема, соціокультурна змістова лінія предмету «Мова 
навчання (українська, мови національних меншин)» передбачає форму-
вання в учнів умінь «встановлювати елементарні комунікативні контакти 
під час виконання тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих 
ситуаціях», діяльнісна лінія визначає стратегії мовленнєвої діяльності, що 
спрямовані на виконання навчальних завдань, орієнтування в навколиш-
ньому середовищі, розв’язання життєвих проблем [1, с. 15]. 
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Для того, щоб розвивати життєву компетентність (ЖК) школярів, 
необхідно з’ясувати сутність цієї інтегральної категорії. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій (М. Гонтар, О. Демчик, І. Єрмаков, В. Нищета, 
Д. Пузіков, Л. Сохань, М. Степаненко та ін.), свідчить, що життєва 
компетентність – поняття не нове. Водночас ще не завершено вироблення 
наукової концепції розвитку життєвої компетентності школярів у процесі 
навчання української мови у початковій школі. Відсутнє загальновизнане 
наукове бачення формування життєвої компетентності молодших школярів 
у процесі вивчення галузі «Мови і літератури». Це ускладнює подальші 
дослідження цієї проблематики, уповільнює процес розроблення і 
впровадження методики розвитку життєвої компетентності учнів почат-
кової школи у процесі мовної освіти. 

Мета статті – уточнити сутність життєвої компетентності, її 
компонентний склад; визначити педагогічні умови розвитку життєвої 
компетентності молодших школярів на уроках української мови через 
використання ІКТ. 

Під життєвою компетентністю науковці І. Єрмаков, Г. Несен, 
Л. Сохань розуміють «знання, вміння, життєвий досвід особистості, її 
життєтворчі здатності, необхідні для розв’язання життєвих завдань і 
продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту, 
які передбачають свідоме і відповідальне ставлення до виконання 
особистістю її життєвих і соціальних ролей» [3, с. 9]. Життєва компетен-
тність, за словами Г. Яріш, пов’язана з самовдосконаленням людини [8, с. 9]. 

Заслуговують на увагу ідеї українських дослідників І. Єрмакова і 
Д. Пузікова, які виділяють життєву компетентність і трактують її як 
«системну властивість особистості: цілісну, ієрархічну динамічну систему 
здатностей (або окремих компетенцій), яка дозволяє людині свідомо і 
творчо визначати та здійснювати власне життя, розвивати свою індивіду-
альність, розбудовувати життєвий ціннісно-нормативний простір, вирішу-
вати складні життєві завдання, набувати і виконувати соціальні ролі» [2, с. 19]. 

Услід за І. Єрмаковим вважаємо життєву компетентність інтегра-
цією різних видів компетентностей, які розкривають загальні здатності 
людини в тих чи інших сферах життєдіяльності. Поділяємо думки 
І. Зимньої, В. Нищети щодо структури ЖК, застосовуючи потрійне 
структурування до компонентів життєвої компетентності: 1) компетент-
ності відносно себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності (здоров’я-
збереження, ціннісно-смислові орієнтації, інтеграції, громадянськості, 
самовдосконалення та саморозвитку); 2) компетентності відносно взаємо-
дії з іншими людьми (соціальної взаємодії, спілкування); 3) компетентності 
відносно діяльності в усіх її видах і формах (пізнавальної, способів 
діяльності, інформаційних технологій) [5, с. 2]. 

Компоненти життєвої компетентності у своїй сукупності віддзерка-
люють сутність самого поняття. Природно, що їх формування у молодших 
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школярів у реальному навчально-виховному процесі має певні особли-
вості. Тому, враховуючи означені умови, виділяємо такі компоненти 
життєвої компетентності: 

1) компетентності відносно себе як особистості (здоров’язберігальна 
компетентність, емоційно-вольова компетентність); 

2) компетентності відносно взаємодії з іншими людьми (комуніка-
тивна компетентність, соціальна компетентність); 

3) компетентності відносно діяльності в усіх її видах і формах 
(інформаційна компетентність, когнітивна компетентність) (див. рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Складові життєвої компетентності молодших школярів 

 
Зважаючи на визначені компоненти ЖК, вчителю початкових класів 

у процесі формування життєвої компетентності молодших школярів 
важливо зосередити зусилля на: 

– оволодіння учнями механізмами саморегуляції, способами здо-
ров’язбереження, мистецтвом управляти собою, виявляти і контролювати 
власні емоції, проявляти вольові якості тощо; 

– розвиток вміння жити і контактувати з батьками, рідними, 
вчителями, однолітками тощо, допомагати іншим людям, вміння поперед-
жувати і розв’язувати життєві конфлікти; 

– стимулювання потреби вчитися протягом життя, розвивати 
уміння працювати з різноманітною інформацією, організовувати, здійсню-
вати і контролювати/оцінювати власну пізнавальну діяльність. 

З огляду на сутність життєвої компетентності та специфіки навчання 
рідної мови в початковій школі ми зробили спробу визначити педагогічні 
умови розвитку ЖК молодших школярів на уроках словесності (див. 
рис. 2): 
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Рис. 2. Педагогічні умови розвитку ЖК молодших школярів  

на уроках української мови 
 
У процесі розвитку життєвої компетентності молодших школярів 

важливо забезпечувати гармонійний розвиток усіх її складових (здоров’я-
зберігальної, емоційно-вольової, комунікативної, соціальної, інформацій-
ної, когнітивної компетентності), застосовуючи відповідні кожному 
компонентові засоби їх розвитку. Вирішальним чинником і водночас 
способом набуття життєвої компетентності молодших школярів вважаємо 
їх «занурення» у розвивальне проблемне середовище, що спонукає дитину 
до формулювання проблем та опанування способів їх розв’язання у 
процесі взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу. 

Створення розвивального середовища передбачає насамперед 
використання таких форм діяльності, у яких синтезуються елементи 
пізнавального, навчального та ігрового спілкування. Однією з таких форм 
є ігрова проблемна ситуація, у процесі застосування якої створюються 
умови, що спонукають дитину застосовувати здобуті знання для 
розв’язання життєвих ситуацій та знаходити нові способи, розглядати 
проблему з різних точок зору, пропонуючи різні способи розв’язання та 
аналізуючи кожен із них. Залучення до такої діяльності дітей невеликими 
групами стимулює їх взаємодію та спілкування. 

Для створення проблемних ситуацій на уроці української мови 
використовуються художні тексти (текстоцентричний підхід) та ілюстра-
тивні матеріали, презентовані за допомогою сучасних засобів унаочнення. 
Використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку 
розумових здібностей, пам’яті, просторової уяви, творчого нестандартного 
мислення, підвищує інтерес до навчання, що є важливим чинником 
формування ЖК. Причому запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у початковій ланці – це необхідність сьогодення. Інформаційно-
комунікаційні технології навчання (ІКТ) – це сукупність методів і 
технічних засобів забезпечення ефективності навчально-виховного проце-
су на основі комп’ютерних мереж. 
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Використання ІКТ привчає учнів жити в інформаційному 
середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. ІКТ 
дозволяють зробити навчання більш інтенсивним, забезпечити пошук 
інформації із різноманітних джерел; індивідуалізувати навчання для 
максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними 
можливостями сприйняття; моделювати досліджувані процеси або явища; 
організувати колективну й групову роботи; здійснювати контроль 
навчальних досягнень; створювати сприятливу атмосферу для спілкування. 

З. Онишків, аналізуючи мультимедійні матеріали, що використо-
вуються у практиці початкового навчання, розглядає такі їх види: 
мультимедіа-презентації, мультимедіа-тренажери, електронні навчальні 
комплекти (електронні підручники, хрестоматії, енциклопедії, атласи та 
ін.), мультимедійні ресурси Інтернету [6, с. 49]. Зважаючи на визначені 
І. Родигіною можливості навчальних предметів щодо формування основ-
них груп компетентностей учнів початкової школи [7, с. 49–53] та виділені 
види ІКТ, можна визначити ті з них, що сприяють формуванню життєвої 
компетентності молодших школярів на уроках української мови (див. 
табл. 1). 

 
Таблиця 1 

ІКТ-засоби формування ЖК 
 
Компоненти життєвої 
компетентності Засоби ІКТ, що сприяють її формуванню 

комунікативна компетентність мультимедійний підручник, SMS-технології, 
чати, слайди, словники 

когнітивна компетентність пізнавальні ігри, тестуючі комплекси,  
Інтернет-ресурси, слайди 

соціальна компетентність мультимедійний підручник, SMS-технології, 
розвивальні ігри 

емоційно-вольова 
компетентність 

відеоролики, мультимедіа-тренажери, 
комп’ютерні ігри, презентації 

здоров’язберігальна 
компетентність 

мультимедійні презентації, слайди,  
Інтернет-ресурси 

інформаційна компетентність дитячі портали, електронні словники, 
енциклопедії, слайди з текстами тощо 

 
На уроках української мови для формування життєвої компетент-

ності молодших школярів важливо дотримуватися текстоцентричного 
підходу, що передбачає вивчення мови на текстовій основі. Робота над 
художнім текстом, крім комунікативно-мовленнєвої та лінгвістичної 
спрямованості, дозволяє розвивати усі названі вище компоненти ЖК. На 
основі текстів та ілюстрацій, представлених на слайдах, доцільно 
організувати роботу над ситуативними завданнями щодо певної життєвої 
проблеми. Рольові ігри, використання елементів театралізації – не менш 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 179 

ефективні засоби набуття школярами життєвої компетентності. При цьому 
важливо включати молодших школярів в інтерактивну діяльність 
(«ситуативне моделювання», «робота в парах», «два – чотири – всі разом», 
«карусель», «мікрофон», «робота в малих групах», «акваріум», «незакін-
чені речення», «мозковий штурм», «ажурна пилка», «аналіз ситуації», 
«вирішення проблем», «рольові ігри»), застосовувати технології розвитку 
критичного мислення, пізнавальні і творчі завдання, прийоми співпраці і 
навчального діалогу. У процесі інтеракції учнів створюються ефективні 
умови для комплексного формування у молодших школярів компонентів 
життєвої компетентності. Для формування ЖК дітей також необхідно 
вчити їх думати і діяти самостійно, враховувати життєвий досвід. 

Таким чином, визначені педагогічні умови мають реалізовуватися як 
єдиний процес нерозривно пов’язаних у своєму функціонуванні складових. 
Подальшого дослідження потребує питання впровадження педагогічних 
умов у практику роботи початкової школи на уроках гуманітарного циклу. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ 
 
Актуальність дослідження проблем соціалізації особистості у дош-

кільному дитинстві зумовлена зміною соціокультурних умов формування 
особистості, суперечливим станом соціально-педагогічної теорії та 
практики. Сучасна ситуація нестабільності призвела до зміни усієї картини 
суспільного життя, до зміни форм соціального контролю, ролі соціальних 
інституцій та власне і самої соціалізації, у процесі якої індивід стає 
особистістю, набуваючи статусу самостійного соціального суб’єкта. Ці 
зміни засвідчили потребу переосмислення наукових уявлень про 
соціалізацію як соціокультурного явища на теоретико-методичному рівні, 
що поставило проблему соціалізації у центр уваги сучасних дослідників 
(А. Богуш, М. Галагузова, Н. Голованова, А. Капська, О. Кононко, Н. Лав-
риченко, С. Литвиненко, А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко). 

Вищесказане набуває значущості, коли йдеться про особистість у 
дошкільному дитинстві, яке посідає особливе місце у педагогічній і 
психологічній науці і трактується науковцями як «період первинного 
фактичного становлення особистості». Соціалізація особистості в дошкіль-
ному дитинстві є пріоритетним напрямом дошкільної освіти, важливим 
системним педагогічно виваженим процесом, пролонгованим у часі, у 
змістовному та технологічному аспектах, що дозволяє дитині прилучатися 
до соціокультурного процесу та освоювати позицію суб’єкта соціального 
життя. Педагогічно виважена соціалізація дитини-дошкільника органічно 
вбудована у педагогічний процес дошкільного навчального закладу і в 
узагальненому вигляді є системою соціально-педагогічного супроводу, що 
дозволяє розв’язати наявні завдання та проблеми у процесі соціалізації та 
досягти поставлених цілей соціалізації на етапі дошкільного дитинства. 
Соціально-педагогічний супровід соціалізації дитини-дошкільника відо-
бражає професійну інтерпретацію педагогом соціальної ситуації розвитку 
дитини, перетворення її у чинник соціально-особистісного становлення 
вихованця. 

Відтак, мета статті полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні 
соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному 
дитинстві та розробці методичних засад його забезпечення у дошкільних 
навчальних закладах. 

Соціалізація дитини є стратегічною метою діяльності кожного 
педагога. Нова соціокультурна ситуація неминуче задає нові параметри 
перебігу соціалізації, пред’являючи до її суб’єкта підвищені вимоги у 
формуванні нових моделей соціальної поведінки, конструюванні персо-
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нальної системи цінностей, внаслідок чого перед педагогічною наукою 
постає потреба переосмислення й перегляду засад виховання та 
соціалізації особистості у дошкільному дитинстві. 

Супровід соціалізації особистості передбачає необхідність сформо-
ваного у педагогів цілісного уявлення про дитину як об’єкт і суб’єкт 
соціалізації, що вимагає визначення специфіки діяльності фахівців 
дошкільного закладу на кожному віковому етапі її соціального станов-
лення, ставлення до неї як до суб’єкта спілкування, співпраці, партнерства, 
надання права на власний вибір. 

У словнику В. Даля знаходимо тлумачення супроводу, як дію, 
опредмечену від дієслова «супроводжувати», тобто «проводжати, супро-
воджувати, іти разом для проводжання, проводжати, слідувати» [1]. Таке 
трактування відображає одну принципову особливість супроводу: одно-
часне перебування поруч з дитиною, яка в силу вікових особливостей 
проходить первинну соціалізацію; наявне посередництво дорослого між 
соціальним світом і власним життєвим світом дитини забезпечує її 
оптимістичне світовідчуття завдяки створенню в просторі дошкільної 
установи умов для соціально-емоційного благополуччя та гармонійної 
соціалізації особистості. При аналізі поняття «супровід» важливим також є 
те, що суб’єктом або носієм проблеми розвитку дитини є не тільки вона 
сама, але і її батьки та педагоги [4, с. 302]. 

Діяльність фахівців дошкільного навчального закладу, які забезпе-
чують супровід соціалізації особистості, «спрямована на забезпечення двох 
узгоджених процесів: індивідуальний супровід дитини в освітньому 
процесі певної вікової групи і системне супроводження, яке спрямоване на 
превентивно-пропедевтичну або профілактично-корекційну роботу усієї 
вікової групи (або системи у цілому)» [3, с. 49]. 

Вирішення завдання досліджень щодо проектування системи 
соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному 
дитинстві потребує створення проекту супроводу. 

Педагогічне проектування системи соціально-педагогічного супро-
воду соціалізації дитини-дошкільника виражається у визначенні взаємо-
пов’язаних і послідовно взаємодіючих компонентів супроводу процесу 
соціалізації, що відображають логічну послідовність і адекватне відтворен-
ня у реальній освітній практиці педагогічної діяльності через забезпечення 
організованої взаємодії у системі «дитина-дорослий», «дитина-дитина» і 
«дитина-соціум». Проектування у загальному його розумінні – це науково 
обґрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього об’єкта або 
якісно нового стану, наявного проекту-прототипу, прообразу передбачу-
ваного або можливого об’єкта, стану чи процесу в єдності зі шляхами його 
нових завдань, що пов’язані з проектуванням систем. Проектування в 
цілому як соціальна категорія хоча і стоїть в одному ланцюгу з такими 
поняттями як прогнозування, планування, конструювання, програмування, 
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моделювання, однак має свої суттєві відмінності, оскільки є найбільш 
загальним комплексним, інтегративним феноменом [2, с. 58]. 

Аналіз вищезазначених понять показує, що вони співвідносяться за 
типом: часткове-загальне, тобто моделювання є складовою частиною 
проектування. Погоджуючись із поглядами О. Коберника щодо проекту-
вання в освіті як часткового елементу – соціального проектування, ми 
розглядаємо проектування системи соціально-педагогічного супроводу 
соціалізації особистості в дошкільному дитинстві як складну, багато-
рівневу систему. Вона передбачає таку ієрархію: соціальна площина 
(соціум вимагає усе більшої уваги і держави, і суспільства, і соціальних 
інституцій, і сім’ї в безкінечному розмаїтті рівнів та змісту їх зв’язків, 
просторів та форм взаємодії); психолого-соціально-педагогічна площина 
(дошкільний навчальний заклад та сім’я як найважливіші соціальні 
інституції соціалізації відображають основні напрями міжособистісної 
взаємодії між тим, хто супроводжує, і тим, хто цього потребує; вони 
спрямовані на актуалізацію соціального потенціалу дитини для її успішної 
соціалізації-індивідуалізації на засадах гуманістичної тенденції); особис-
тісна площина (що є індивідуальним супроводом соціального становлення 
особистості й характеризує цілісне уявлення про дитину як об’єкт і суб’єкт 
соціалізації та Я-концепцію самої дитини). Усі ці площини системи 
супроводу є взаємопов’язаними і забезпечують гармонійну соціалізацію 
особистості в дошкільному дитинстві. 

Отже, система соціально-педагогічного супроводу соціалізації має 
певні компоненти (напрями), що взаємопов’язані між собою і розкривають 
наперед послідовність і практичне забезпечення, а також зміст діяльності 
та її результат за кожним напрямом соціально-педагогічного супроводу 
соціалізації особистості. 

Виявлення проблем соціалізації дітей у педагогічному процесі 
дошкільного закладу починається зі створення колективу однодумців та 
реалізується через виявлення суперечностей між необхідною для соціалі-
зації дитини системою соціально-педагогічного супроводу та практикою 
роботи у дошкільному закладі, аналіз стану процесу соціалізації 
особистості у дошкільних закладах, формулювання цілісного уявлення у 
педагогів про дитину як об’єкт і суб’єкт соціалізації та визначення мети 
системи супроводу соціалізації особистості. 

Розробка концепції соціалізації особистості в дошкільному дитинстві 
вимагає пошуку методологічних орієнтирів реалізації відповідної стратегії 
соціалізації особистості у дошкільному дитинстві: системно-цілісного, 
особистісно-діяльнісного, культурологічного, компетентністного підходів. 
Концептуалізація також обумовлює узгодженості позицій суб’єктів для 
вироблення загальних принципів проектування системи соціально-
педагогічного супроводу соціалізації особистості, таких як: принцип 
пріоритету інтересів дитини, балансу як оптимального співвідношення 
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процесів індивідуалізації та соціалізації в їх єдності та відмінності, опертя 
на позитивне, принцип соціальної відповідності, комплексного підходу і 
неперервності супроводу. Також в обґрунтуванні змістово-організаційних 
засад процесу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві було 
використано метод педагогічного моделювання, що дозволив розглядати 
всі її складові в єдності й взаємодії. Запропонована експериментальна 
модель супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві 
обіймала адаптаційно-орієнтаційний, конструктивно-рефлексивний та 
соціально-зорієнтований етапи, кожний з яких підсилював новоутворення 
попереднього. 

З метою програмно-методичного забезпечення соціалізації особис-
тості в дошкільному дитинстві була створена парціальна програма 
соціального розвитку дітей дошкільного віку. Зазначимо, що в Україні 
існують різноманітні програми для дошкільних навчальних закладів 
(«Малятко», «Дитина»; регіональні програми – «Дитина в дошкільні роки», 
«Українське дошкілля», «Ранній інтелектуальний розвиток дитини», 
«Дошкільник і економіка», «Моє довкілля»), які, серед інших ліній 
розвитку, окреслюють і коло завдань соціально-морального, емоційно-
ціннісного розвитку дитини дошкільного віку. Водночас програмно-
методичні розробки, необхідні для забезпечення гармонійної соціалізації 
особистості у дошкільному дитинстві, розрізнені, несистематизовані, не 
об’єднані в цільову програму. Це спонукало до розробки авторської 
парціальної програми «Дошколярик у суспільному довкіллі», яка б 
забезпечувала соціально-особистісний розвиток дошкільника. Теоретико-
методологічні засади програми становили наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних учених – представників гуманістичного виховання у дитячій 
психології та соціальній і дошкільній педагогіці, дослідження у галузі 
соціального становлення особистості та розвитку дитини дошкільного 
віку. Основні орієнтири програми щодо змісту соціально-особистісного 
розвитку дітей визначалися сферами життєдіяльності, визначеними 
Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні: «Природа», 
«Культура», «Люди», «Я сам». При цьому враховували ті вимоги, які 
ставить цей документ до змісту освітніх програм, професійної компетент-
ності педагогів, організації розвивального соціокультурного середовища. 
Програма «Дошколярик у суспільному довкіллі» легко інтегрується з будь-
якими освітніми технологіями і системами роботи, оскільки створює для 
них змістову базу: тому програма передбачала не лише відповідні цілі і 
завдання соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку, але і 
розробку варіативних методів і форм взаємодії з дітьми у різних сферах 
суспільного довкілля, а також короткі рекомендації для роботи з батьками. 
Програмування як компонент супроводу безпосередньо пов’язаний з 
плануванням. Якщо програма передбачає формування у дітей системи 
уявлень про суспільне довкілля, людей та своє Я, то планування 
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конкретизує діяльність педагогів щодо визначення методів і форм 
взаємодії учасників супроводу на кожному етапі його реалізації. 

Важливу роль в організації поетапної міжособистісної взаємодії між 
фахівцями дошкільної установи, дітьми та батьками відіграє розробка 
змістово-організаційних засад кожного етапу здійснення соціально-
педагогічного супроводу соціалізації особистості та проведення діагнос-
тики його результативності. Також необхідно виявити розбіжності та їх 
причини між завданнями кожного етапу моделі супроводу та досягнутими 
на цьому етапі результатами. Важливим також є забезпечення комфорт-
ного психологічного клімату в групах дошкільного закладу та створення 
повноцінного простору для соціально-особистісного розвитку дитини на 
засадах природної соціокультурної ситуації, наявної у регіональному 
просторі (макро- і мікроконцентр, кожний з яких мав декілька 
компонентів). Організована взаємодія суб’єктів супроводу забезпечує 
ефективність його перебігу. Психічні особливості дітей дошкільного віку 
та врахування характеру засвоєння ними нового, роблять можливим не 
тільки рух уперед, але й повернення до уже засвоєного, але на більш 
високому рівні (за принципом концентричності). 

Функціонуванню дошкільного закладу як відкритої соціуму 
соціально-педагогічної системи повинна передувати робота, спрямована на 
створення «соціального портрету» довкілля, що містить опис соціальних 
об’єктів найближчого оточення. Відкритість покликана активно залучити 
дитячу спільноту та педагогічний колектив дошкільної установи у 
соціокультурні зв’язки із соціумом і задовольнити їхні потреби у контактах 
з соціальним світом. Реалізація ролі суб’єкта соціального партнерства, 
центру творчих соціальних ініціатив (значимих як для дітей-дошкільників, 
так і для педагогів, батьків, жителів мікрорайону, міста (села)) здійснюва-
тиметься через реалізацію програми соціально-зорієнтованих акцій. 

Аналіз результатів впровадження системи соціально-педагогічного 
супроводу соціалізації дітей здійснюється завдяки порівнянню досягнутих 
результатів з визначеними критеріями соціалізації особистості у дошкіль-
ному дитинстві, але при цьому виникає низка труднощів. Оскільки 
дошкільні заклади працюють, насамперед, на перспективу, то результати 
соціалізації особистості у період дошкільного дитинства повною мірою 
можуть проявитися у поведінці дитини тільки у період навчання у школі, а 
то і в дорослому житті, тобто бути відстроченими у часі. Необ’єктивність 
даних дослідження часто ускладнюється тим, що вихователі прагнуть 
показати кращі результати соціалізації дітей, а це утруднює бачення 
результату проектування супроводу. Основу аналізу проекту соціально-
педагогічного супроводу соціалізації дитини становить його гуманітарне 
спрямування, тобто, насамперед, соціально-емоційне благополуччя дитини 
та розвиток її як особистості. 

Отже, проектування системи соціально-педагогічного супроводу 
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соціалізації особистості у дошкільному дитинстві становить послідовну 
зміну його напрямів: від виявлення проблем соціалізації дітей у 
педагогічному процесі дошкільного закладу до аналізу результатів 
впровадження системи супроводу соціалізації і вимагає організації 
спільної діяльності суб’єктів проекту та їхньої партнерської погоджу-
вальної роботи у його перебігу. 

Соціально-педагогічний супровід соціалізації є процесом особистіс-
ної взаємодії між тим, хто супроводжує, і тим, хто цього потребує, 
спрямованим на актуалізацію соціального потенціалу дитини для її 
успішної соціалізації-індивідуалізації на засадах гуманістичної тенденції, 
яка відповідає реальному статусу сучасного дошкільного дитинства, що 
уможливлює педагогічно виважену соціалізацію особистості в дошкіль-
ному дитинстві. 

Система соціально-педагогічного супроводу містить такі структурні 
елементи: 

– мета і завдання; 
– пріоритетні напрями та зміст діяльності дорослих з дітьми; 
– способи взаємодії дорослих з дітьми на основі гуманістичної 
позиції вихователів, соціальних педагогів, психологів, батьків та 
інших суб’єктів супроводу; 

– розгортання процесу у часі та просторі через поетапну реалізацію; 
– критерії ефективності соціалізації як результату. 
Стратегічна ціль супроводу залежить від мети соціалізації особис-

тості. Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості, прилу-
чаючи її до соціокультурних цінностей, створює духовний і предметний 
простір виховання як механізм для самореалізації особистості, перетво-
рення її на самодостатній соціальний організм, надаючи тим самим 
вихованню реального змісту. У протилежному випадку процес соціалізації 
позбавляється гуманістичного сенсу і стає засобом психологічного 
насилля, розвитку конформізму, слухняності, уніфікації, нівелювання 
людського «Я». 

Педагогічний підхід до розуміння вищезазначеного акцентує увагу 
на особистісному плані соціалізації, на конструюванні дитиною у спільній 
діяльності з дорослими та однолітками такого образу світу, в якому 
відобразиться відкриття та освоєння дитиною двох важливих життєвих 
аспектів – світу власного «Я» (як виявлення та ствердження себе серед 
інших) та системи понять і уявлень про соціальний світ – «образ 
соціального світу» (як можливості «вписатися» у соціальне довкілля, 
віднайти себе у ньому, спроможності жити в умовах постійних змін). 
Педагогіка розвитку дошкільника як особистості, що утверджується у 
системі дошкільної освіти Базовим компонентом дошкільної освіти з 
властивим їй дитиноцентризмом і цільовою настановою на оволодіння 
дитиною наукою і мистецтвом життя, виступає як основа формування 
гуманістичної позиції особистості, для чого необхідне позитивне 
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прийняття себе та інших людей, оптимістичне світосприйняття. Мета 
соціалізації визначається як багатовимірний конструкт, який можливо 
спроектувати на «площини» чотирьох сфер життєдіяльності дитини, згідно 
до Базового компоненту дошкільної освіти. Кожна сфера реалізує лише 
частину, «зріз» цієї глобальної мети, а вміст цієї частини визначається 
змістом сфери у соціальній дійсності. Аналіз цілей соціалізації 
дошкільника через призму специфіки соціально-педагогічного супроводу 
дозволив згрупувати можливості соціалізації у завдання, що умовно 
задають окремі цільові напрями: 1) сприяння адаптації дитини до умов 
життєдіяльності, введення дитини у світ людських стосунків, формування 
у дітей відкритості до світу людей; 2) сприяння динаміці і розвитку 
самоусвідомлення, що дозволить дитині змінювати уявлення про себе і 
ставлення до себе у процесі життєдіяльності, формування готовності до 
сприймання соціальної інформації, виховання навичок соціальної пове-
дінки; 3) формування у дитини суб’єктивної життєвої позиції, допомога у 
самореалізації. Передусім це стосується виховання усвідомленого 
ставлення до себе як вільної самостійної особистості та до своїх обов’язків, 
що визначається зв’язками з іншими людьми, бажання пізнавати людей, 
робити добрі вчинки. Окреслені цілі ми розглядаємо як основу для 
визначення пріоритетних напрямів та змісту діяльності дорослих з дітьми, 
відбору форм, методів та засобів соціалізації дитини. 

Основними характеристиками соціально-педагогічного супроводу є 
його процесуальність, пролонгованість, занурення в реальне повсякденне 
життя сім’ї та дошкільної установи, в особистісну взаємодію між 
учасниками цього процесу. 

Основним спрямувальним елементом соціально-педагогічного суп-
роводу соціалізації дитини вважаємо супровідну діяльність педагога, 
спрямовану на розвиток соціально та індивідуально значущих показників 
соціального становлення дитини дошкільного віку. Основою супровідної 
діяльності є дія супроводу. Соціально-педагогічний супровід побудований 
на гуманістичних засадах, що означає зорієнтованість на особистість 
дитини, створення умов для становлення її як суб’єкта соціалізації та 
власної життєтворчості; на створенні у групі дошкільного закладу 
сприятливого психологічного клімату захищеності і комфорту. Він має 
превентивний і розвивальний характер. 

Показником ефективності пропонованого супроводу є позитивні 
зміни у рівнях соціалізації дітей, її результат – збільшення кількості дітей 
із високим рівнем – гармонійної соціалізації. 

Отже, запровадження у педагогічний процес дошкільного навчаль-
ного закладу системи соціально-педагогічного супроводу соціалізації дітей 
за допомогою відповідного програмно-методичного забезпечення забезпе-
чує педагогічно виважений і гармонійний процес соціалізації дітей 
дошкільного віку. 
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УДК 37.03 
Тетяна Степанова 
 

ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 
В ПРАКТИЦІ РОБОТИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
Підготовка дітей до навчання у школі – проблема, що хвилювала 

педагогів і науковців упродовж декількох століть. 
Прагнучи ввести маленьку дитину у світ знань, знайомлячи її з 

довкіллям, В.О. Сухомлинський, працюючи з дітьми 6-ти років, шукав 
найбільш ефективні шляхи підготовки їх до навчання у школі. Саме школа 
під блакитним небом допомагала дітям бачити і відчувати прекрасне, 
створювати й збагачувати словник, розвивати творчу уяву, мислення, 
уміти порівнювати, фантазувати, спілкуватися з однолітками, дорослими. 

Василь Олександрович писав: «Дитина мислить… Це означає, що 
відповідна група нейронів кори півкуль її мозку сприймає образи (картини, 
предмети, явища, слова) навколишнього світу і через найтонші нервові 
клітини – як через канали зв’язку – йдуть сигнали…» [5, с. 33]. Педагог 
прагнув зробити навчання цікавим, бажаним. На його думку, спостері-
гаючи за красою навколишнього середовища, дитина набуватиме «добрих 
почуттів, сердечних стосунків», знайомлячись із довкіллям – набуватиме 
знань. Працюючи з дітьми, педагоги опиралися на дослідження науков-
цями психічного, розумового, фізичного розвитку дитини-дошкільника, які 
висвітлювалися у спеціальній вітчизняній літературі, починаючи вже з 20–
30-х років ХХ-го століття. 

30-ті роки ХХ-го століття були зумовлені потребою індустрії у 
великій кількості кваліфікованої робочої сили, яка поставила школи на 
шлях політехнізації, хоча насправді то був шлях ремісництва. Формувалася 
модель нової людини – «людини-гвинтика» – виконавця планів керів-
ництва. Через освіту нівелювалася людська свідомість шляхом витіснення 
з навчальних закладів гуманітарних предметів, на яких базуються мораль, 
ідеали, погляди на життя [3, с. 48]. Проте, на це свого часу звертав увагу і 
надавав великого значення В. Сухомлинський, піклуючись про всебічний 
розвиток особистості. 

У статті «Принципи побудови педагогічного процесу в дитячому 
садку», що міститься у книзі «Педологічні шляхи дошкільного виховання» 
(1931 р.) [4], С. Моложавий висвітлював періоди психічного, розумового, 
фізичного розвитку дитини-дошкільника. 

Перший етап розвитку характеризувався швидким темпом росту 
пристосовницьких процесів. 

На другому етапі спостерігається динаміка росту, неперервна, 
прихована перебудова апарата реагування. Це дає можливість дитині 
краще опановувати знаннями, вміннями і навичками, необхідними їй для 
навчання у школі. 
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Увесь шлях росту, розвитку й формування дитини група дослідників 
на чолі з С. Моложавим представила у вигляді семи параметрів: 

– соціально-класова спрямованість; 
– виробничо-трудова спрямованість; 
– побутова; 
– багатство й диференціювання дитячих реакцій; 
– складність і організованість дитячих реакцій; 
– рухливість і стійкість дитячих реакцій; 
– органічні реакції дітей [4]. 
Працюючи над формуванням особистості, готуючи дітей до 

навчання у школі, В. О. Сухомлинський вдумливо підходив до розвитку в 
кожній дитині зазначених складових, створюючи певні ситуації й 
обережно підводячи дітей до їх вирішення. Прикладом можуть слугувати: 
ситуація з хризантемами, «подорож» у колгоспне зерносховище, до 
умільців – слюсарів, токарів та ін. [5]. 

Перша складова – «соціально-класова» за С. Моложавим перед-
бачала характеристику розвитку дитини з боку її класових установок і 
колективізму. Розвиток дитини за класовими установками, на думку групи 
науковців і педагогів (К. Моложава, В. Торбек, І. Мальцер, А. Чехова, 
Е. Лейкіна), може відповідати одному із шести ступенів, які мають таку 
характеристику: 

нульовий ступінь – антипролетарська установка; 
1-й ступінь – пасивна пролетарська (позитивне ставлення до 

зовнішніх моментів без активної установки на боротьбу); 
2-й ступінь – класовий індиферентизм (байдужість до подій, 

угрупувань, боротьби); 
3-й ступінь – пасивна пролетарська установка (позитивне ставлення 

до зовнішніх моментів, явищ, подій, символіки, без активної участі в 
боротьбі); 

4-й ступінь – активна пролетарська установка (позитивне ставлення 
до явищ, подій з установкою на боротьбу); 

5-й ступінь – комуністична спрямованість (інтернаціоналізм, 
антирелігійність, ініціативність в моментах). 

Розвиток почуття колективізму теж передбачає шість ступенів: 
нульовий ступінь – активний індивідуалізм (порушення інтересів 

інших, протидії колективу, опирання під час залучення до колективу); 
перший – пасивний індивідуалізм (на першому плані свої інтереси, 

відмова в допомозі, але не заважає іншим); 
другий ступінь – просте спілкування (рахується з інтересами інших, 

випадкова допомога, підчиняється колективним вимогам, поки не 
порушені його інтереси); 

третій – пасивний колективізм (підкорення особистих інтересів 
інтересам інших, сумісні дії для загальної мети без попередньої 
домовленості); 
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четвертий – активний колективізм (колективні дії за попередньою 
домовленістю, захист інтересів колективу); 

п’ятий ступінь – колективна обумовленість усієї поведінки (ініціа-
тивність і активність в інтересах колективу, активний захист колективних 
норм) [4, с. 7]. 

Щодо виробничо-трудової спрямованості, то особистість у своєму 
розвитку може перебувати на таких ступенях: 

нульовий ступінь – активна антитрудова установка (відмова від 
роботи, активно-негативне ставлення до праці інших); 

перший ступінь – пасивна нетрудова установка (відмова від роботи, 
вибори більш легкої діяльності, зневажливе ставлення до праці інших); 

другий – виробничо-трудовий індиферентизм (задовольняється будь-
яким результатом, байдуже ставлення до праці інших); 

третій – пасивно-трудова установка (позитивно реагує на трудову 
ситуацію, під час роботи трудова установка підтримується додатковими 
стимулами, інтерес до праці інших); 

четвертий ступінь – активно-трудова установка (береться сама за 
роботу, отримує емоційне задоволення під час роботи); 

п’ятий – широка трудова спрямованість (проявляє трудову 
ініціативу, стимулює до праці інших, максимально зацікавлений у 
результативних досягненнях) [4, с. 9]. 

Побутова спрямованість передбачає визначення рівня розвитку 
дитини з боку гігієнічних і культурних установок. Ставлення до старого й 
нового побуту. 

Характеристику визначення обсягу досвіду, орієнтування в пред-
метах, явищах, розмежування предметів за групами передбачає четверта 
складова – багатство й диференціювання дитячих реакцій, яка має такі 
стадії: 

нульова стадія – відсутність найпростіших диференціювань; 
перша стадія – диференціювання предметів і явищ за декількома 

конкретними ознаками (2–3 ознаки); 
третя стадія – диференціювання предметів і явищ за основними 

ознаками при деяких деталях (об’єднує предмети в групи за основними 
життєвими ознаками – зародження класифікації); 

четверта – диференціювання предметів і явищ за основними й 
детальними ознаками й співвідношеннями (поєднує предмети в групи за 
основними й додатковими ознаками – поглиблення класифікації); 

п’ята – диференціювання предметів і явищ на основі попереднього 
урахування й співставлення ознак і співвідношень (групує предмети, 
відволікаючись від конкретних ознак – зародження поняття) [4, с. 10]. 

Складова «Складність і організованість дитячих реакцій» 
допомагає визначити, на якій стадії розвитку знаходиться дитина щодо 
співвідношення і зв’язку своїх дій та висловлювань; який тип зв’язків, тип 
пристосування до нових умов. 
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Шоста складова характеризує рухливість і стійкість дитячих 
реакцій, визначаючи стадію подовженості у дитини затримки на певному 
процесі, гальмування сторонніх подразників, закінченість процесу, 
збереженість установки після процесу. 

Нульова стадія – повна відсутність стійкості; 
перша – нетривала затримка на одному й тому ж процесі; 
друга стадія – затримка на одному й тому ж процесі 5–10 хвилин; 
третя – затримка на процесі до його завершення в межах 15–20 

хвилин; 
четверта – тривала затримка на процесі в межах 25–50 хвилин; 
п’ята стадія – тривала затримка на процесі до години й більше 

(збереження активної установки після процесу) [4, с. 11]. 
Сьома складова «Органічні реакції дітей» дає можливість визна-

чити рівень розвитку дитини в її руховій сфері й рівень пристосування 
робочих поз дитини. 

За допомогою такої шкали науковці відстежували шляхи розвитку 
дитини певного середовища й віковий рівень цього розвитку з метою 
систематизації фактів і виявлення прихованих поведінкових установок і 
функцій для проведення координаційної діяльності педагога з дітьми, 
спрямовуючи на них свої педагогічні впливи. 

Дослідження показали, що вирівнювання рівня розвитку дітей і типу 
поведінки відбувається відповідно до вирівнювання класово-виробничих 
поведінкових типів. 

Виховуючи дії і вчинки дітей, педагоги і науковці виходили із 
запитів, подій та факторів оточуючого середовища. Адже саме довкілля є 
важливим чинником розвитку особистості: діти його відтворюють у 
малюнках, іграх, вчинках, окремі його елементи використовують під час 
розумових операцій (класифікація, серіація, узагальнення, умовисновки та 
ін.). Саме ці ідеї і стали провідними в роботі з дітьми великого педагога 
В. О. Сухомлинського. 

На їх думку, всебічному розвитку особистості буде сприяти 
продумане чергування різних типів організуючих (режимних) моментів у 
роботі з дітьми [4]. 

С. Моложавий і К. Моложава, опублікувавши в 1931 р. книжку 
«Педологічні шляхи дошкільного виховання» [4], у розділі «Принцип 
політехнізму в роботі дитячого садка» дають визначення поняття 
«політехнізм»: «це оволодіння настільки тонкими, глибокими, реоргані-
зуючими функціями, орієнтирами і навичками, оволодіння настільки 
цілісним охопленням виробничого процесу, що це робить людину 
пристосованою до швидкого оволодіння і створює готовність до роботи в 
багатьох виробництвах, однаково, як матеріального, так і інтелектуального 
порядку» [4, с. 68]. Тобто перехід кількості в якість у понятті політехнізму. 

У статті нівелюється попереднє розуміння політехнізму як 
оволодіння знаннями й навичками в декількох професіях (багатопро-
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фесіональність), мистецтвах, нівелюється поняття «обдарованість» (при 
ручних способах виробництва). Адже перехід із одного виду виробництва 
на інший був важким і вимагав попередньої підготовки (тривалої). 

У 1933 р. виходить з друку стаття Ф. С. Левінширіної «Як провести 
організоване заняття в дошкільному закладі». 

Надаючи великого значення в розвитку дитини навчанню, науковець 
наголошувала на його виховній ролі, на розвитку таких якостей, як 
уважність, самостійність, самоконтроль, організованість, впевненість [2]. 
Ф. Левінширіною було внесено в режим дня дітей, які перебувають у 
дитячому садку, певну кількість занять, визначено їх тривалість. Саме 
такий підхід до організації життя дітей в дошкільних закладах зберігається 
і до нині. А саме і у молодшій групі вона пропонувала проводити 1–2 
організованих заняття (по одному у першу і другу половину дня) 
тривалістю до 15 хв., якщо це стосується праці, ліплення, малювання та 
інших видів продуктивної діяльності. Щодо бесід і читання книг – 
тривалість таких занять мала коливатись від 5 до 8 хвилин. Середня 
група – 2 заняття протягом дня тривалістю 20–25 хв. У старшій групі 
кількість занять збільшується до 3-х тривалістю 30–35 хв., хоча для бесід і 
розповідей науковець відводила 10–15 хв. 

Працюючи з дітьми 6-ти років, В. О. Сухомлинський обережно 
ставився до подачі дітям нових знань, до тривалості занять, викорис-
товуючи в роботі рекомендації науковців і власний досвід. 

У збірці матеріалів з деяких питань дошкільного виховання, 
підготовленій центральним науково-методичним кабінетом з дошкільного 
виховання в 1940 році, Л. Е. Йоффе в своїй статті «Фізичне виховання в 
дитячому садку» назвав основні засоби виховання, що впливають на 
фізичний розвиток дітей і є найважливішими і життєво необхідними: 
гігієна дітей, правильне харчування, використання природних факторів 
природи, піклування про слабких дітей, індивідуальний підхід до дітей 
[1, с. 3]. Саме індивідуальний підхід до дітей був основною формою 
роботи В. Сухомлинського. 

Ці завдання були першочерговими і для вихователів дитячих садків. 
З метою забезпечення правильного фізичного виховання дитини в 

дитячому садку, вихователям і завідуючим рекомендувалося, крім прий-
няття участі в заходах, що організовують обласні дошкільні методкабінети 
(гуртки, методоб’єднання), знайомитися із літературою по фізичному 
вихованню, стимулювати консультації вихователів у лікарів. Саме такі 
рекомендації отримували від Василя Олександровича педагоги Павлиської 
школи – його колеги й однодумці. 

Отже, уміле використання В. О. Сухомлинським в роботі з дітьми 
сучасних досліджень, власного досвіду дало вагомі результати в підготовці 
їх до навчання у школі, у всебічному розвитку кожної особистості. 
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Катерина Суятинова 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї  

НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Сім’я – це найперший соціальний інститут, який вносить вагомий 

вклад у процес соціалізації дитини і першочергова роль у цьому належить 
батькам. Стиль сімейної соціалізації пов’язаний з національно культурою, 
традиціями, а в їхніх рамках – із соціальною приналежністю й рівнем 
освіти батьків. Ці обставини впливають на характер виховання дітей 
[9, с. 18]. Відповідальність батьків за виконання своїх обов’язків в умовах 
демократизації, гласності, гуманізації значно підвищується. Однак деякі 
батьки цього не розуміють, далеко не всі можливості сімейного виховання 
реалізуються в повному обсязі. 

Причин багато, серед них – погіршення соціально-економічних, 
побутових, психологічних умов життя сім’ї, відсутність ціннісних орієнта-
цій, зміна сімейних цінностей, безшлюбне материнство, розповсюдження 
неофіційних шлюбно-сімейних стосунків, низький рівень відповідальності, 
а також правових, морально-естетичних обов’язків батьків, що зумовили 
зростання кількості розлучень, неповних сімей. 

Терміном «неповні» позначають категорію сімей, в яких дитина до 
16 років проживає з одним із батьків, який несе за неї повну 
відповідальність. Так, у 2012 році, зазначив директор Департаменту сім’ї 
та дітей Міністерства соціальної політики України Р.Ковбаса, було 
зареєстровано 278 тисяч шлюбів, 61 % сімей розлучилися, 95 % грома-
дянських шлюбів розпалося, 34 % дітей живуть в неповних сім’ях. Отже, 
можна стверджувати, що проблема неповної сім’ї набула величезного 
розмаху і продовжує набирати обертів. 

Проблема розлученої сім’ї в останні десятиріччя набула значного 
поширення в Україні та за її межами. Відбувається деформація у структурі 
сім’ї та родинних стосунках, що призводить до негативних наслідків у 
розвитку особистості дитини. Деформація родини буває структурною і 
психологічною (за А. Реаном). На сучасному етапі більше уваги приді-
ляють фактору психологічної деформації родини, оскільки руйнування 
міжособистісних стосунків і цінностей особливо негативно впливають на 
розвиток дитини [3]. 

Аналіз наукових досліджень з проблематики неповної сім’ї (Т. Алек-
сєєнко, І. Гребєнніков, І. Звєрєва, Б. Ковбас, І. Кон, В. Костів, Б. Нусхаєва, 
В. Постовий, І. Трубавіна, В. Сатір, В. Целуйко, Л. Шнейдер та ін.), а 
також праць класиків вітчизняної педагогіки (А. Макаренко, В. Сухом-
линський, М. Стельмахович) свідчить, що їх автори відносять неповну 
сім’ю як до потенційно несприятливого фактору соціалізації особистості 
дитини, так і до неблагополучної у цьому аспекті. Так, І. Кон підкреслює, 
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що неповна сім’я створює труднощі різного характеру у адекватній 
соціалізації дітей в сім’ї, але водночас висловлює думку, що відсутність 
одного з батьків не виключає можливості нормального розвитку дитини 
[6]. А. Макаренко писав: «Дуже болісно позначається на вихованні дитини, 
якщо батьки не живуть разом, якщо вони розійшлись. Питання про 
структуру сім’ї – питання дуже важливе, і до нього треба відноситися 
цілком свідомо» [8, с. 10]. Діти, які виростають у таких сім’ях, не можуть 
спостерігати відносини між чоловіками та жінками, і тому вони 
виростають, не маючи цілісної моделі цих відносин. А. Макаренко вважав, 
якщо батьки по-справжньому люблять своїх дітей та хочуть їх виховати 
якнайкраще, вони повинні намагатися свої взаємні незгоди не доводити до 
розриву та не ставити саму дитину у важке становище [8, с. 11]. 

Немає сімей, де б не виникали проблеми, конфлікти. Проте якщо 
сім’я стає полем битви інтересів та потреб подружжя, то весь негативізм 
відбивається на дитині, завдаючи їй психологічних травм. Сильним 
негативним фактором у розвитку дитини виступає розлучення батьків. 

Мотиви та причини розлучень, психологічні особливості наслідків 
розриву сімейних відносин досліджуються в роботах А. Волкова, 
Г. Воронцова, М. Геллегер, М. Деніелс, Ф. Додсон, С. Зеленчукова, І. Еб-
бера, Дж. Елстайн, М. Орідороги, А. Келама, К. Кузнєцова, В. Лисенко, 
С. Макланахан, Г. Навайтіса, О. Нєдєліна, Б. Нусхаєва, Д. Попеноу, А. Сі-
нельникова, В. Солодникова, Д. Чечет та ін. 

Окремі питання життєдіяльності розлученої сім’ї розглянуті у працях 
педагогів і психологів. Так, Г. Філонов розкриває об’єктивні та суб’єктивні 
передумови деформації процесу виховання в неповних сім’ях. Ю. Вавілов 
й А. Демидов розглядають загальні проблеми виховання дітей у розлученій 
сім’ї, а Т. Лютова відмічає дефіцит спілкування дорослих із дітьми із 
неповних сімей. У дослідженні В. Костіва показано негативний вплив 
неповної сім’ї на моральне виховання підлітків. Проблеми впливу розпаду 
сім’ї на дітей дошкільного віку висвітлює Т. Гаврилова. 

Аналіз соціально-педагогічних досліджень свідчить про зростаючий 
інтерес учених до проблеми ранньої соціалізації дітей. Розроблено 
вітчизняні та зарубіжні концепції соціалізації особистості (В. Алфімов, 
І. Звєрева, А. Капська, А. Мудрик, І. Рогальська). Ученими досліджувалися 
модель соціальної компетенції (В. Слот, Х. Спанярд), структура та зміст 
соціальної зрілості (О. Михайлов, В. Радул); професійна та комунікативна 
компетентності (І. Бех, С. Демченко, М. Елькін, С. Козак, А. Онкович та 
ін); соціально-психологічна компетентність (Л. Лєпіхова); життєва компе-
тентність (І. Єрмаков, Л. Сохань, І. Ящук та ін.); соціальна компетентність 
дошкільників та молодших школярів (М. Гончарова-Горянська, О. Конон-
ко та ін.); структура соціальної компетентності (В. Маслєннікова). 
Водночас аналіз різних концепцій та напрямів наукового вивчення 
соціального розвитку дає підставу стверджувати, що на сучасному етапі 
недостатньо вивчено особливості соціалізації дітей дошкільного віку в 
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неповних сім’ях. 
Мета статті полягає у теоретичному аналізі особливостей впливу 

неповної сім’ї на соціалізацію дитини дошкільного віку, зокрема впливу 
розлучених батьків. 

Соцiалiзацiя (лат. socialis – суспiльний) – iсторично зумовлений 
процес розвитку особистостi, надання та засвоєння iндивiдом цiнностей, 
норм, установок, зразкiв поведiнки, що притаманнi даному суспiльству. 
Його результатом є активне вiдтворення особистiстю набутого соцiального 
досвiду в своїй дiяльностi та спiлкуваннi. Соцiалiзацiя може вiдбуватися як 
в умовах виховання, тобто цiлеспрямованого формування вихованця, так i 
в умовах стихiйного впливу на особистiсть [13]. 

«Позитивна» соціалізація особистості сприяє її соціальному 
розвитку, самовдосконаленню та самореалізації, що у кінцевому випадку 
впливає на процес відродження суспільства. 

Провідником соціалізаційних процесів виступає батьківська сім’я. 
Вона займає головне місце в моральному формуванні особистості, бере з 
перших днів життя дитини на себе турботу про її здоров’я і виховання, 
сім’я дає дітям початкові знання про навколишній світ, виробляє певні 
уявлення і навички, допомагає здійснювати контакти з багатьма іншими 
людьми тощо [12]. Головними каналами, по яких здійснюється вплив на 
дитину в сім’ї, виступають батьківська любов, батьківський авторитет, 
моральні орієнтації батьків, психологічний клімат у родині. Як результат 
позитивного впливу названих чинників у дитини формується сприятлива 
позиція в родині, почуття захищеності, емоційне благополуччя, а засвоєні 
моральні еталони стають орієнтирами подальшої поведінки. 

Соціалізація дитини починається з народження. На всіх етапах життя 
людини сім’я є найважливішим компонентом мікросередовища. У житті 
дитини протягом перших років домінують соціалізуючі впливи сімейного 
оточення. Перевага сім’ї як виховного колективу полягає в тому, що 
дитина має можливість постійно спостерігати поведінку батька й матері в 
неофіційних сімейних стосунках; спілкуватися з людьми різного віку, 
статі, життєвого досвіду; просто й природно залучатися до реального 
життя. У сім’ї складаються емоційно насичені взаємини між батьками й 
дітьми, які мають особистісний характер, набувається необхідний 
соціальний досвід. 

У дошкільному віці в дитини конструюється образ соціального світу, 
закладається базис її особистісної культури, відбувається усвідомлення 
себе як індивідуальності, формується її ставлення до інших людей, до світу 
в цілому. Згідно Базового компонента дошкільної освіти [1] дитина 
обізнана із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; 
здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, 
довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до рідних 
та близьких членів родини. Обізнана із різними соціальними ролями людей 
(знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, 
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хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціальними та морально-
етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватися їх під 
час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: 
узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в 
соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпережи-
вати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілку-
вання в різних життєвих ситуаціях. 

Наявність обох батьків створює для дитини передумову нормального 
емоційного та морального її розвитку в сім’ї. Та процес розлучення – не 
миттєвий психологічний факт. Серед симптомів, які можуть сигналізувати 
про гостре переживання дитиною неприємностей між батьком та матір’ю 
знаходимо: негативізм, нервозність, почуття провини, аутоагресія, замкну-
тість тощо. Брак уваги батьків, розуміння, підтримки призводить до 
емоційної нестабільності дитини, появі тривог, страхів. Діти фантазують, 
що тато чи мама більше ніколи до них не прийдуть, що їх розлюбили. 

Існує багато причин, які сприяють розлученню, наприклад: 
– урбанізація; 
– залучення жінок до праці; 
– економічна самостійність жінок; 
– зміна форм соціального контролю; 
– руйнування релігійної основи шлюбу; 
– ослаблення зв’язків між поколіннями; 
– зниження цінності й кількості дітей у сім’ї [4, с. 56–57]. 
Діти розлучення можуть мати різний досвід та різні наслідки, які 

базуються на часі руйнування сім’ї та статі дитини. Тривалість негативних 
подій є важливим фактором впливу на дитину. Потенційні наслідки не є 
постійними. С. Крейн та А. Беллер [7, с. 67] зробили висновок, що 
найгірші наслідки розлучення є для дітей дошкільного віку. Ці наслідки 
збільшуються з часом. Також з’ясували, що хлопчики страждають більше 
через розлучення, яке впливає на них більш істотно. Однак К. Бюлер та 
Дж. Геральд [2] виявили, що конфлікт у сім’ї, де є діти від 2 до 11 років, 
більш негативно позначаються на дівчатах, на яких вплив розлучення не 
зникає з часом. Й. Сан [11, с. 697–713] же довів, що наслідки розлучення 
на дітей не дуже різняться від статі дитини. 

Наслідком кризи сім’ї стають багаточисленні проблеми дитинства, 
якими є: великий відсоток дітей з відхиленням емоційно-вольового 
розвитку та поведінки; порушенні процесів формування моральної сфери, 
що призводить до культу жорстокої сили, панування матеріальних 
цінностей над духовними; поширюється алкоголізм, наркоманія, кримінал 
у дитячому середовищі та ін. 

О. Отравенко стверджує, що розлучення має не лише негативне 
значення для дитини, а й позитивне, за умови подолання кризової ситуації 
у стосунках батьків, надання їх можливості для розвитку та реалізації 
[10, с. 323]. 
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Функції батька та матері у вихованні дитини неідентичні. Чеські 
педагоги Я. Гамарова та Л. Голкович вважають, що роль батька є головною 
при формуванні суспільних цінностей і значення її зростає з дорослі-
шанням дітей, а роль матері призначена для збереження гармонійності в 
сім’ї та збагачення почуттєвих зв’язків між її членами [5, с. 135]. Проблема 
розлученої родини полягає у тому, що мати не може замінити батька уже 
тому, що вона жінка, і тому, що один з батьків не може замінити двох. 

Розлучення для багатьох жінок є сильним потрясінням у житті, у 
стані горя і сорому мама нерідко у всіх негараздах звинувачує батька, 
виховує у дітей почуття ненависті й зла до нього, яке може обернутися 
потім не тільки проти її батька, але і проти неї й інших дорослих. 

Ще складніше процес соціалізації дітей проходить у тих сім’ях, у 
яких мати інтенсивно хоче «влаштувати» своє особисте життя. У сім’ї 
часто з’являються нові вітчими. Деякі з них, оселяючись у квартирі, хочуть 
перебудувати на свій лад їх сімейний побут, вимагаючи від дитини 
певного ставлення до себе, а потім їх залишають. На їх місце можуть 
прийти інші, і все починається спочатку. Дитина стає замкнутою, вона 
відчуває себе нікому не потрібною. Часто у дитини погіршуються стосунки 
з мамою. 

Діти в розлученій сім’ї залишаються без догляду, поки мати на 
роботі, у два рази частіше, ніж у повній. Державна допомога, як і аліменти, 
полегшують умови життя неповної сім’ї, але не можуть вирішити тих 
матеріальних проблем, із якими вона стикається. Матеріальні труднощі в 
розлучених сім’ях переносяться важко і травмують психіку дітей, 
породжують невдоволення, заздрість, приниження, злість. 

Необхідною умовою виховання дітей із розлучених сімей є 
компенсаційна діяльність дорослих, що доповнює дитині недостатню 
батьківську (материнську) увагу, завдяки якій виробляються необхідні 
навички взаємовідносин з іншими людьми, проявляються теплі та щирі 
емоційні стосунки, які сприяють задоволенню життєво важливих потреб. 

Отже, психологічна атмосфера сімейної життєдіяльності значною 
мірою впливає на життєвий шлях дитини. Агресивність, девіантна 
поведінка, гальмування соціальної зрілості, невпевненість, нездатність 
встановлювати міцні емоційні контакти тощо – все це як риси особистості 
дитини формується унаслідок деструктивних стилів поведінки батьків 
відносно своїх дітей. Адже сім’я є першоосновою суспільства, де 
найвищою мірою виявляються та формуються індивідуальні особливості 
кожного з батьків, дітей та інших членів родини, реалізуються природні 
потреби, формуються цінності, мотиви поведінки як критерії розвитку 
особистості, відбувається становлення соціальної компетенції та соціалі-
зації її членів. Відповідно сім’я займає найважливіше місце серед причин 
поведінки, які відхиляються від норми. Важливість сімейної соціалізації 
полягає в тому, що в сім’ї формуються не тільки соціально-значимі якості 
особистості, але і властиві їй критерії оцінювання явищ, подій, людей. 
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Основними проблемами неповної сім’ї є проблеми родинного 
дискомфорту дитини, у дитини розвиваються комплекси різного харак-
теру, відсутність внутрішньої гармонії, що врешті-решт призводять до 
психологічних зрушень тощо. Здійснена нами розвідка не вичерпує всіх 
аспектів означеної проблеми. Перспективу нашого дослідження ми вбача-
ємо у розробці моделі педагогічного супроводу соціалізації дітей 
дошкільного віку з неповних сімей. 
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ВИХОВНА РОБОТА 
 

УДК 376.36 
Людмила Бегас 

 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНО-РОЗДІЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ 

 
Дошкільний і молодший шкільний вік привертає особливу увагу 

дослідників і педагогів-практиків. Цей період збігається з підготовкою до 
школи і початковим етапом навчання. Від того, наскільки вимоги, 
запропоновані школою, будуть адекватні можливостям дівчаток і 
хлопчиків, багато в чому залежать не тільки шкільні успіхи, але і 
становлення особистості в цілому. Ставши на шлях гуманізації виховання 
та освіти, сучасна педагогіка бореться за повернення в наше життя ідеалів 
добра, терпимості, милосердя; разом з цими ідеалами важливим є 
повернення розуміння мужності і жіночності, цінності особистого щастя, 
благополучного сімейного життя. 

Основні програмні документи, що визначають завдання та зміст 
виховної роботи в дитячому садку і в школі, не містять рекомендацій щодо 
статеворольової соціалізації хлопчиків і дівчаток. Діти ростуть недостат-
ньо підготовленими до виконання майбутніх соціальних ролей. 

У ході написання статті ми проаналізували ряд досліджень у галузі 
гендерного розвитку. Вивчення стосунків між чоловіком та жінкою і 
формування гендерних відносин між ними, зазначено у працях таких 
науковців як: Т. В. Бендас, Є. П. Ільїн, С. І. Кльоцина. В останні десяти-
ліття з’явилися наукові роботи Е. Еріксон, І. С. Коцина, А. В. Мудрик, в 
яких вказується на те, що сучасні вимоги індивідуального підходу до 
формування особистості не можуть бути виконані без урахування 
психологічної специфіки статі дитини. Починаючи з дошкільного віку, у 
хлопчиків слід формувати якості мужності, емоційної стійкості, сміли-
вості, рішучості, відповідальності, лицарського ставлення до представниць 
жіночої статі; у дівчаток – перші прояви жіночності: дбайливість, ніжність, 
скромність, терпимість, прагнення до мирного розв’язання конфліктів. 
Враховувати психофізіологічні особливості хлопчиків і дівчаток і 
відповідати вимогам сучасної науки дозволяє гендерний підхід до 
організації та здійснення навчально-виховної діяльності. 

Мета гендерного виховання полягає не лише у формуванні 
правильного розуміння сутності моральних норм, але дає можливість 
керувати ними в усіх сферах діяльності. 

У процесі підходу до гендерного виховання в освіті слід зазначити 
такі завдання: 
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1) зняття обмежень розвитку потенціалу особистості в залежності 
від статі; 

2) допомога у формуванні системи потреб, інтересів, ціннісних 
орієнтацій і певних способів поведінки, характерних для тієї чи 
іншої статі; 

3) різноманітність способів подачі навчального матеріалу, врахо-
вуючи гендерні особливості дітей; 

4) створення умов для максимальної самореалізації та розкриття 
здібностей хлопчиків і дівчаток у процесі педагогічної взаємодії. 

Термін «гендер» був запозичений вітчизняними дослідниками у 
зарубіжних колег, які почали займатися питаннями гендерних відмін-
ностей ще в 60-х рр. минулого століття. У науковий обіг цей термін ввів 
американський педагог Дж. Скотт. Під гендером розуміється соціальна 
стать людини, що формується в процесі соціалізації особистості і включає 
в себе психологічні, соціальні та культурні відмінності між чоловіками і 
жінками. 

Реалізація гендерного підходу пов’язана з проблемою статево-
рольової соціалізації людини. Сутність статеворольової соціалізації, як 
стихійної, так і соціально контрольованої, полягає в тому, що хлопчики і 
дівчатка, юнаки і дівчата, чоловіки і жінки, розвиваючись в умовах життя 
конкретного суспільства, засвоюють і відтворюють прийняті в ньому 
гендерні ролі і культуру взаємин [2, с. 201]. 

Діти навчаються розрізняти свою стать у віці близько півтора року, а 
стать інших людей значно раніше – вже на першому році життя. Пізніше 
дитина диференціює людей залежно від їх статі, поділяє на «хлопчиків» і 
«дівчаток» і усвідомлює себе представником певної статі. Багато чого в 
статевому розвитку залежить від індивідуальних особливостей дитини, від 
того, чи стимулюють дорослі – батьки, вихователі дитячого садка – процес 
статеворольової соціалізації або він здійснюється стихійно і визначається 
лише тим, який зразок для наслідування знаходять дошкільнята в сім’ї та 
дитячому садку. Важливість виховання якостей мужності і жіночності з 
дошкільного віку підкреслював В. О. Сухомлинський: «Вже в малюка-
першокласника і дошкільника чоловічої статі потрібно виховувати 
справжнього чоловіка» [6, с. 63]. 

Не лише родина, а й суспільство однолітків робить істотний вплив на 
процес статеворольової соціалізації дитини, будучи «винятково важливим 
агентом статевої соціалізації». 

Група дитячого садка являє собою генетично найбільш раній щабель 
соціальної організації дітей: у дитини розвиваються навички спілкування з 
іншими дітьми, вона засвоює різноманітні види спільної діяльності, 
формуються перші стосунки з однолітками [3, с. 665]. 

У дошкільні роки починають проявлятися відмінності в інтересах 
хлопчиків і дівчаток (в тематиці ігор, малюнків, в наданні переваги книгам, 
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музичних творів, в особливому пізнавальному відношенні до різних сторін 
дійсності). Педагогам потрібно вибирати способи взаємодії з хлопчиком 
або дівчинкою, які сприяють позитивному і адекватному становленню їх 
статевої ідентичності, тобто розвитку властивостей, якостей, особливостей 
поведінки, адекватних статі і відповідним статевим ролям, закріпленим в 
суспільстві. 

Необхідно також знати вікові етапи статерольового розвитку 
дошкільників, етапи їх соціалізації: 

а) 4–5 років – період первинного формування образу «Я» як 
представника певної статі (дитина відрізняє хлопчика від дівчинки за 
зовнішніми ознаками, отримує перші уявлення про зміст статевих ролей); 

б) 5–6 років: діти засвоюють незворотність своєї статі, і виникає 
ідентичність; 

в) 7 років і старше: статева ідентичність поглиблюється, збага-
чується, отримує розвиток статеворольової поведінки, завершується 
гендерна ідентифікація [7]. 

Велике значення має спрямованість педагогічних засобів на 
максимальну активізацію самих дітей у привласненні ідеалів мужності і 
жіночності, варіювання різних форм виховних впливів. Здійсненню 
гендерного підходу у вихованні дошкільнят і молодших школярів сприяє 
створення паралельно-роздільних груп і класів для хлопчиків і дівчаток. 

Групи і класи хлопчиків і дівчаток знаходяться на одному 
майданчику, що дозволяє дітям проводити достатньо часу у спільній 
діяльності. Облік певних принципів роботи з дівчатками і хлопчиками, 
відповідних їх природним психофізіологічним особливостям, здійснюється 
при організації їх роздільного навчання. 

У виховний процес дошкільнят включені: організація предметно-
розвиваючого середовища, використання сюжетно-рольових ігор і казок з 
метою розширення уявлень дитини про можливі моделі статеворольової 
поведінки і полегшення ідентифікаційних процесів. Спеціально організо-
ване для хлопчиків і дівчаток предметно-розвиваюче середовище дає 
можливість дитині актуалізувати і закріплювати способи статеворольової 
поведінки в діяльності. 

Сюжетно-рольова гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку – 
також є значущою умовою формування позитивної статевої ідентичності 
[1, c. 169]. 

Саме у грі закріплюються позитивні стереотипи якостей мужності і 
жіночності, моральні якості, а також закладаються основи емоційно 
позитивного ставлення до майбутньої ролі чоловіка або жінки, тата або 
мами. Педагоги сприяють формуванню ігрових умінь у самостійній грі 
дітей, в якій хлопчики і дівчатка за власним бажанням реалізують 
статеворольові уявлення та уподобання. 

Важливим напрямом роботи педагогічного колективу є надання 
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допомоги батькам. Завдання цього напряму: 
1) акцентувати увагу батьків на вихованні хлопчика та дівчинки 

адекватно до статевої ролі в сьогоденні і майбутньому; 
2) створити умови для придбання батьками необхідних знань про 

психофізіологічні і психологічні особливості хлопчиків і дівчаток, про 
засоби і методи статевого виховання в сім’ї. 

Дослідження формування процесу статевовікової ідентифікації, 
самооцінки дітей та емоційного сприйняття статевих ролей і образу «Я» 
дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Хлопчики 3–4 років і навіть 5-річного віку в змішаних групах 
вибудовують послідовність ідентифікації свого життєвого шляху від 
немовляти до старого, допускаючи, що в різні періоди життя вони можуть 
бути як хлопчиками, так і дівчатками. У сарших групах дитсадка, у дітей 
4–5 років ідентифікація у хлопчиків вибудовується за чоловічим типом, 
але вони не хочуть бути людьми похилого віку. У 6 років хлопчики 
абсолютно точно ідентифікують свій життєвий шлях. Паралельно-
роздільне виховання позитивно вплинуло на динаміку формування 
процесу статеворольової ідентифікації. Дівчатка і хлопчики правильно 
вбачають свій життєвий шлях, а ідентифікація у них завершується в 6–7 
років. Діти засвоюють незворотність своєї статі. 

2. Емоційні аспекти сприйняття образу «Я» у роздільних групах 
змінюються в кращу сторону. Хлопчики стали більш позитивно оцінювати 
себе. Тепер у них переважаючим є позитивне сприйняття, а не негативне. 
Саме в цьому віці у дитини формуються зачатки особистості, що 
розвиваються згодом у системі уявлень про самого себе. До закінчення 
дошкільного періоду діти досягають гендерної константності. У них 
закріплюються установки на певні способи поведінки, характерні для тієї 
чи іншої статі, у хлопчиків і дівчаток з’являються відмінності в їх 
особистісних якостях. З 7 років починається другий етап статеворольової 
стандартизації. Якщо в дошкільному дитинстві статеві відмінності 
більшою мірою сприймалися дитиною на зовнішньому рівні, то в 
молодшому шкільному віці статевої диференціації піддаються психоло-
гічні якості [4, с. 94]. 

Отже, питання про те, що треба робити, щоб тебе вважали 
хлопчиком або дівчинкою, замінюється питанням про те, яким для цього 
треба бути. Зміст ідентичності з віком стає більш реалістичним і 
адекватним тим формам, які задаються середовищем, де виробляються 
стереотипи статеворольової поведінки. 

Основними завданнями статеворольової соціалізації в молодшому 
шкільному віці є психологічна та інформаційна підготовка до періоду 
статевого дозрівання, заповнення прогалин знань про стать, формування 
статеворольової поведінки. Важливо, щоб заняття дозволяли дитині вільно 
виявляти якості, відповідні її уявленням. 
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Виховання можна розглядати як відносно соціально контрольований 
процес розвитку людини в ході його соціалізації. Спеціально виховний 
вплив допоможе хлопчикам і дівчаткам зрозуміти і усвідомити свою 
статеву роль. Навчання хлопчиків різних дій у надзвичайних ситуаціях, 
вміння протистояти природним і техногенним катастрофам, дає 
можливість випробувати та долати в страх. Діти починають розвивати в 
собі: витримку, силу, спритність, сміливість, витривалість, що розкріпачує 
в дітях чоловіче начало. Здоровий моральний клімат спонукає їх до довіри, 
співчуття, доброти. 

Інтеграція освітнього та виховного аспектів в одній освітньої моделі 
дозволяє закріпити стереотипи, що стосуються професійних ролей 
відповідно до статі, а також уявлення про фізичні, психічні, поведінкові 
властивості, характерні для чоловіків і жінок. Такі форми організації 
навчально-виховного процесу сприяють закріпленню і збагаченню 
статеворольової поведінки, підвищенню навчальної мотивації, розкриттю 
творчих здібностей школярів і формуванню навичок здорового способу 
життя [5, с. 3]. 

Діти комфортніше себе почувають у паралельно-роздільних класах, 
це доводять результати діагностики емоційних станів і працездатності 
хлопчиків і дівчаток після закінчення періоду адаптації до школи. Велика 
увага приділяється формуванню культури взаємин між хлопчиками і 
дівчатками: спільне проведення уроків хореографії, театрального 
мистецтва, прогулянок і свят. Хлопчики з повагою ставляться до дівчаток, 
із задоволенням ходять до них у гості, і навпаки. У ситуаціях спілкування 
між собою школярі намагаються проявляти себе відповідно до статі, 
демонструвати жіночу або чоловічу модель поведінки і транслювати 
прийняту ними гендерну культуру. 

Таким чином, виховання хлопчиків, як майбутніх чоловіків, або 
дівчаток, майбутніх жінок – це процес не тільки індивідуальний, але й 
соціальний. Виховання відбувається під впливом батьків, педагогів, 
однолітків і ровесників, до них залучається предметно-навчальне 
середовище, речі, явища природи та події в житті, суспільстві. Яким 
змістом наповняються моральні оцінки дітей, які якості формуються у 
дітей: мужності чи жіночності, чи зможуть розвинути свої здібності 
хлопчики і дівчатка, залежить від умов виховання та особливостей 
середовища. 

Педагог сприяє «розпредмеченню» середовища, розширюючи, 
збагачуючи його не лише соціальними відносинами, а й переводячи 
предметно-речове «облаштування» життєдіяльності дитини в соціальний 
контекст. Конструювання дитиною образу соціального світу, який постає 
перед нею як певна соціальна реальність, вимагає соціально-педагогічного 
супроводу соціалізації особистості дитини, що передбачає врахування та 
вивчення всієї повноти її взаємодії із соціальним середовищем, зі світом 
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людей, з різними соціальними інститутами макро- та мікросоціуму з метою 
забезпечення гармонійної соціалізації особистості. Педагогічне осмис-
лення того, що активне освоєння соціальної реальності, в якій живе 
дитина, і є важливою умовою для формування адекватного образу 
соціального світу, дає змогу вдосконалювати технологію педагогічного 
процесу. 

Процес соціалізації повинен проходити не стихійно, а будуватися на 
компетентному виховному впливі, що враховує гендерні особливості дітей. 

Слід звернути увагу на те, що недостатня робота розроблена 
авторами у вивченні питань вчителя, який формує особистість дитини, а не 
виховує їх як майбутніх чоловіка та жінку. 
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Наталія Дудник  

 
ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Зміни у соціальній, політичній, економічній сферах, які характери-

зують сучасне українське суспільство, спонукають до перегляду напрямів 
розвитку освіти. За умов сьогодення, коли дітей вже з перших років життя 
оточує економічне середовище, наповнене різноманітними економічними 
поняттями і процесами, актуалізується проблема економічної соціалізації 
та виникає необхідність їх ознайомлення з проблемами «дорослої» 
економіки. 

Сучасна ринкова економіка заснована на підприємництві, на виборі 
економічної діяльності, випуску товарів і послуг, на нових взаєминах між 
споживачами і виробниками, на рекламі товарів, що активізують потребу в 
науковому маркетингу економіки. В державних і виконавчих органах та 
наукових закладах України здійснюється інтенсивна робота щодо 
визначення сутності, засад і основних напрямів самостійної соціально-
економічної політики, спрямованої на пізнання, визначення і реалізацію 
корінних національно-державних економічних потреб та інтересів. 
Ринкова економіка зміцнює критерії соціальної справедливості. На перше 
місце тут виходить проблема створення рівних можливостей для кожної 
людини, реалізації її творчого і професійного потенціалу, забезпечення 
рівності всіх перед законом та у пошуку свого місця в умовах ринку. 
Людина вільно вибирає певну професію, потрібну для її здобуття освіту, а 
також і сферу діяльності, адже ринкове господарство засноване на свободі 
вибору громадян. У кінцевому результаті саме ринок відкриває для людей 
рівні можливості для самореалізації своїх здібностей. І ці процеси та явища 
так чи інакше впливають на освіту, обумовлюють її трансформацію в 
контексті сучасних змін. Становлення ринкових відносин, як зазначає 
В. П. Андрущенко, відбувається за умови, коли суспільство вирішує як 
мінімум три першочергові завдання: 

1) «роздержавлює» власність, передає її в руки реального господаря; 
2) виховує нового власника, навчає його господарювати за 

ринковими технологіями; 
3) створює необхідні умови (економічні, фінансові, правові, інфор-

маційні тощо) для реалізації ринкових форм і технологій господарювання 
[1, с. 386]. 

Сучасні дослідження вчених (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, 
Г. Григоренко, Р. Жадан, Л. Кларін, Е. Курак, А. Шатової, А. Смолєнцевої) 
свідчать про необхідність впровадження економічної освіти саме з 
дошкільного віку та вказують на роль і значимість економічної 
соціалізації: знайомства дітей з ринковими відносинами, економічними 
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уявленнями (про працю, про гроші, про професії, про бюджет сім’ї, про 
якості людини-господаря), економічними поняттями (категоріями) та 
безпосереднім застосовуванням їх у різних видах діяльності. Для 
виявлення впливу національно-територіальних особливостей, формування 
у дітей економічних знань проводилися крос-культурні дослідження. 
Сучасні дослідження вчених, які вплинули на економічну соціалізацію 
(А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, Н. Побірченко, І. Рогальська, Г. Гри-
горенко, Р. Жадан, Л. Кларін, Е. Курак, А. Шатової, А. Смолєнцевої), 
свідчать про необхідність впровадження економічної освіти саме з 
дошкільного віку та вказують на роль і значимість економічної 
соціалізації: знайомства дітей з ринковими відносинами, економічними 
уявленнями (про працю, про гроші, про професії, про бюджет сім’ї, про 
якості людини-господаря), економічними поняттями (категоріями) та 
безпосереднім застосовуванням їх у різних видах діяльності. 

Актуальність досліджуваної проблеми економічного виховання 
старших дошкільників у взаємодії ДНЗ і сім’ї визначається реальними 
соціальними суперечностями, які виникли в соціальних умовах і 
вимагають ефективного і швидкого вирішення: 

– між соціальною значимістю економічного виховання і недостат-
ньою реалізацією даного педагогічного завдання у дошкільному навчаль-
ному закладі; 

– між необхідністю підготовки педагога, вихователя днз до форму-
вання економічно грамотної особистості дитини старшого дошкільного 
віку та не розробленістю теоретичних основ і організаційно-педагогічних 
умов системи економічного виховання; 

– між інтересами суспільства у вихованні економічно-досвідченої 
особистості, що стане базою для подальшої економічної соціалізації та 
економічного виховання особистості та відсутності взаємодії днз і сім’ї у 
формуванні економічного досвіду у дітей старшого дошкільного віку. 

Метою цієї публікації є визначення актуальних тенденцій еконо-
мічної соціалізації, вироблення адекватних і гармонійних уявлень з 
економічної сфери життєдіяльності, знання основних економічних 
категорій, розвиток елементарних навичок економного поводження. 
Зрозуміло, що реалії сьогодення актуалізували питання організованого 
залучення дітей уже в дошкільному навчальному закладі до засвоєння 
основ економіки, пропедевтики економічної грамотності. Це вимагає 
розробки наукових засад економічного виховання дитини, визначення 
змісту, форм і методів формування у неї ставлення до матеріальних і 
духовних цінностей, економічних категорій: гроші, товар, власність тощо. 

До підготовки нового власника економічної держави в нових 
ринкових умовах, готового включитися у сучасні форми економічних 
взаємовідносин, поширюються нові вимоги – вивчення теорії і методики 
економіки, формування економічного мислення та свідомості, виховання 
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потреби, розвитку здібностей у певному виді діяльності, врахування 
свідомого ставлення до професії; озброєння молоді теоретичними 
знаннями та практичними вміннями і навичками щодо економіки. 

Формування у дітей та молоді економічних знань реалізується через 
поєднання пізнавальних, теоретичних і практичних компонентів навчання. 
Причому пізнавальні компоненти створюють не тільки систему 
фінансових, технологічних, технічних, економічних і правових знань, а й 
визначають внутрішню культуру молоді, формують її готовність до 
свідомої гармонізації стосунків «Людина – суспільство – природа – 
економіка». Об’єктивність змін у економічних відносинах у сучасному 
соціумі все частіше визначає змістовий спектр питань про розвиток 
економічних уявлень у дітей дошкільного віку. В умовах сучасних реалій 
виникають нові форми стосунків, що потребують адаптації дітей до світу 
«дорослої» економіки. Економічна соціалізація, яка успішно пройде в 
дитинстві, сформує подальше ставлення дітей дошкільного віку до різних 
економічних категорій та понять. Дитина мимоволі зустрічається з 
економічними поняттями, вона дізнається, що таке «наше», «моє», «твоє», 
«гроші», «ціна», «дорого», «дешево», «обмін», «заробити», «продати». 
Відповідно Базовому компоненту дошкільної освіти – державного 
стандарту дошкільної освіти дошкільникам належить жити в XXI столітті, 
де вони будуть засвоювати нову картину світу, що складається, в тому 
числі і з Економіки. Це вимагає від них уміння правильно орієнтуватися в 
житті, самостійно, творчо діяти, а тому будувати своє життя більш 
організовано, розумно, цікаво. Саме в дошкільному віці у дітей формується 
первинний досвід орієнтування в елементарних економічних уявленнях, 
формується основа майбутнього економічного мислення. Водночас основні 
компоненти педагогічного процесу виявляються неспроможними 
здійснювати економічну соціалізацію дітей, оскільки, зазвичай способи і 
форми передачі соціо-економічного досвіду молодому поколінню є 
неефективними. Отже, теоретичні і практичні засади педагогічної 
діяльності у ДНЗ повинні зазнати радикальних змін: її складовими мають 
стати не лише навчання і виховання, а й економічна соціалізація 
особистості. 

Економічна соціалізація дітей як наукова проблема, об’єкт 
міждисциплінарного наукового дослідження перебуває сьогодні у центрі 
уваги дослідників. 

Дослідження, що стосуються вивчення економічної соціалізації дітей 
старшого дошкільного віку, розглядалися зарубіжними економістами і 
психологами, і спочатку будувалися в рамках стадіальної теорії Ж. Піаже. 

Дев’ять таких стадій виявив А. Страусс в одному з ранніх 
досліджень, які стосуються відношення дітей до грошей (1952). Це 
дослідження лише змушували б дитину рухатися від однієї стадії до іншої. 
Пізніше К. Данзігер (1958) виділив чотири стадії розвитку уявлення 
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дитини в галузі Економіки. Як і А. Страусс, К. Данзігер вважав, що 
розвиток економічних уявлень у дитини визначається не тільки 
біологічним дорослішанням, а й залежить від досвіду ставлення до грошей. 
Р. Саттон виділив шість стадій, а Г. Ферт – п’ять [2, с. 112]. Початок 
сучасних досліджень покладено роботами А. Страусса (A. Strauss), де 
показано стадійність у засвоєнні грошей в дитинстві. Учений виявив 9 
стадій ставлення дітей до грошей (вік 4,5 – 11,5 року). Це дослідження 
мало пошуково-констатувальний характер – без аналізу факторів, що 
впливають на перехід від однієї стадії до іншої. Пізніше К. Данзінгер 
виділив 4 стадії розвитку уявлення дитини в галузі Економіки. Зауважимо, 
що він охопив лише незначний віковий діапазон: від 5 до 8 років. В 1982 
Б. Стейсі (B. Stacy) зробив огляд основного становища в цьому напрямі за 
попередній період та визначив основні області дослідження (гроші, 
власність, соціальні відмінності, соціально-економічні поняття), виділив-
ши вікові стадії економічної соціалізації дітей і підкресливши умовність 
розподілу в залежності від дій різних факторів. Хронологічний вік дітей, 
які прийняли участь у експерименті – від 4 до 15 років. Більшість робіт, в 
якому вивчалося різне розуміння дітьми економічних понять, охоплювали 
віковий діапазон від 4–5 до 12–13 років. 

Окрім робіт, в якому вивчалася стадійність економічної соціалізації, 
існує чимало досліджень, присвячених вивченню факторів, що впливають 
на цей процес. Особливо значущими для нашого дослідження є роботи, в 
яких розглядаються такі фактори, як приналежність до певного класу, 
регіональні та національні особливості, вік, стать. Як зазначає А. Щедріна, 
у дослідженнях Г. Маршалла і Л. Магрудера була встановлена залежність 
розуміння дітьми функцій грошей від безпосереднього досвіду 
використання грошей у сім’ї з різним соціально-економічним статусом. 
Автори доходять висновку, що діти з робітників засвоюють прямий 
асоціативний зв’язок між грошима і задоволенням, тоді як діти із 
середнього класу здебільшого накопичують гроші на майбутні витрати. 
Інші автори (А. Фьонем, П. Томас) показали, що, як правило, батьки 
середнього класу починають видавати гроші дітям меншого віку, ніж 
батьки-робітники. Автори припускають, що ранній досвід користування 
власними грошима повинен обумовлювати більш ранню соціалізацію, 
раціональну їх застосуванням. Однак дослідженнями цих авторів істотної 
різниці в економічних уявлення дітей не було виявлено. Отже, було 
зроблено висновок, що класово різниця відчувається, але вона ніби 
розмивається і навчанням, і різнорідністю складу шкільних класів в 
загальноосвітніх школах. 

Ще один чинник, який впливає на формування економічних уявлень 
дитини, вивчався в західних дослідженнях – це її стать. Було з’ясовано 
(А. Фьонем, П. Томас), що доньці будь-якого віку батьки видають грошей 
на кишенькові витрати менше, ніж сину. Виявлення сутності економічних 
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понять у дітей дозволило встановити статеві відмінності і в рівнях 
сформованості економічних уявлень. Було з’ясовано, що хлопчики дещо 
краще розуміють призначення і те, звідки беруться гроші для зарплати. У 
хлопчиків більш свідомо виявляється і тенденція розуміння того, що здібна 
людина повинна отримувати за свою роботу більшу оплату. В уявленні про 
працю та способи отримання грошей у хлопчиків теж було виявлено 
більшу обізнаність і варіативність, ніж у дівчат (Олпорт). 

Розмаїттям теоретичних розробок економічного виховання як 
важливого засобу формування правильного ставлення до суспільної 
власності у підростаючого покоління першими займалися такі провідні 
економісти як Л. М. Пономарьов, Л. Є. Епштейн. Проблеми економічного 
виховання досліджувалися в таких працях вчених як А. Аменд, 
Ю. Васіл’єва, Б. Вульфова, Е. Землянської, М. Рамазова, Н. Толстого, 
Л. Фридмана та ін., які стверджували, що економічне виховання доцільно 
починати як можливо раніше. 

Широта і різноманіття наукових підходів учених дозволяє 
простежити діяльний, динамічний, логічний, науковий інтерес науковців 
до дослідження проблеми економічної освіти, економічної соціалізації, 
виховання і мислення. 

Дошкільна педагогіка сьогодні зосереджує увагу на проблемах 
економічного виховання дітей в дошкільному навчальному закладі у 
взаємодії з родиною та потребує ґрунтовного вивчення, а отже, особливо, 
виховання економічних якостей особистості дошкільника в ДНЗ та родині, 
які забезпечать активне пристосування дітей до нових для них соціальних 
умов життєдіяльності. 

До основ, що актуалізували розробку проблем економічного 
виховання дошкільників належать: 

• Соціальна значущість проблеми – сучасні економічні умови 
вимагають необхідності виховання з дошкільного віку та набуття 
самостійності, діяльності, ініціативності, старанності, економічної компе-
тентності, людяності, що є базою готовності для подальшого дорослого 
життя; 

• формування повноцінної особистості як суб’єкта економічної 
соціалізації, економічної освіти дітей дошкільного віку, формування основ 
економічної культури, залучення дітей до дорослої економіки, як одного з 
чинників економічної соціалізації, яка безмежно впливає на відносини 
дитини на духовні та матеріальні цінності, становлення економічної 
соціалізації дітей; формування у дітей старшого дошкільного віку 
економічних знань, усвідомлення дітьми економічних понять. Однак при 
всьому різноманітті досліджуваних проблем маловивченими залишаються 
особливості економічного виховання дітей старшого дошкільного віку у 
взаємодії днз і сім’ї. 

• недостатня науково-методична розробленість процесу економіч-
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ного соціалізації та виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії 
днз та сім’ї, хоча в останні роки інтерес до економічного виховання 
дошкільників значно зріс. 

Велика частина педагогічних колективів ДНЗ проявили незначну 
готовність до забезпечення педагогічної взаємодії ДНЗ і сім’ї в питанні 
економічного виховання старших дошкільників, у зв’язку з цим виникла 
потреба розробки у сучасній педагогічній науці й запровадження у 
практику сучасних дошкільних навчальних закладів. 

Оновлення змісту освітнього процесу в дошкільному навчальному 
закладі спрямовано на розвиток, виховання та навчання дитини. Вона має 
бути активною, свідомою та компетентною, зі сформованою фізичною та 
психологічною готовністю до «дорослого» життя. Сучасну дитину з 
перших років життя оточує економічне середовище, наповнене 
різноманітними економічними поняттями і процесами. Відтак, процес 
економічної соціалізації безумовно є ширшим порівняно з процесом 
економічного виховання. Водночас, в більшості випадків складно 
простежити за тим, що засвоює дитина у процесі спілкування з 
однолітками, перегляду засобів масової інформації, зі спостереження за 
діяльністю дорослих та встановити відповідність такої стихійної 
інформації морально-етичним нормам суспільства. Саме тому важливо 
сформувати в дітей дошкільного віку елементарний економічний досвід, 
що стане базою для подальшої економічної соціалізації та економічного 
виховання особистості. Поряд з цим на сьогоднішній день доводиться 
констатувати, що на практиці економічне виховання зводиться головним 
чином до навчання. У зв’язку з цим необхідно звернутися до розгляду 
таких понять як «економічна соціалізація» і «економічне виховання». 

Економічна соціалізація – це об’єктивний процес засвоєння 
індивідом економічних поглядів, зразків економічного поводження, 
освоєння соціальних ролей, навичок, цінностей, соціальних норм взаємодії. 

Економічне виховання розглядається сучасними науковцями як один 
з важливих компонентів соціалізації дитини – економічної соціалізації, 
складовими якої є елементарні економічні знання, сформовані способи 
поведінки, а також особистісні утворення, які є необхідними для успішної 
економічної діяльності. 

Оптимальним для вирішення завдань економічного виховання 
вважають старший дошкільний вік (6–7 років). Це обумовлено тим, що: 
відбувається формування нового типу психічної організації, яка забезпечує 
більш ефективну адаптацію до соціальної реальності; спілкування дітей 
стає особистісним, у дитини складається справжня самооцінка, яка 
дозволяє йому усвідомлювати свої можливості, тобто об’єктивно 
ставитися до себе і результатів своєї діяльності. Поряд з цим старші 
дошкільники досить чітко починають уявляти фінансові можливості своєї 
сім’ї, добре орієнтуються в грошових знаках, легко можуть оперувати 
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ними при покупці в «магазині», під час сюжетно-рольової гри в 
дошкільному навчальному закладі, а далі включаються в планування 
сімейного бюджету, швидше і ефективніше засвоюють математичні 
операції: рахунок, додавання, віднімання. 

Економічна соціалізація дошкільнят передбачає наявність тісного 
контакту між дітьми, вихователями та батьками, що сприяє подоланню 
соціально-психологічних бар’єрів між дорослим і дитиною, полегшує 
сприйняття дитиною нового матеріалу. 

Розумінню багатьох економічних понять, розвитку пізнавального 
інтересу до економіки, створенню позитивної мотивації до її вивчення у 
значній мірі сприяє організація цікавих, ефективних, дієвих і значущих для 
дитини та саморозвитку особистості, прояву його «Я» сприяють різні види 
діяльності: дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, інтелектуальні ігри-
розваги, тематичні заняття, ігри-подорожі, дослідницька діяльність, 
читання казок, бесід на морально-етичні теми, зустрічі з цікавими людьми, 
вечори, що дає змогу вихователю проявити творчість, індивідуальність і в 
той же час, що особливо важливо, зробити процес пізнання економіки 
цікавим, доступним. Тому поєднання навчальної, ігрової та реальної 
діяльності найбільш ефективне для засвоєння дошкільнятами складних 
економічних понять, розробка методів і форм яких буде предметом 
подальших наукових розвідок. 
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Ольга Дяченко 

 
ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
У процесі соціалізації людина не лише засвоює необхідні знання, 

уміння, погляди, життєві цінності, соціальні ролі, але й набуває здатності 
спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми. Результат спілкування, 
взаємодії, а разом з ними і становлення індивіда повноцінним членом 
суспільства залежить від ставлення до оточуючих. 

Сьогодні ми гостро відчуваємо дефіцит моральних цінностей у 
ставленні молоді до людей. Сучасне середовище не сприяє вихованню у 
них етичних норм поведінки. Все більше звикаємо до мізерних виявів 
ввічливості, сором’язливості, доброзичливості. Починаємо забувати, що 
найвищою цінністю суспільства є людина, яку потрібно вміти шанувати. 

Виключного значення ця проблема набуває для учнів початкових 
класів, що зумовлюється їхніми віковими особливостями. Молодший 
шкільний вік є сенситивним для становлення адекватної самооцінки, 
критичності у ставленні до себе та оточуючих, засвоєння соціальних норм, 
морального розвитку, формування навичок спілкування з однолітками, 
встановлення міцних дружніх контактів. 

Проблема шанобливого ставлення та поваги учнів до людей 
вивчалася в різних напрямах: соціальна сприйнятливість молодшого 
школяра (М. Й. Боришевський, Л. А. Висотіна, Я. Л. Коломинський); сутність 
феномена «ставлення», яку досліджували філософи (Г. М. Гак, О. Г. Дроб-
ницький), психологи (В. В. Абраменкова, Г. О. Люблінська), педагоги 
(С. А. Козлова, О. П. Штихалюк). Виховання поваги до людей вивчали 
Д. Д. Бакієва, О. І. Кульчицька, Г. С. Прозоров. Ціннісне ставлення до 
людей досліджували І. О. Білецька, Т. Н. Жданова та ін. 

Однак проблема виховання в молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей ще не була предметом окремого дослідження. 

Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей 
буде ефективним, якщо ми врахуємо, що: 

– оточуюче середовище здійснює суттєвий вплив на психіку, 
поведінку, сприйняття дитини [1, с. 77]; 

– особистість існує лише тоді, коли постійно взаємодіє зі своїм 
оточенням [2, с. 24]. Дослідники В. Т. Кабуш, Я. Л. Коломинський 
переконані, що для пізнання однією людиною іншої велике значення має 
їхня взаємодія. У спільній діяльності відбувається обмін інформацією, яка, 
впливаючи на розум, почуття, волю формує моральність у відносинах, 
гуманне ставлення, відповідну поведінку взаємодіючих осіб. Спілкуючись 
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із різними людьми, особистість вчиться регулювати власну поведінку, 
вправляється у суспільно вагомих вчинках, має змогу закріплювати 
відповідні вміння, навички, звички; 

– наслідування, особливо в дитячі роки, забезпечує людині, яка 
дорослішає, можливість засвоїти великий об’єм узагальненого соціального 
досвіду [3, с. 12]. На думку вчених (Н. Ф. Голованова, Л. М. Пономарьов, 
В. Т. Чепіков), метод позитивного прикладу, який базується на наслі-
дувальній здатності, здійснює відчутний вплив на виховання учнів 
молодшого шкільного віку. Позитивний приклад має сприяти виникненню 
у дітей потягу до активної роботи над собою, до розвитку і вдосконалення 
своїх особистісних властивостей і якостей, подоланню наявних недоліків. 
Сприймаючи різні зразки поведінки і діяльності, школярі переживають 
внутрішні протиріччя між досягнутим і необхідним рівнем розвитку, що 
сприяє появі в них потреби в удосконаленні. 

У ході дослідження визначено такі педагогічні умови виховання у 
молодших школярів шанобливого ставлення до людей: 

– створення у виховному просторі «школа-сім’я» психолого-
педагогічної атмосфери шанобливого ставлення; 

– залучення молодших школярів до активної взаємодії з 
однолітками, дорослими людьми, старшим поколінням; 

– демонстрування у навчально-виховному процесі кращих зразків 
шанобливого ставлення. 

Встановлено, що механізмом дієвості педагогічних умов є: 
ідентифікація, емоційне обумовлювання, наслідування, мотиваційне 
опосередкування, конформність, освоєння ролі, підтримання внутрішньої 
узгодженості поглядів. З’ясовано методи і форми виховання у молодших 
школярів шанобливого ставлення до людей. Визначено етапи 
експериментальної роботи: пропедевтичний, когнітивно-збагачувальний, 
репродуктивно-діяльнісний та креативно-діяльнісний. 

На пропедевтичному етапі підготовлено вчителів і батьків до 
виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей; 
створено атмосферу пошани у виховному просторі «школа-сім’я». Для 
цього серед працівників школи та батьків проведено анкетування, лекції. З 
усіма бажаючими проводилися індивідуальні бесіди. Крім того, 
працівники школи та рідні учнів молодших класів взяли участь у диспуті, 
конференціях та тренінгах. 

На когнітивно-збагачувальному етапі проведено соціометричне 
дослідження школярів експериментальної групи, з’ясовано міжособистісні 
відносини в учнівському колективі. Шляхом низки запитань виявлено 
взаємні симпатії, антипатії, байдужість у ставленні дітей один до одного, 
зокрема, наявність школярів, які зовсім не користуються авторитетом та 
пошаною в однокласників. 

Для учнів, яких рідко обирали, створювалися ситуації успіху, що 
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ефективно реалізувалися у їх взаємодії з однокласниками. Само-
ствердившись у спільній роботі з однолітками, учні підвищили свій 
авторитет у класі. 

Активна взаємодія дітей насамперед була організована на уроках, що 
проходили в таких формах: «робота поряд», «робота удвох», «робота 
групами», «спільна робота», «колективна робота». Протягом уроку 
створювалися ситуації або давалися завдання, які спонукали школярів 
спілкуватися між собою, звертатися за допомогою один до одного. У 
груповій формі роботи учні інакше оцінювали дії своїх однокласників. 
Між ними встановилися позитивні відносини, викликані спільними 
переживаннями. Значну увагу приділено рольовим іграм. У процесі гри 
учні отримали можливість спілкуватися між собою, взаємодіяти. Успіх 
суспільно-корисної праці також сприяв симпатії та позитивним 
взаємовідносинам серед школярів. Діти збагатили свої знання про 
внутрішній світ однолітків, навчилися цінувати їхні досягнення та 
індивідуальні особливості. 

З метою викликати в молодших школярів пізнавальний інтерес до 
дорослих, організовано низку екскурсій на фабрики, ферми, в дендропарк, 
де діти ознайомилися з людьми, які там працюють. Мета екскурсій – 
навчити бачити насамперед особисті якості людини та шанобливо 
ставитися до неї й до роботи, яку вона виконує. 

Спільна праця учнів з батьками над створенням фільму «Моя сім’я» 
допомогла дітям змінити своє звичне ставлення до рідних, звернути увагу 
на їхні інтереси та потреби. 

Виховання шанобливого ставлення у молодших школярів до людей 
похилого віку розпочали з відвідування будинку пристарілих. Після 
зустрічі з одинокими людьми школярі зобразили свої враження в 
малюнках. 

Для більшого зближення онуків із рідними бабусями та дідусями 
діти отримали завдання взяти інтерв’ю і написати статтю про життя 
стареньких; було проведено сімейний ярмарок. 

З поняттям шанобливого ставлення педагоги знайомили молодших 
школярів на уроках із позакласного читання. У казках, оповіданнях, 
притчах, віршах діти мали змогу побачити й усвідомити зразки 
шанобливих дій та вчинків. Захоплюючись художніми, музичними, 
літературними творами і дізнаючись про тих, хто їх написав, учні виявляли 
бажання бути схожими на визначних особистостей і відповідно себе 
поводити. 

На репродуктивно-діяльнісному етапі застосовано спеціальні вправи 
для конкретизації та закріплення необхідних шанобливих дій і вчинків. 
Так, після того, як учні опрацювали вірш чи оповідання з позитивними 
прикладами пошани і схарактеризували дії та вчинки головних героїв, 
учитель пропонував їх інсценізувати. Закріпленню в дітей шанобливого 
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ставлення один до одного незнайомих людей сприяли ігри «У музеї», 
«Бібліотека», «На вулиці», розігрування сценок під загальною назвою 
«Знайди помилку». 

На креативно-діяльнісному етапі учням пропонувалася низка 
завдань: 

– придумати ситуацію нешанобливого ставлення до людини та її 
можливе позитивне і негативне вирішення; 

– розв’язати запропоновану ситуацію двома-трьома правильними 
способами; 

– проведення рольової гри «На автовокзалі». 
Такі завдання сприяли не лише закріпленню отриманих знань і вмінь 

шанобливого ставлення до людей, але й появі в дітей власного бачення 
шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми. 

Результати дослідження показали, що високий рівень вихованості 
шанобливого ставлення до людей за когнітивним компонентом у 
молодших школярів зріс з 21,2 % до 29,2 %. Висловлювання дітей стали 
більш змістовними, послідовними, логічними, збагаченими власними 
думками. У своїх судженнях вони почали використовувати морально-
етичні поняття, що характеризують шанобливе ставлення до людей. 
Збільшився обсяг знань про життя та захоплення рідних. Учні правильно 
визначають чесноти, властиві новим знайомим. Вони переконані, що лише 
людина, яка свідомо здійснила антисоціальний вчинок, не заслуговує 
шанобливого ставлення. Такі позитивні зміни спостерігалися у всіх класах: 
у першому класі – на 4,5 %, другому – на 6,2 %, третьому – на 9,7 %, а 
четвертому – на 11,2 %. Нерівність показників високого рівня вихованості 
шанобливого ставлення до людей за когнітивним показником у різних 
класах зумовлений віковими особливостями учнів. 

Високий рівень вихованості в молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей за чуттєво-мотиваційним компонентом також зріс з 
29 % до 38,1 %. Діти почали виявляти позитивні емоції, почуття до людей 
різного соціального статусу, віку, співчувати їм, захоплюватися ними. Учні 
намагаються виправдати, зрозуміти кожну людину, її життєвий вибір, тому 
змінилося не лише кількісне співвідношення осіб, яким вони надали 
перевагу, але й якість мотивації вибору. Такі зміни пов’язані з тим, що 
школярі мали змогу спілкуватися з різними людьми, навчилися оцінювати 
їхні моральні якості, розуміти причини, які спонукають окремих людей до 
неправильних дій. Зазначимо, що діти, які перебували на високому рівні за 
цим компонентом, досягли найвищого результату. 

Показники високого рівня вихованості шанобливого ставлення до 
людей за діяльнісним компонентом змінилися з 22,9 % до 30,6 %. Дії та 
вчинки учнів відповідають знанням, почуттям, мотивам шанобливого 
ставлення. Діти навчилися обирати правильний спосіб поведінки та 
змінювати його за необхідності, виявляти моральні якості у ставленні до 
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людей, з радістю спілкуватися не лише зі своїми батьками, але й рідними 
однокласників. Школярі прагнуть вдосконалювати власну поведінку, часто 
пропонують свою допомогу. 

Висновки. Для виховання у молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей ефективними є наступні педагогічні умови: створення 
у виховному просторі «школа – сім’я» атмосфери шанобливого ставлення; 
залучення молодших школярів до активної взаємодії з однолітками, 
дорослими людьми, старшим поколінням; демонстрування дітям у 
навчально-виховному процесі кращих зразків шанобливого ставлення. Їх 
реалізації сприяють психологічні механізми. За допомогою методів, форм 
виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей 
педагогічні умови були реалізовані на етапах експериментальної роботи і 
сприяли формуванню у молодших школярів показників когнітивного, 
чуттєво-мотиваційного, діяльнісного компонентів, які становлять струк-
туру шанобливого ставлення до людей. 

Аналіз даних діагностики свідчить про ефективність запропонованих 
умов. Рівень вихованості у молодших школярів шанобливого ставлення до 
людей зріс. Збільшився відсоток учнів із високим рівнем з 24,4 % до 
32,6 %. Зменшилася кількість дітей із середнім рівнем з 51,9 % до 48,6 %, і 
з низьким рівнем з 23,6 % до 18,8 %. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні можли-
востей і специфіки виховання шанобливого ставлення до людей в учнів 
середніх та старших класів школи, а також у молоді середньо-спеціальних 
і вищих навчальних закладів. 
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Леся Карнаух 

 
СІМ’Я ЯК ЧИННИК СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 

 
Нові трансформаційні процеси у світовій спільноті, складні 

соціально-економічні перетворення в українському суспільстві призвели 
до зміни демографічної ситуації, культурних та духовних цінностей, 
уявлень про сім’ю як чинника статево-рольової соціалізації дітей. В 
умовах швидкозмінного соціального середовища підлягають глибшому 
осмисленню традиційні погляди щодо специфіки впливу та функцій сім’ї 
на процес статево-рольової соціалізації старших дошкільників. 

Проблема статево-рольової соціалізації підростаючого покоління 
знаходить відбиття в нормативно-правових документах України: Законах 
України «Про освіту», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
чоловіків та жінок», «Про дошкільну освіту»; Базовому компоненті 
дошкільної освіти. 

Теоретичне осмислення статево-рольової соціалізації старших 
дошкільників як складової педагогічного процесу, вивчення форм, методів 
її практичної реалізації як педагогічної мети поступово дедалі більше 
привертають увагу науковців. Помітний доробок у галузі аналізу 
соціально-педагогічних аспектів цієї проблеми належить таким дослід-
никам, як Г. Васильченко, С. Гузенко, С. Гришак, Д. Ісаєв, М. Кле, 
С. Ковальов, М. Ткалич. Проблема статево-рольової соціалізації підлітків і 
школярів вивчалася в дослідженнях таких науковців, як: А. Аблітарова, 
А. Аніщук, Л. Бобак, Ю. Бурцева, О. Вічева, С. Вихор, Д. Міньков, 
В. Каган, А. Корінна, Л. Олійник, А. Шевченко. Різні аспекти соціалізації 
індивіда і впливу сім’ї на її перебіг висвітлюються у працях І. Беха, 
М. Лукашевича, Т. Кравченко, І. Рогальської. Відповідно до сучасних 
досліджень дитина, пізнаючи соціальний світ, не лише стає сама 
особистістю, а й практично та духовно перетворює довкілля й водночас 
розвиває саму себе, реалізує свої прагнення та ідеали. 

Слід зазначити, що зростання інтересу сучасних науковців до 
проблеми статево-рольової соціалізації старших дошкільників та впливу на 
цей процес сім’ї, на нашу думку, зумовлене і тим, що зміни, які 
відбуваються в нашому суспільстві, впливають на всі складові й хід 
соціалізації молодого покоління. 

Ми погоджуємося з думкою Т. Кравченко про те, «що прискорення 
темпів соціальної динаміки, перетворення старих і виникнення нових 
соціальних структур, трансформація соціальних ідеалів і цінностей 
неминуче зададуть нові параметри перебігу статево-рольової соціалізації, 
висуваючи перед суб’єктом нові вимоги щодо формування нових моделей 
соціальної поведінки, конструювання індивідуальної системи цінностей 
особистості» [5, с. 23]. На сучасному етапі розвитку суспільства, вважає 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 219 

О. Матвієнко, відбувається загострення та розширення межі відчуження 
між батьками і дітьми [8, с. 14]. У складних умовах перехідної доби 
суспільства назріла проблема пошуку нових форм роботи щодо статево-
рольової соціалізації особистості в умовах сім’ї. 

Тому мета статті полягає у розкритті специфіки впливу сім’ї на 
статево-рольову соціалізацію старших дошкільників у сучасних умовах 
сьогодення. 

Першим природним чинником соціалізації для дитини виступає 
сім’я, яка упродовж усього життя є тим мікросередовищем, на тлі якого 
відбувається її особистісне та статеве формування. Адже статево-рольова 
соціалізація в родині забезпечує становлення психологічної статі та 
формування адекватних статево-рольових уявлень, засвоєння статевих 
ролей та цінностей, стимулює процес ідентифікації дитини з особистістю 
своєї статі, передусім – із майбутньою роллю батька і матері По своїй 
суті – статево-рольова соціалізація – це процес цілеспрямованої взаємодії 
та впливу на дітей задля формування у них психології статі, засвоєння 
соціокультурних цінностей, які обумовлюють більшість особливостей 
статево-рольової поведінки. 

Основними чинниками статево-рольової соцiалiзацiї дітей є батьки та 
інші члени сім’ї (дід, баба, брат, сестра) та однолітки Батьки – найближчі й 
найрідніші люди, за допомогою яких дитина задовольняє потреби в 
психологічній захищеності, емоційному спілкуванні, які залучають її до 
різних видів соціальної взаємодії. Гармонійна повна сім’я сприяє 
становленню психологічної статі та iдентифiкацiї дитини з особою своєї 
статі, передусім – із батьком або матір’ю [9, с. 36]. 

Згідно з таким розумінням природи людини М. Лукашевич зазначає, 
що: «поведінка дитини і її діяльність, формування всіх психічних функцій 
нерозривно пов’язані з найближчим навколишнім середовищем і 
зумовлюється ним» [7, с. 55]. Дитина в сім’ї «приміряє» себе до 
суспільства, а це, своєю чергою, стимулює її соціальну активність. При 
цьому, поведінка дорослої людини сприймається дитиною як зразок для 
наслідування. Отже, важливе значення у статево-рольовій соціалізації 
старших дошкільників відіграють дитячі уявлення про позитивні зразки 
поведінки батьків. 

Водночас, на статево-рольову соціалізацію дитини, на нашу думку, 
здійснює неабиякий вплив домашня атмосфера: стиль взаємовідносин у 
сім’ї між батьками, психологічний клімат, ставлення дорослих до різних 
подій, до інших людей. За допомогою батьків маленька дитина 
задовольняє потреби в психологічній і фізичній захищеності, емоційному 
спілкуванні, дізнається про правила поведінки серед людей протилежної 
статі. Великого значення сучасними науковцями (А. Аблітарова, 
А. Аніщук, Д. Міньков, А. Шевченко) надається стосункам матері і 
дитини, досвіду спільної діяльності, спілкуванню батьків з дітьми, які 
стимулюють індивідуальність дитини відповідно статі та розвивають образ 
майбутньої сім’ї у старшого дошкільника. 
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Хлопчик, як би він не любив свою маму, наслідує насамперед батька. 
Те саме відбувається з дівчинкою – за всієї любові до тата вона ототожнює 
себе зі своєю мамою. Шляхом ідентифікації себе з батьками у дітей 
формується ставлення до чоловіків і жінок та засвоюються норми 
міжстатевого спілкування. Цілком очевидним є те, що соціалізація старших 
дошкільників є статево зорієнтованою. 

Батьки підтримують типову для певної статі поведінку хлопчиків та 
дівчаток і виявляють негативне ставлення до проявів моделі поведінки 
іншої статі. 

Під впливом сім’ї в дитини формується свідоме ставлення до себе як 
до самостійної особистості, рівної з іншими людьми, відбувається 
становлення позитивного образу «Я», виникає почуття гідності та власної 
значущості серед інших людей. Проекція на «світ людей», на думку 
А. Богуш, є діяльністю, що допомагає дитині засвоїти норми людських 
взаємовідносин та включає дитину в систему цих відносин поза межами 
сім’ї [3, с. 140]. 

Сім’я, на думку С. Литвиненко, може детермінувати розвиток 
особистості, сприяючи саморозвитку як на свідомому, так і на 
підсвідомому рівнях, а може і негативно відображатися на процесі статево-
рольової соціалізації дитини старшого дошкільного віку [6, с. 217]. 

Багато дітей виховується у неповних сім’ях. «Фемiнна педагогіка» 
сім’ї ускладнює формування адекватних статево-рольових уявлень i 
маскулiнної статево-рольової ідентифікації хлопчиків, гальмує засвоєння 
«чоловічих» статевих ролей i цінностей. Малюк, який виростає без батька, 
з часом виявляє риси жіночості. Чоловічі риси у нього можуть бути 
відсутніми через надмірну опіку матері. Відсутність батька також може 
привести до серйозних порушень психічного розвитку дитини, зниження її 
соціальної активності, деформацій особистості і порушення процесу 
статево-рольової ідентифікації, і навіть до різних відхилень у поведінці і 
стані психічного здоров’я. Психологи вважають, що хлопчики, яких 
виховує лише мати, засвоюють жіночий тип поведінки або створюють собі 
далеке від реальності уявлення про чоловічі моделі взаємодії, що в 
подальшому призводить до труднощів у подальших стосунках з іншою 
статтю. Часто такі хлопчики вульгаризують мужність, додаючи своїй 
поведінці агресивності, грубості, запальності як ознак чоловічого 
стереотипу поведінки. В процесі дорослішання ці хлопці виявляються 
менш соціально зрілими, ніж їхні однолітки із благополучних сімей. 

Відсутність батька позначається і на статево-рольовій соціалізації 
дівчаток. Адже статево-рольова соціалізація дошкільників різної статі 
вимагає наявності як жіночого, так і чоловічого прикладу. Якщо з дитиною 
залишається батько протилежної статі процес статевої iдентифiкацiї 
уповільнюється та ускладнюється. 

У неповних сім’ях питанню виховання дитини необхідно приділяти 
значно більше уваги, оскільки відповідальність за різнобічний гармонійний 
розвиток особистості лягає на плечі одного з батьків [9, с. 27]. 
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Несприятливий емоційно-психологічний клімат у сім’ї також 
негативно позначається на статево-рольовій соцiалiзацiї дітей обох статей, 
але особливо небезпечним він є для статево-рольової opiєнтації хлопчиків. 

Водночас слід вказати, що вмотивована відсутність одного з батьків 
впливає менш негативно на розвиток дитини, ніж агресивний характер 
взаємин між батьками. Адже, як вже зазначалося, виховний вплив мають не 
тільки слова батьків, а й атмосфера у сімейному колі. 

Не тільки біологічні відмінності статі, а й культурні традиції 
виховання дитини визначають те, як майбутні чоловіки і жінки 
будуватимуть свою родину. Важливе значення має ідентифікація хлопчика 
з батьком, а дівчинки з матір’ю [9, с. 27]. 

Одночасне сприймання обох батьківських ролей забезпечує усвідом-
лення закономірностей та особливостей різностатевого спілкування та 
виробляє навички побудови та урегулювання гармонійних стосунків між 
статями. Психологи довели, що у дівчаток із неповних сімей менше шансів 
в дорослому віці розуміти своїх чоловіків та синів, прогнозувати  
їхню поведінку і бажання, ніж у дівчаток із повних благополучних сімей 
[10, с. 38]. 

Аналізуючи вплив батьків на статево-рольову соціалізацію старших 
дошкільників слід відзначити вплив братів і сестер на означений процес. За 
дослідженнями Л. Яценко, значний вплив на процес формування статевої 
ідентифікації відіграють старші брати і сестри. Л. Яценко відмічає, що 
старша сестра більше впливає на меншу сестру, так і старший брат – на 
меншого, оскільки малюки віддають перевагу одностатевому спілкуванню 
і легше ідентифікують себе з одностатевими родичами. Зокрема, приклад 
брата допомагає хлопчику ідентифікувати себе з роллю батька, що 
полегшує процес статево-рольової типізації поведінки за чоловічим типом. 
Таким чином майбутні жіночість та мужність старших дошкільників обох 
статей визначаються структурою батьківської сім’ї, родинними моделями 
поведінки, очікуваннями батьків та психологічним кліматом, стилем 
спілкування в родині [10, с. 40]. 

Однак сім’я може як сприяти процесам статево-рольової соціалізації 
дитини, так і стримувати їх. У сучасних умовах, за визначенням 
С. Литвиненко, прогнозовано змінилися культурно-історичний спосіб 
життя сім’ї і структура суспільства, нормативні типи особистостей, 
усталені засади ставлення до дитинства і дитини зокрема [6, с. 215]. Це 
можна пояснити тим, що сьогодні українське суспільство переживає низку 
процесів і явищ, які негативно впливають на процес статево-рольової 
соціалізації дітей в сім’ї. До таких явищ насамперед потрібно віднести 
слабкість морально-етичної системи сучасного суспільства. 

Соціально-моральна анемія завжди була характерною рисою 
кризових періодів суспільства, але сьогодні розміри та швидкість її 
розповсюдження, які пов’язані з такими соціальними хворобами, як 
агресивність, егоїзм, цинізм і апатія, вже становлять реальну загрозу для 
всіх сфер життя української сім’ї. За визначенням О. Кононко, «нашим 
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дітям випало жити на зламі епох, бути свідками криз, боротьби батьків за 
виживання, занепаду моральних цінностей, насадження культу фізичної 
сили, зброї як атрибуту підсилення «Я». Буття сучасних дітей набуло 
дорослого забарвлення, наповнилося непритаманними йому проблемами, 
образами, лексикою, видами діяльності, сюжетами ігор» [2, с. 5]. Як 
наслідок, психологи і педагоги констатують факти катастрофічного 
зниження емоційних зв’язків між поколіннями. Між батьками і дітьми не 
виникають близькі довірливі стосунки, зникають спільні форми діяльності, 
необхідні для повноцінного процесу статево-рольової соціалізації. 

Ми поділяємо тривогу О. Матвієнко, яка застерігає, що «некеро-
ваність та різноголосність впливу мікросередовища може призвести до 
формування багатьох антисоціальних рис, які ведуть до відхилень у 
поведінці і можуть відігравати негативну роль у статево-рольовій 
соціалізації» [8, с. 8]. Адже вибір дитиною певної моделі статево-рольової 
поведінки зумовлюється різноманітністю зразків, схем, варіантів, ритуалів, 
які вона спостерігає в сім’ї, а також характером її спілкування з носіями 
цих моделей – дорослими людьми. Дитина, як зазначає О. Кононко, 
«заражається» їхнім способом поведінки, копіює його та прагне 
аналогічним чином відтворити в такій же ситуації [4, с. 175]. 

Інша особливість, що характеризує сучасні українські сім’ї, – це їхня 
стратифікація, тобто розшарування за матеріальними статками на багатих і 
бідних [1, с. 10]. Кількість бідних сімей, за статистичними даними, що 
представила Л. Якименко, становить 96 %, а багатих – лише 3 % від 
загальної кількості населення. І лише 1 % населення балансує між 
стабільним економічним становищем та відсутністю такого [9, с. 4]. У 
складних економічних умовах, коли найважливішим для людей є фізичне 
виживання, вироблення «захисної реакції» виступає домінантою у 
суспільній взаємодії людей. Важкі матеріально-побутові умови життя, 
низький культурно-освітній рівень та конфліктність у сім’ї, пов’язані з 
матеріальними негараздами, негативно позначаються на процесі статево-
рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку, демонструючи 
перед ними суперечливі моделі спілкування батьків. 

Таким чином, процес соціального розвитку дитини починається з 
раннього дитинства й відбувається у певному соціальному середовищі. На 
дитину впливають батьки, родичі й інші люди, з якими вона спілкується як 
соціальні інституції соціалізації. Усі ці чинники – сходинки всесвіту 
людських стосунків, що постійно розширюються, у орбіти яких включена 
особистість. Для дитини, що соціалізується, відповідними еталонами 
соціального середовища є сім’я та найближче оточення. 

Отже, сім’я може як сприяти процесу статево-рольової соціалізації, 
так і стримувати її. За умови відповідності соціального середовища 
соціальним потребам дитини, процес статево-рольової соціалізації дитини 
відбувається ефективно. У випадку несприятливих впливів найближчого 
оточення процес статево-рольової соціалізації дитини хоча й відбувається, 
але при цьому набуває рис нестабільності, соціальної малоцінності. Сім’я, 
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а саме взаємодія між чоловіком і жінкою є прикладом для майбутньої 
статево-рольової соціалізації дитини. Саме від цього прикладу залежить, 
що зможе винести дитина для побудови власної сім’ї [9, с. 27]. Дитина 
успішно проходитиме всі етапи статево-рольової соціалізації за наявності 
відповідного соціального мікросередовища, цілеспрямованого виховання і 
навчання в умовах сім’ї та дошкільного навчального закладу, що і стане 
предметом нашого подальшого дослідження. 

Результатом педагогічного впливу в процесі статево-рольової соціа-
лізації дітей є статево-рольова соціалізованість, яка кваліфікується вмін-
ням сприймати статеві стереотипи та цінності, застосовувати стандартні 
мовленнєві конструкти, жести, символи, які характерні для представників 
певної статі, сформованості відповідного статевого типу особистості. 
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УДК 373.2 
Руслана Кондратенко 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Гуманізація навчально-виховного процесу в світлі нового програмно- 

методичного забезпечення (Базовий компонент дошкільної освіти (нова 
редакція), програм «Дитина», «Українське довкілля», «Впевнений старт») 
передбачає зосередження зусиль на формуванні вільної, самостійної та 
дієвої особистості. Змістовою основою суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 
вихователем і дитиною стає пізнавальна та просоціальна активність. 
Важливо, щоб у таких умовах відбувалося виховання творчої особистості, 
яка здібна до самоактуалізації, до прийняття самостійних рішень і 
відповідальності за досягнуті результати. Для дітей вік 6–7 років, як 
зазначає Н. Непомняща, «стає визначальним у становленні базових основ 
особистості і найбільш сприятливим для їх спрямованого формування» 
[6, с. 145]. Наукові доробки І. Беха, Л. Виготського, О. Кононко, 
А. Люблінської, Т. Поніманської, Д. Ельконіна та ін. доводять, що в 
дошкільному дитинстві закладаються основи особистості: визначаються 
інтереси, здібності та нахили, риси її характеру, визначаються етичні 
норми поведінки і формуються базові якості особистості, серед яких чільне 
місце займають відповідальність та креативність. 

Проблема виховання відповідальності старших дошкільників мала 
своє висвітлення в працях Є. Аркіна, Т. Введенської, З. Борисової, 
В. Нечаєвої, Л. Меквабишвілі, Т. Фасолько. Відповідальність визначається 
як якість особистості, яка вміє усвідомлено зробити правильний вибір і, 
головне, дати відповідь про наслідки як перед собою, так і перед 
оточуючими. Наукові розвідки свідчать про те, що відповідальність 
розглядали у взаємозв’язку з категоріями «обов’язок», «духовність», 
«свобода», «самостійність» (А. Богуш, О. Кононко, С. Кулачківська, 
Т. Поніманська, Т. Фасолько). Так, за С. Кулачківською, відповідальність 
дитини-дошкільника визначається «мірою самостійності дитини, правом 
вибору та самостійного прийняття рішень і завжди пов’язана зі здатністю 
до вольових зусиль» [3, с. 16]. 

Також у психолого-педагогічній науці накопичений багатий матеріал 
з різних аспектів визначення і розвитку креативності (Д. Богоявленська, 
Т. Вовнянко, Дж. Гілфорд, Л. Гурова, Л. Єрмолаєва-Томіна, В. Клименко, 
О. Лук, О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, В. Роменець, Р. Стерн-
берг, П. Торренс та ін.). Поняття «креативність» переважно вживається 
разом із термінами «творчі здібності», «творчість», «обдарованість». Проте 
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об’єктивно, креативність слід визначати не як певну творчу здібність, а як 
здібність до творчості. О. Куцевол зазначає, що «творчість» слід розуміти 
як характеристику діяльності суб’єкта, підкреслюючи в ній процесуально-
результативну сторону, а «креативність» – як властивість обдарованої 
особистості, що є детермінантою творчого ставлення людини до світу, 
виділяючи в ній суб’єктивно-зумовлену сторону [4]. 

К. Хеллер відмічає діагностичні важливі особистісні параметри, які 
свідчать про високообдарованих індивідів: високі інтелектуальні та 
креативні здібності, здібність до швидкого засвоєння та розвинена пам’ять, 
інтелектуальна допитливість і потяг до знань, інфернальний локус 
контролю і висока особиста відповідальність, переконаність в особистій 
ефективності і самостійність суджень, позитивна академічна Я-концепція, 
яка пов’язана з адекватною самооцінкою [8]. 

І. Киштимовою виявлені особливості взаємозв’язку креативності з 
моральними характеристиками особистості. Дослідниця зазначає, що 
реалізація вільної та відповідальної дії – умова розвитку свободи і 
відповідальності та умова розвитку креативності. Вільна дія ґрунтується на 
особистому виборі при усвідомленні інших можливостей. Розвиток 
творчості, таким чином, передбачає розвиток уміння оцінювати 
альтернативи, здійснювати вибір і нести за нього відповідальність. 
Розвиток креативності – це, перш за все, розвиток смислової сфери, який 
повинен бути пов’язаний з формуванням відповідальності за смисли, які 
реалізуються [5]. 

Про необхідність виховання таких якостей, як відповідальність та 
креативність, наголошують багато вчених, але про взаємозв’язок цих 
якостей у виховному процесі в освітньому просторі дошкільного закладу 
ми не знайшли. 

Метою нашої статті є розгляд креативності та відповідальності як 
провідних базових якостей, які виховуються з дошкільного віку, а також 
представлення організації експериментального дослідження з цієї 
проблеми. 

Особистісне становлення дитини неможливе без набуття нею досвіду 
відповідальної свободи вибору. На це зауважує І. Бех і зазначає, що 
«почуття відповідальності виступає, з одного боку, дійовим підґрунтям 
формування і розвитку свободи волі як духовного стрижня людини, а з 
іншого – заслоном для перетворення її в свавілля» [1, с. 36]. За його 
твердженням, відповідальність – це особливий мотив людських вчинків, 
якому властива риса ідеальності. Особистість повинна нести повною 
мірою відповідальність як за вчинки та дії, так і за думки, їх зміст і 
наслідки. Разом із цим, проблему відповідальності особистості 
дошкільника треба розглядати і як складову особистісного зростання. 
Через опанування дітьми важливих складових відповідальності відбува-
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ється вияв особистісної творчої ініціативи. 
Т. Тузова визначила, що найважливішою умовою практичного 

забезпечення інноваційного розвитку суспільства є цілеспрямоване 
формування таких цінностей як креативність та відповідальність 
особистості [7]. Тобто дослідниця наголошує, що інтелектуально та 
морально розвинута особистість повинна вміти як створювати принципово 
нове, так і нести відповідальність за свої дії. У такому тлумаченні 
відповідальність виступає саморегулятором та регулятором творчої 
діяльності. 

Творча особистість, на думку Є. Ільїна, це особистість, яка реалізує 
свою креативність в інноваційних досягненнях, тому структура креатив-
ності включає в себе поєднання мотиваційних, інтелектуальних, 
естетичних, екзистенціальних, комунікативних креативних якостей і 
здібностей, які забезпечують творчий стиль поведінки, продуктивність, 
новизну, унікальність способів і результатів діяльності, схильність і 
готовність до творчих конструктивних перетворень в різних сферах 
життєдіяльності [2, с. 161–162]. Серед характерних особливостей творчого 
потенціалу дитини, на думку А. Матюшкіна, є ініціативність, впертість, 
відходження від шаблону, а також прояв «психосоціальної чутливості», 
тобто загострене почуття справедливості, випереджаючий моральний 
розвиток, висока емоційна чуттєвість, почуття особистої відповідальності. 

З метою розв’язання проблеми дослідження, розробки та створення 
умов виховання відповідальності та креативності старших дошкільників, у 
2011 р. в м. Кривому Розі відкрився експериментальний майданчик 
міського рівня на базі ККДНЗ № 101, 232 на тему: «Виховання 
відповідальності та креативності в старших дошкільників у різних сферах 
життєдіяльності». Метою нашої дослідно-експериментальної роботи є 
теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов ефективного 
виховання у старших дошкільників відповідальності та креативності і 
експериментальна перевірка їх у різних сферах життєдіяльності. 

Пропонуємо до розгляду основний зміст розробленої програми 
дослідно-експериментальної роботи (див. табл.). 

Підводячи проміжні підсумки, ми визначили умови, які забезпечать 
ефективність представленого дослідження: 

– створення креативного середовища, яке сприятиме вихованню 
відповідальності та креативності старших дошкільників; 

– методична підтримка педагогів з проблеми дослідження, що 
забезпечить удосконалення їх теоретичної та практичної готов-
ності до професійної діяльності; 

– залучення до активної взаємодії батьків і ДНЗ на основі потреб і 
можливостей у вихованні відповідальної та креативної осо-
бистості. 
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Таблиця 
Програма дослідно-експериментальної роботи 

 
Етапи дослідно-
експериментальної 
роботи, терміни 

Короткий зміст роботи 

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань 
дослідно-експериментальної роботи.  
Вивчення та аналіз науково-методичної літератури та педаго-
гічного досвіду за темою дослідження. 
Діагностика готовності вихователів до інноваційної педаго-
гічної діяльності. 
Визначення складу творчої групи педагогів-дослідників, 
психологічної служби для участі в організації та проведенні 
дослідно-експериментальної роботи з даної проблеми. 

І. Підготовчий етап 
(січень 2011 р. – 
вересень 2011 р.) 

Проведення вхідного моніторингу «Рівень готовності учасників 
навчально-виховного процесу до участі в експерименті». 
Визначення критеріїв, показників і компонентів сформованості 
у дітей дошкільного віку відповідальності та креативності. 
Уточнення сутності понять «відповідальність», «креативність». 
Розробка моделі створення умов щодо виховання відпові-
дальності та креативності у дітей дошкільного віку в різних 
сферах життєдіяльності. 

ІІ. Діагностико-
теоретичний етап 
(жовтень 2011 р. – 
серпень 2012 р.) 

Розробка психолого-педагогічного діагностичного мінімуму 
для вихователів, батьків. 
Визначення та експериментальна перевірка психолого-педа-
гогічних умов ефективного виховання означених базових 
якостей у навчально-виховний процес дошкільного навчаль-
ного закладу. 
Здійснення методичної підтримки педагогів з проблеми 
дослідження за допомогою інтерактивних методичних заходів. 
Розробка та апробація форм, методів, прийомів навчально-
виховної роботи в різних сферах життєдіяльності з метою 
виховання відповідальності та креативності старших дошкіль-
ників. 

ІІІ. Формувальний 
етап 

(вересень 2012 р. – 
серпень 2014 р.) 

Організація активної взаємодії батьків і ДНЗ на основі потреб і 
можливостей у вихованні відповідальної та креативної особис-
тості. 
Кількісний та якісний аналіз результатів експериментального 
дослідження. 
Підготовка та видання наукових праць, навчально-методичних, 
наочно-дидактичних матеріалів з питань виховання відпові-
дальності та креативності в дітей дошкільного віку в різних 
сферах життєдіяльності. 
Узагальнення результатів упровадження психолого-педагогіч-
них умов виховання відповідальності та креативності у дітей 
дошкільного віку в різних сферах життєдіяльності. 

ІV. Контрольно-
узагальнювальний 
(вересень 2014 р. – 
травень 2015 р.) 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції за 
результатами експерименту. 
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Отже, дослідження провідних психологів та педагогів дозволяють 
нам здійснювати виховання відповідальності та креативності у взаємо-
зв’язку в умовах відкритого освітнього простору дошкільного навчального 
закладу. Це надасть змогу отримати такі результати: 

1. Створення банку діагностичних методик для з’ясування стану 
проблеми виховання відповідальності та креативності старших дош-
кільників. 

2. Забезпечення психолого-педагогічних умов для виховання відпо-
відальності та креативності старших дошкільників. 

3. Підвищення компетентності педагогів і батьків у здійсненні 
виховних впливів на виховання відповідальності та креативності старших 
дошкільників. 

4. Розробка рекомендацій щодо використання певних форм, методів, 
прийомів навчально-виховної роботи в різних сферах життєдіяльності з 
метою виховання відповідальності та креативності старших дошкільників. 

5. Видання наукових праць, навчально-методичних, наочно-дидак-
тичних матеріалів з означеної проблеми. 
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УДК (372+37.03)(477) 
Володимир Кузь 

 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

В КОМПЛЕКСІ «ШКОЛА – ДИТЯЧИЙ САДОК» 
 
Іоаникій Галятовський, ректор Києво-Могилянської академії, дотри-

мувався наступного риторичного правила: усна проповідь, чи письмовий її 
виклад, має складатися з трьох частин: екзордіуму (вступу), нарації 
(викладу основного змісту праці) та конклюзії (висновку). 

І. Екзордіум (вступ). Освіта як особливо важливий інститут 
виховання та соціалізації, виступає в якості функції соціуму і реалізується 
в мінливих історичних ситуаціях та постійно обновлюваних соціальних 
взаєминах. 

ІІ. Нарація (виклад основного матеріалу). За сучасних умов розвитку 
України значно зростає роль сільської школи у вихованні молоді, у 
формуванні громадян правової демократичної держави та вирішенні 
завдань соціального розвитку села, а отже і суспільства в цілому. Сільська 
малочисельна, малокомплектна школа потребує особливої уваги держави, 
освітян-практиків та науковців. 

Діяльність школи, довкілля, і всі сфери життя сучасного села 
(економічна, соціокультурна, науково-виробнича, культурно-етнографічна) 
нерозривно пов’язані, як тіло і дух. Очевидним є і те, що якісна освіта 
неможлива без достатньої підготовки дітей до школи, без дошкілля. За 
умов гострої нестачі дошкільних установ, було винайдено новий тип 
навчально-виховних комплексів «школа – дитячий садок» [2, с. 334]. У 
новому ракурсі висвітлюється тут і відомий з історії педагогіки комплекс 
«дитячий садок – школа», який будується на родинних принципах 
співжиття: тут діти різного віку і дошкільнята, і молодші школярі ростуть, 
спілкуються, вчаться один в одного. 

Висхідними в організації навчально-виховного комплексу «школа – 
дитячий садок» ми взяли такі концептуальні положення: 

1) сучасне гуманне, демократичне суспільство потребує високо-
освічених, здорових, готових до праці в ім’я себе, народу, держави, людей; 

2) об’єктивною основою формування особистості є родинне вихо-
вання, правила, традиції, що діють у ній, в селі (мікросередовище), та 
соціальне буття, спосіб життя суспільства (макросередовище). 

Навчально-виховний комплекс «школа – дитячий садок» ми 
розглядаємо в умовах малого села, він організовується на основі принципів 
цілісності, структурності, взаємозалежності системи і середовища та 
ієрархічності. Вивчення взаємозв’язку складових системи дає змогу 
розглядати комплекс «школа – дитячий садок» в єдності загального та 
окремого. 
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Досліджуваному нами навчально-виховному комплексу «школа – 
дитячий садок» притаманні специфічні особливості, які яскраво 
відрізняють його серед інших, вже описаних установ такого типу. 
Структуру його колективу складають дошкільнята і школярі (найперше 
молодші) та дорослі – вихователі, педагоги, батьки, старші люди села, 
меценати. Отже, в центрі нашої уваги – спілкування дітей різного віку; 
дорослих – досвідчених і по-життєвому розумних – з недосвідченим 
дитинством та юністю. Дошкільнята, школярі в досліджуваному комплексі 
безліччю ниточок зв’язані різноманітними стосунками зі своїми 
ровесниками, старшими дітьми, педагогами, батьками, жителями села. І 
чим більше таких стосунків, тим ефективніше протікає процес виховання. 

У комплексі «школа – дитячий садок» виховні стосунки, завдяки 
наявності двох підсистем – шкільної та дошкільної, стають значно 
різноманітнішими. Тому і процес виховання в ньому характеризується 
більшою насиченістю. В. Сухомлинський справедливо зауважив: «Виховна 
сила колективу великою мірою залежить від багатства і різноманітності 
стосунків між особистостями, які стоять на різних ступенях розвитку, 
тобто між вихованцями різного віку. Це стосунки ідейно-виховні, 
інтелектуальні, навчально-трудові, самодіяльно-творчі, ігрові. Колектив 
впливає на особистість у процесі такої діяльності, коли старший передає 
молодшому свої ідейні переконання, знання, трудовий досвід, творчі 
вміння» [5, с. 165]. Дієвість різновікових стосунків у комплексі полягає в 
тім, що старший (навіть першокласник) виступає до молодшого 
(дошкільника) як більш досвідчений, свого роду наставник. Дошкільники 
ставляться до школярів з довір’ям, легко їм підкоряються, намагаються їх 
копіювати. При цьому система зв’язків «школяр – дошкільник» неминуче 
отримує розвиток і в зворотному напрямі – «дошкільник – школяр». 
Збагачена дошкільною підсистемою структура комплексу «школа-дитячий 
садок» докорінно міняє статус молодших школярів: тепер вони не тільки 
об’єкт виховних впливів учителів, батьків, старших школярів, але й суб’єкт 
виховного процесу відносно вихованців дошкільної групи, що робить 
досліджуваний комплекс особливо привабливим. 

У даному дослідженні провідним є таке концептуальне положення: 
– комплекс «школа – дитячий садок – центр виховної роботи на селі. 

Громадськість села, як правило, є активним учасником усіх справ у 
комплексі, а він, у свою чергу, дуже помітно впливає на культуру, 
освіченість селян, стає через своїх вихованців одним із важливих джерел 
духовності в кожній сім’ї, зміцнює та збагачує її цивілізованість». 

Турбуючись про малюків, старші діти (в нашому дослідженні – 
молодші школярі) розвивають у своєму характері такі якості, як доброта, 
милосердя, відповідальність, великодушність, турбота, ніжність. Молодші 
ж проймаються у відповідь почуттям вдячності та намагаються в усьому 
бути такими, як старші. 
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Педагогічний ефект комплексу «школа – дитячий садок» у тому, що: 
1) навчально-виховний комплекс «школа – дитячий садок» інтегрує 

виховні можливості громади малого села (дошкільну підсистему, школу, 
батьків, старійшин села, всіх його трударів) і стає виховним, культурним, 
духовним центром; 

2) об’єднання в досліджуваному комплексі двох підсистем (дошкіль-
ної, шкільної разом з дорослими жителями села) значно посилює його 
виховні зусилля, розширює амплітуду можливостей дитячого колективу, 
збагачує стосунки, спілкування, діяльність (комунікативну, пізнавальну, 
ігрову, трудову, суспільно корисну) між вихованцями; 

3) успішно вирішується проблема наступності між дошкільною та 
шкільною підсистемами. 

У «Матеріалах ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти» чітко 
окреслено мету і пріоритетні напрями Національної стратегії розвитку 
освіти. 

Метою Національної стратегії розвитку освіти на наступне десяти-
річчя є: 

– підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної освіти 
для громадян України, відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 
суспільства, економіки, кожного громадянина; 

– забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її інди-
відуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання 
упродовж життя [2, с. 320]. 

Основними завданнями Національної стратегії розвитку освіти 
визначено: 

– у дошкільній освіті: «оновлення змісту, форм, методів і засобів 
навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог 
Базового компонента дошкільної освіти (державний стандарт) та чинних 
програм розвитку дитини» [2, с. 335]; 

– розширити мережу навчально-виховних комплексів типу «дитсад 
– школа» [2, с. 334]; 

– реформування системи освіти на основі філософії «людино-
центризму» як стратегії національної освіти [2, с. 321]; 

– здійснити «перебудову та оновлення змісту, форм і методів 
організації навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму, 
особистісної орієнтації, компетентнісного підходу» [2, с. 335]; 

– здійснювати реалізацію в освітніх програмах ідей родино-
центризму, посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, розширення можливості 
впливу родин учнів на навчально-виховний процес [2, с. 327]. 

У «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 
роки» (в редакції, схваленій 28 жовтня 2011 року ІІІ Всеукраїнським 
з’їздом працівників освіти) поставлені завдання щодо формування 
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самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного 
розвитку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої 
самореалізації. Ці завдання пов’язані з новими запитами суспільства щодо 
реформування української освіти. 

Зміни в освіті в зазначених напрямах можуть відбуватися на 
принципах наукової обґрунтованості, а реалізувати їх допомагають 
дослідження педагогів та психологів на якісній методологічній основі. 
Одним із напрямів цієї роботи є психолого-педагогічний супровід – 
система підтримки та допомоги дитині в навчально-виховному процесі. 

Психолого-педагогічний супровід створює умови, щоб діти й дорослі 
повірили у свої різнобічні здібності. Умови, котрі створюють психологи та 
педагоги, вторинні стосовно умов даного освітнього середовища, вони 
залежать від нових технологій, які застосовані в даній школі, загальних 
виховних принципів педагогічного колективу. Тому для здійснення 
психологічного супроводу психологу спочатку потрібно органічно 
включитися у педагогічний колектив при безумовному дотриманні своєї 
автономності як професіонала й урахування особливостей навчального 
закладу у своїй діяльності. 

Отже, в нашій роботі ми говоримо про психолого-педагогічний 
супровід і визначаємо шляхи його реалізації в навчально-виховному 
середовищі. 

Відповідно мети, визначаємо основні завдання психолого-педаго-
гічного супроводу: 

– визначення напрямів і необхідних умов індивідуального розвитку 
учасників психолого-педагогічного процесу всієї школи; 

– системне відстеження (діагностика) психолого-педагогічного 
статусу учня та динаміки його психічного розвитку у процесі 
навчання; 

– створення комплексної програми психолого-педагогічного супро-
воду (планування) на всіх етапах розвитку дитини; 

– складання гнучких моделей організації навчально-виховного 
процесу, які можуть трансформуватися залежно від психологічних 
особливостей дітей; 

– розробка та ведення карт індивідуального розвитку учня, 
– надання допомоги учням (профілактика) в їх особистісному 
розвитку. 

Відповідно завдань, визначаємо найголовніші принципи психолого-
педагогічного супроводу: 

– науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної 
науки з використанням діагностичних методик; 

– гуманізації – пріоритет інтересів особистості дитини; 
– особистісно зорієнтованого навчання; 
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– сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку 
певних видів психічної діяльності; 

– індивідуального підходу – аналіз індивідуальних темпів і 
напрямів розвитку особистості дитини та педагога; 

– діяльнісного підходу – вивчення особистості учнів і вчителів у 
процесі діяльності, приймаючи за головний показник динаміку 
розвитку певних якостей особистості; 

– системності – розгляд явищ у системі психолого-педагогічного 
процесу та сукупності взаємодій суб’єктів педагогічного процесу. 

У школі запроваджено такі форми та напрями діяльності з психолого-
педагогічного супроводу: 

– розробка комплексної програми психологічного розвитку й освіти 
дитини, починаючи з дошкільного закладу; 

– діагностика; 
– розвивальна робота з дітьми; тематичні соціально-психологічні 
тренінги: групові заняття, спрямовані на вирішення конкретних 
завдань, наприклад, орієнтація дітей на здоровий спосіб життя, 
розвиток комунікативних навичок, лідерських умінь тощо; 

– профілактична робота (індивідуальні консультації; робота з 
обдарованими дітьми та розвиток креативності в обдарованих 
дітей; психологічна підготовка дітей до участі в олімпіадах, 
конкурсах, заходах Малої академії наук тощо; профконсультації та 
профорієнтація з учнями щодо самореалізації у професії та 
пошуку сенсу життя, професійне самовизначення). 

Комплексне застосування напрямів психолого-педагогічного супро-
воду дозволяє дослідити стартові можливості та динаміку розвитку дитини 
в освітньому процесі, надати підтримку й допомогу учням у рішенні 
завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації. 

Поняття «компетентність» і «компетенція» активно використо-
вуються у педагогічній науці з другої половини ХХ століття. На 
сьогоднішній день національний освітній глосарій дефініцію «компетент-
ність» подає в наступному трактуванні: компетентність, компетентності 
(competence, competency, competences, competencies) за проектом Тюнінг 
Європейської Комісії – це динамічна комбінація цінностей, певних 
особистих якостей, що характеризують результати навчання за освітньою 
навчальною програмою. Компетенції визначаються цим документом як 
надані особі повноваження. Тобто під компетенцією розуміють задану 
вимогу, норму освітньої підготовки, опис необхідних для успішного 
функціонування певної сфери діяльності знань, умінь та якостей людини, а 
компетентність – як сукупність реально сформованих на основі отриманих 
знань, умінь – професійних якостей і набутий досвід діяльності особистості. 

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної 
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школи має володіти певними компетентностями і виховувати їх належить з 
дошкілля: 

– гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; 
– самостійно, критично та творчо мислити; 
– бачити та формувати проблему, знаходити шляхи її раціонального 
вирішення; 

– усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути 
використані; 

– грамотно працювати з інформацією, робити аргументовані 
висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем; 

– бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, 
уміти працювати в колективі, удосконалювати розвиток особис-
тісної моралі, інтелекту, культурного рівня. 

Основні завдання формування професійної компетентності реалізу-
ються в процесі послідовного проходження ним впродовж усього терміну 
навчання трьох основних етапів: адаптивно-орієнтувального, змістово-
рефлексивного та репродуктивно-оцінного. 

На першому етапі формування професійної компетентності (адап-
тивно-орієнтувальному) зусилля всіх суб’єктів навчально-виховного 
процесу спрямовувалися на встановлення ділових контактів та визначення 
правил взаємодії, оволодіння уміннями вчитися. 

Другий етап формування фахової компетентності (змістовно-
рефлексивний) спрямований на становлення у дітей системи фахових 
знань, розкриття їх потенційних можливостей (розвиток мислення, уяви, 
пам’яті, комунікативних умінь, артистизму, художніх здібностей, організа-
ційних умінь тощо) та удосконалення фахових умінь в інтегративній 
єдності з їхнім розвитком. 

Третій етап становлення фахової компетентності – етап інтеграції у 
професійне середовище (репродуктивно-оцінний з елементами творчої 
самоорганізації). Якщо дитина активно займається навчальною, дослідною, 
шефською діяльністю, самоосвітою і має позитивні результати у цих 
сферах – можна говорити про достатній рівень інтеграції у професійне 
середовище. 

ІІІ. Конклюзія: 
Виховання та соціалізація нової людини, патріота України, високого 

професіонала з новим, планетарним мисленням, людини-будівничого 
незалежної держави України – потребує активізації зусиль усього 
суспільства. З метою виведення освіти на рівень світових стандартів 
необхідно запровадити у навчально-виховний процес дошкілля і школи 
ХХІ століття сучасних технологій, зокрема психолого-педагогічного 
супроводу, формувати у дітей, починаючи з дошкілля, професійну 
компетентність у новітніх навчально-виховних комплексах «школа-дитячий 
садок». 
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Заслуговує схвалення метод дослідження домінантної проблеми –
формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчаль-
них закладів на основі Базового компонента дошкільної освіти та чинних 
програм розвитку дошкільнят, зокрема програм «Я у світі», «Впевнений 
старт». 

Пам’ятаймо, що «школа є «істотою з Майбутнього», і вона уміє 
спрямовувати дітей тільки у Майбутнє..., а через утвердження Життя на 
Землі Школа спрямовує нас до Зірок, до Вищого Світу» [1, с. 72]. 
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УДК 373.31 
Світлана Олейник  

 
МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЇ БАТЬКІВ 
 
Формування у людини високої професійної орієнтації неможливо 

уявити поза зв’язком із трудовим навчанням. «Почуття поваги до праці, – 
писав В. О. Сухомлинський, – пов’язує дитину духовними нитками 
обов’язку з іншими людьми – спочатку з близькими, а потім з усіма 
чесними співвітчизниками. З почуття поваги до праці, з думки про те, що 
праця – творець щастя, народжується той стан повинності, без якого 
немислимо собі уявити елементарну моральну культуру людини, її 
відповідальність за своє майбутнє» [4]. 

Метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток в учнів 
технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей 
для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. 
Технології у початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної 
освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для 
успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття 
професійної освіти [2]. 

Трудове навчання має особливу цінність для менш здібних дітей 
тому, що за допомогою цього предмета часто краще покласти місток між 
школою та самостійним життям, ніж за допомогою інших, ця дисципліна є 
активним засобом переходу від теорії до практики, від знань до вмінь та 
навичок, формування таких особистісних якостей як працелюбство, 
наполегливість, колективізм, посидючість та інше. 

Трудова підготовка учнів завжди була предметом дослідження 
педагогіки. У такій підготовці вбачали основу розвитку особистості, 
підготовку до її майбутньої трудової діяльності. Сучасні школи мають 
пробуджувати практичний інтерес до майбутньої професії в учнів та 
керувати їхнім інтелектом для того, щоб у подальшому вони мали змогу 
обрати професію свого життя та не розчаруватися в ній [1]. 

Проблемі виховання інтересу до професійної самосвідомості 
молодого покоління присвячені праці О. М. Коберника, Є. Г. Костяшкіна, 
О. Й. Кочетова, М. В. Левківського, В. М. Мадзігона, А. С. Макаренка, 
М. М. Скаткіна, Д. А. Сметаніна, В. П. Тименка, В. О. Сухомлинського, 
Д. О. Тхоржевського, С. Т. Шацького. 

Метою статті є створення моделі виховання інтересу у молодших 
школярів до професії батьків. 

Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці 
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вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять 
до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приводу 
К. Ушинський писав: «Якби люди винайшли філософський камінь, то була 
б ще не велика біда: золото перестало б бути монетою. Але якби вони 
знайшли казковий мішок, з якого вискакує усе, чого душа забажає, або 
винайшли машину, яка цілком затіняє всяку працю людини, то самий 
розвиток людства припинився б: розбещеність і дикість полонили б 
суспільство» [5]. 

У сучасній загальноосвітній школі трудове навчання розглядають, з 
одного боку, як загальноосвітню політехнічну підготовку, з іншого – як 
передпрофесійну підготовку та як засіб збудження інтересу до навчання 
взагалі. Необхідно формувати характер в учнів до того, як вони поступили 
на роботу. З ранніх років у дітей необхідно формувати ті звички та якості, 
які бажані на будь-якій роботі: пунктуальність, увагу до навчання, 
спритність у виконанні наказів, чесність, лояльність [1]. 

У процесі фізичної праці в учнів розвивається мускулатура різних 
частин тіла, координація і точність рухів, зграбність, сила, витривалість. 
Праця сприяє їх розумовому розвиткові. Діти, зайняті різними видами 
праці, кмітливіші, винахідливіші, вони стикаються з різними знаряддями 
праці, матеріалами, дізнаються про їх призначення, збагачують свій 
словниковий запас. 

Модель формування інтересу у молодших школярів до професії 
батьків, представлена у таблиці 1 та базується на положенні про структуру 
мотиваційної сфери особистості, шляхом формування внутрішньої 
мотивації та пізнавального інтересу дитини за допомогою педагогічних 
умов навчально-виховного процесу. 

Розроблена модель дає можливість окреслити теоретичні кордони 
дослідження, являючись при цьому динамічною, гнучкою структурою, 
здатною по ходу її реалізації до змін, удосконаленню або спрощенню. 

Мета – це те, чого прагне дитина, чого хоче досягти. Мета буває 
близька і віддалена. 

Метою даної моделі є формування і розвиток в учнів технологічної, 
інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації 
їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. 

Однак самої лише мети недостатньо, щоб учень включався в трудову 
діяльність: потрібний внутрішній поштовх – мотив. 

Мотив – це спонукальна дія діяльності, пов’язана з задоволенням 
певної потреби. В ролі мотивів виступають думки, прагнення, почуття 
людини, в яких проявляється усвідомлена потреба. 
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Таблиця 1 
Модель виховання інтересу в молодших школярів  

до професії батьків 
 

Мета – прагнення дитини познайомитися та оволодіти майбутньої професією 
Концептуальна парадигма – гуманістична парадигма – особистісна зорієнтованість, спрямована на те, 
щоб кожний учень початкової школи став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, 
пізнання, спілкування вільною самодіяльною особистістю 

Етапи роботи: 
Мотиваційний Когнітивний Проектний Творчий 

розвиток в учнів 
широкого діапазону 
індивідуальних і 
соціальних мотивів 
трудової діяльності 

(моральних та 
пізнавальних) 

визначення 
суб’єктивних цілей 

праці, що відповідають 
мотивам учнівської 

діяльності особистісним 
можливостям 

формування умінь 
враховувати умови праці, 
необхідні для успішного 
досягнення визначених 

цілей: зовнішніх 
(особливості 
навколишнього 

середовища) і внутрішнього 
(наявність знань, умінь, 

навичок, трудового досвіду, 
здібностей) 

Спеціальне навчання 
самоконтролю, 

самооцінки і самокореції 
власної трудової 

діяльності самореалізація 
власного «Я» 

реалізація взаємозв’язку родинних традицій трудового виховання з 
сьогоденням 
забезпечення інформованості молодших школярів про світ професій 
виховання в молодших школярів поваги до професій батьків і гордості за 
їхню працю 

Педагогічні умови 

виховання в молодших школярів працелюбності, цілеспрямованості у виборі 
майбутньої професії, бажання продовжувати трудову династію 
родино-побутова трудова діяльність (суспільна праця дитини та батьків 
вдома) 
заняття в ЗНЗ відповідно до навчальної програми (розумова та фізична) 
екскурсії (оглядові, цільові, навчальні) 

Форми роботи 

позашкільна (гуртки, факультативи, секції) 
практичні: ділові та рольові ігри, аналіз конкретних виробничих ситуацій, 
мозковий штурм, практично-дійовий 
наочні: перегляд фільмів, плакати,  Методи роботи 
словесні: бесіди, розповіді, повідомлення, диспути, зустрічі, тематичні 
вечори, конференції, обговорення кінофільмів, читання літератури 

 
Завдання, які постають перед вчителем, зумовлені потребами 

існування, самоутвердження і взаємодії дитини в суспільстві та 
природному середовищі, а саме: 

– психологічну готовність особистості до праці (бажання сумнівно 
та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як 
обов’язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та 
повага до трудової діяльності); 

– підготовку до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних 
знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, 
необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору 
професії). 

Зміст трудового виховання школярів визначається навчальною 
програмою для кожного класу. Його особливості відображають поняття 
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«трудова свідомість», «досвід трудової діяльності», «активна трудова 
позиція». 

Для успішного виконання якоїсь роботи, крім наявності цілей та 
мотивів, потрібно вміти її виконувати. 

Вміння – це здатність дитини продуктивно, якісно і у відповідний 
час виконувати роботу. Вміння – це складна властивість людини, в неї 
завжди включаються знання, мислення, увага, самоконтроль, розумові та 
рухові навики. 

Зниження ролі трудового виховання і навчального часу предмету 
Технології в початковій, основній та старшій школі проявляється і у 
скороченні позакласного часу, а також в розриві педагогічних зв’язків 
трудової діяльності в навчально-виховному процесі, в їх заміні 
економічними і комерційними намаганнями педагогів і вихованців, і у 
відсутності педагогічного прогнозування подальшого розвитку ситуації. 

Праця виступає як засіб виховання і формування індивідуальності 
школярів, якщо вона дає можливість проявитися позитивним цілям у 
намаганнях дітей. Обов’язкові умови – наявність достатньо широкого 
діапазону об’єктів праці, доступних і привабливих для дітей даного віку, 
вільний вибір видів трудової діяльності, можливість її зміни. В цих умовах 
стає реальним розвиток вмінь вихованця до рівня його інтелектуально-
практичних і інших здібностей, пов’язаних з працею. Мається на увазі все 
більш повне і досконале оволодіння своїм тілом і засобами праці, уміння 
застосовувати в роботі знання про об’єкти праці, способи і засоби їх 
трансформації. 

Відомо також, що праця як виховний засіб впливає на особистісні 
структури і новоутворення не напряму, не самим фактом включення в неї 
вихованця, а в процесі взаємодії між дітьми, учнями і педагогами на базі 
праці. Характерною особливістю гуманістичної виховної системи виступає 
суб’єкт – суб’єктна взаємодія учасників трудового процесу. Праця у 
виховній системі – це спосіб зв’язку особистості зі світом, що 
встановлюється завдяки суб’єкт – суб’єктній взаємодії педагогів і дітей, що 
розгортається на основі прямого, безпосереднього і повного втілення 
власних задумів, проектів в активній діяльності [3]. 

Цілі, зміст, методи, форми, засоби і результати роботи завжди 
зливаються в єдиний навчально-виховний процес, складають змістовну, 
методичну і організаційну сторони діяльності вчителя і учнів та 
підпорядковані меті виховання інтересу у молодших школярів до 
професій. Виходячи з конкретних цілей і завдань, вчителі визначають зміст 
і об’єм практичної роботи для учнів, методи, засоби і форми, за допомогою 
яких школярі вивчають і опановують її, а також той результат, який 
повинен бути досягнутий. 

Добір, організація і проведення цих та інших заходів залежать 
передусім від наявних умов та виконавців, їхніх знань, умінь, творчих 
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можливостей, а також від вікових та індивідуальних особливостей. Вони 
здійснюються в тісній логічній послідовності з вивченими на уроках 
спільними зусиллями педагогічних колективів, працівників, батьків, 
громадськості. 

Подальшого дослідження потребує питання розробки експеримен-
тального дослідження та реалізація даної моделі та педагогічних умов 
виховання інтересу молодших школярів до професії батьків у навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. 
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УДК 372.36 
Олена Поліщук 

 
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРО ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 
Сучасній людині все частіше доводиться жити на межі своїх 

можливостей, в умовах, що стрімко змінюються, коли ламаються життєві 
стереотипи. Нестабільна соціокультурна та економічна ситуація в країні 
загострює цю тенденцію і спричинює ситуацію, коли 70 % населення 
знаходиться в стані затяжного психоемоційного і соціокультурного стресу, 
який виснажує адаптаційні механізми організму, що підтримують здоров’я. 

Відповідно до вищеозначеного, проблема формування здоров’я 
людини виходить за межі медичної науки і практики та зміщується в 
площину освіти. 

У сучасній педагогічній теорії і практиці проблема формування 
здоров’я і здорового способу життя посідає одне із пріоритетних місць. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні спостерігається тен-
денція до зниження середньої тривалості життя в чоловіків із 66 років до 
63 років, у жінок – із 75 до 73, хоча вона й раніше була значно нижчою від 
світових показників. Захворюваність населення на гіпертонію зросла в 3 
рази, стенокардію – 2,4, інфаркт міокарда – в 1,3 рази. 

Оприлюднені у жовтні 2010 року на засіданні Громадської 
гуманітарної ради цифри викликають справжній шок: «Із однієї тисячі 
оглянутих дітей віком від одного до шести років виявлено: розлади 
психіки і поведінки у 17,6 %, хвороби нервової системи у 32,9 %, хвороби 
кістково-м’язової системи 24,9 %. Зростає динаміка дитячого травматизму. 
А ще в дітей постійно знижується гострота зору і слуху, порушується 
постава [8, с. 5]. 

Здоров’я нації сьогодні – показник цивілізованості держави, який 
відбиває рівень соціально-економічного розвитку суспільства. 

Вивчаючи історію будь-якого народу, практично неможливо 
залишити поза увагою діяльність людей, яка була спрямована на 
загартування, зміцнення здоров’я, заохочення до ведення здорового 
способу життя та виконувала важливі соціальні функції і є невід’ємним 
складником національної культури. Кожний народ має свою, побудовану 
на традиціях, ментальності, способі життя, систему фізичного 
вдосконалення, яка є важливим показником загальної культури того чи 
того рівня його розвитку та середньої тривалості життя. 

Одне із основних завдань, визначених «Законом України «Про 
дошкільну освіту», – збереження та зміцнення фізичного, психічного і 
духовного здоров’я дитини. Умовами цілісного розвитку дитини є 
використання в ДНЗ здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних 
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технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного 
розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, 
повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового 
режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення 
до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, 
дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та 
вихованцями, самими дітьми. 

У наукових дослідженнях, присвячених концептуальним змінам 
освітнього середовища (А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, Е. Вільчков-
ський, Н. Денисенко, О. Дубограй, О. Кононко, Т. Поніманська та ін.), 
йдеться про усвідомлення цінності здоров’я, особливо в період дитинства, 
забезпечення оптимального стану здоров’я, визнання унікальності кожної 
дитини та забезпечення ефективності її індивідуального розвитку. 

Незаперечним є той факт, що здоров’я дитини є основою її 
виховання, навчання та розвитку. Відтак, система цінностей складає 
основу особистості. 

Великий вітчизняний педагог-новатор, письменник-мислитель, полу-
м’яний патріот і поборник найгуманніших ідей Василь Олександрович 
Сухомлинський у своїх працях-роздумах, працях-настановах неодноразово 
звертався до розгляду питань, що стосуються фізичного виховання та 
здоров’я підростаючого покоління. Він вважав, що важливою умовою 
життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності долати труднощі є 
добре, міцне здоров’я, відчуття повноти і невичерпності фізичних сил. 

Сучасні вчені та практики (Т. К. Андрющенко, І. І. Григоренко, 
О. Д. Дубогай, Н. Ф. Денисенко, Н. Ю. Синягіна, О. П. Козін, І. В. Куз-
нєцова та ін.) вважають, що стан здоров’я людини залежить не тільки від 
зовнішніх чинників, а й від власного ставлення до нього. О. Л. Кононко 
вважає: дитина дошкільного віку має не лише знати про власне здоров’я, а 
й емоційно ціннісно ставитися до нього, надаючи перевагу позитивним 
впливам середовища перед шкідливими, руйнівними. 

Провідним завданням нашого наукового пошуку є: аналіз 
теоретичних підходів до проблеми здоров’я (здоровий спосіб життя, 
здоровий стиль життя, світоглядно-оздоровча поведінка) та обґрунтування 
педагогічних передумов формування у дітей 5–6-річного віку світоглядно-
оздоровчої поведінки. 

Дошкільний вік – надзвичайний період в житті людини. Протягом 
дошкільного дитинства зароджуються і розвиваються безліч особистісних 
новоутворень, серед яких чільне місце посідає процес формування 
особистісних світоглядних цінностей та ціннісних орієнтацій. У 
дошкільному віці закладаються основи здоров’я та довголіття, формується 
система рухових умінь і навичок, закладається фундамент для формування 
фізичного, психічного і духовного здоров’я. 

Міцне здоров’я – важливе підґрунтя успішного різнобічного 
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розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Однак, на жаль, 
ситуація щодо стану здоров’я юного покоління в Україні невтішна. 
Несприятливі екологічні, соціально-економічні, політичні, побутові та 
психологічні умови життя, матеріальна скрута, незбалансоване харчування 
в родині – все це негативно позначається на здоров’ї малят. До того ж, на 
погіршення стану здоров’я, затримку фізичного розвитку впливає 
недостатня рухова активність дітей, пов’язана передусім із сучасним 
«малорухливим» стилем життя їхніх батьків та нерідко низьким руховим 
навантаженням у дошкільному закладі. Водночас збільшується інтен-
сивність навчально-пізнавальної діяльності. За цих умов надзвичайної ваги 
й актуальності набуває проблема зміцнення, поліпшення здоров’я 
дошкільнят, широке впровадження в освітній процес здоров’я-
збережувальних та здоров’яформувальних педагогічних технологій. 

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи 
дошкільної і початкової освіти ґрунтується на основних положеннях 
Конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 
загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», 
інших чинних нормативно-правових актів. 

Проблеми дошкільної і початкової освіти ще не мали такого 
визнання як сьогодні. До них прикута увага вищого керівництва держави, 
науковців, практиків – усіх освітян і громадян України. 

У інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України «Про 
організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 
навчальному році» зазначено: «…важливо зосередити увагу на виконанні 
таких ключових завдань: 

• максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм 
якісних освітніх послуг; 

• охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та 
дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами; 

• актуалізація питань безпеки життєдіяльності» [10, с. 2] і далі 
«Збереження і зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя 
дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної 
безпеки – один із пріоритетних напрямів роботи сучасного дошкільного 
навчального закладу» [10, с. 3]. 

Зважаючи на вище означене, перед колективом педагогічних 
працівників ДНЗ постає низка важливих завдань, серед яких провідними є 
формування елементарної компетентності про здоровий спосіб життя 
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

У Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної 
освіти на період до 2017 року зазначається, що поліпшення якості 
дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. 
Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення 
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фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. На сьогодні мережа 
дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє освітні 
потреби населення. Лише 56 % загальної кількості дітей відповідного віку 
відвідують дошкільні навчальні заклади. Крім того, групи перевантажені 
дітьми. Обмежене фінансування унеможливлює будівництво нових 
сучасних ДНЗ та модернізацію матеріально-педагогічної бази. 

На разі необхідно створити належні умови для функціонування, 
збереження та розширення мережі ДНЗ, оновити зміст дошкільної освіти 
відповідно до суспільних потреб, потреб інноваційного розвитку науки; 
впровадити сучасні засоби розвитку навчання та виховання. 

Категорія здоров’я визначається як стан організму та форма 
життєдіяльності, що забезпечує достатню тривалість життя, необхідну 
його якість та соціальну дієздатність. 

У міжнародному спілкуванні загальноприйнятим є визначення 
здоров’я за статутом Всесвітньої організації збереження здоров’я (ВОЗЗ) 
(1948 р.), де наголошується, що це – стан повного фізичного, духовного і 
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. 
Відтак, не варто розглядати здоров’я як суто медичну проблему. 

Нова концепція здоров’я трактує його як стан рівноваги (баланс) між 
адаптивними можливостями організму (потенціал здоров’я) та умовами 
середовища (природного, соціального), що постійно змінюється. 

Завдання педагогів – формувати в дітей пріоритети здоров’я, почуття 
відповідальності за нього, навчати їх бути здоровими із найраннішого віку, 
формуючи світоглядно-оздоровчу поведінку. Якщо особистість стане 
носієм ідеї здоров’я як основного життєвого пріоритету, то і саме її життя 
стане плідним, здоровим та довготривалим. 

Відтак, окрім державної здоров’язбережувальної політики, велику 
роль в охороні та зміцненні здоров’я людини мають її індивідуальні 
установки та орієнтири, які закладаються ще в дитинстві як батьками, так і 
педагогами. Звідси висновок – здоров’я більшою мірою залежить від самої 
особистості, зокрема, від того, наскільки вона усвідомлює саму себе. 

Н. Денисенко вважає, що «усвідомлення власного здоров’я пов’язане 
зі свідомим ставленням до нього» [4, с. 4]. 

Таке «ставлення» вона трактує як «активну спрямованість дитини на 
своє здоров’я, що базується на визначенні його високої об’єктивної 
значущості в суспільстві та суб’єктивного особистісного смислу» [4, с. 4]. 

Якщо дорослий ставить мету – виховати в дитини 5–6 років ціннісне 
ставлення до власного здоров’я, а також цілеспрямовано намагається 
формувати у малят елементарні уявлення про здоровий спосіб життя, то в 
цьому педагогічному процесі він має сформувати компетентність дитини у 
субсферах «Я-фізичне», «Я-психічне», «Я-соціальне», обґрунтованих у 
Базовому компоненті дошкільної освіти. 

Для того, щоб сформувати у дітей уявлення про здоровий спосіб 
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життя, насамперед, необхідно сформувати у них свідоме ставлення до 
власного здоров’я. Відтак, дитина має чітко усвідомлювати значення 
понять: «Я-фізично здорова», «Я-психічно-здорова», «Я-духовно здорова», 
«Я-соціально здорова». За визначенням Н. Денисенко, критеріями, що 
допомагають обґрунтувати вищеозначені поняття можуть бути такі: 

«Я-фізично здорова дитина» – означає, що моє тіло, голова, тулуб, 
кінцівки, всі органи та фізіологічні системи працюють злагоджено, 
почуваються нормально. 

«Я-психічно здорова дитина» – мої емоційні та інтелектуальні 
потреби у спілкуванні, у провідних видах діяльності (грі, навчанні, праці) 
задовольняються у процесі взаємодії з навколишнім середовищем. 

«Я-духовно здорова дитина» – усвідомлюю свій взаємозв’язок із 
природою та суспільством, забезпечується еволюційний розвиток моїх 
природних обдарувань, формується радісне світосприймання. 

«Я-соціально здорова» – достатньо і врівноважено спілкуюся з 
рідними людьми, зі старшими за віком і вищими за соціальним статусом, із 
однолітками та молодшими дітьми. 

Загальновідомо, що через свідомість (відчуття, мислення, емоції, 
волю, самосвідомість) діти в процесі навчання і виховання набувають 
знань, умінь і навичок, засвоюють норми поведінки. У зв’язку з цим можна 
стверджувати: щоб сформувати у дошкільнят свідоме ставлення до 
власного здоров’я, слід дати їм знання про нього. Ці знання, досвід дитини, 
її емоційні переживання щодо формування, збереження, зміцнення та 
відновлення власного здоров’я сприятимуть формуванню її життєвої 
компетентності у субсферах «Я-фізичне», «Я-психічне», «Я-соціальне», 
«Я-духовне». 

Основними засобами формування елементарної компетентності 
дитини про здоровий спосіб життя ми визначили такі: 

– умови життя, оптимальне створення яких впливає на формування, 
збереження, зміцнення, відтворення, передачу здоров’я; умови – це 
фундамент для формування навичок здорового способу життя та 
світоглядно-оздоровчої поведінки. Серед багатьох соціально-побутових, 
природно-екологічних та педагогічних умов на перше місце варто 
поставити науково-обгрунтований, правильно організований, індиві-
дуально-диференційований природний ритм життя дитини. Організація 
режиму життя малюка, забезпечення його в часі та послідовності всім 
необхідним, виконання дорослими основних вимог розвитку, навчання і 
виховання, забезпечення потреб формує у дітей 5–6 років умовні рефлекси 
на час, на ситуацію, мобілізує і дисциплінує органи чуття, які несуть 
інформацію всім життєдіяльним системам внутрішніх органів. Так 
формується працездатність організму. Фізична, емоційна і психічна 
працездатність залежить не тільки від нервового потенціалу організму, але 
і від того, як він вичерпується та відновлюється самою дитиною; 
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– загартування: дитина – творіння природи. Щоб малюк ріс і 
фізично розвивався, йому потрібні такі чинники: сонце, земля, повітря, 
вода в усіх проявах агрегатного стану – росі, снігові, дощу, паморозі тощо. 
Тому повсякденне загартування організму дітей вищезазначеними 
природними факторами є безцінним і дуже впливовим джерелом 
формування здоров’я дитини; 

– харчування займає одне із провідних місць у формуванні здоров’я 
дитини. Воно забезпечує енергією весь організм. Окрім того, їжа для 
дитини – це, перш за все, основа для розвитку мозку – головного 
«керманича» усіх фізичних органів, психічних процесів, емоцій і почуттів; 
напруженої, копіткої і врегульованої діяльності центральної нервової 
системи, мислення і волі; 

– формування культурно-гігієнічних навичок та профілактика 
шкідливих звичок (смоктання брудних пальців, обгризання нігтів, 
витирання носа рукою, плювання на землю тощо). Оволодіння 
культурними навичками (миття рук, ніг, волосся, вмивання обличчя, 
користування хустиною, серветкою, закривання дихальних шляхів під час 
кашлю та чхання тощо) допомагає дитині уникнути інфекцій. Чистота, 
охайність приміщення, де перебувають діти, свіже повітря в ньому 
створюють необхідні умови для здоров’я і є його запорукою; 

– оптимальний руховий режим: рухова активність є природною 
біологічною потребою дитини (кінезофілія). Рівень її забезпечення 
визначає подальший структурний і функціональний розвиток організму. 
М’язова діяльність при цьому стимулює її фізичний, сенсорний, психічний 
та інтелектуальний розвиток, підвищує адаптаційні можливості дитячого 
організму; 

– психічний стан дитини є одним із вагомих компонентів 
характеристики здоров’я. Він складається із особливостей нервової 
системи, рівня розвитку психічних процесів, психічно-емоційного стану 
малюка. Щоб не виникало непорозумінь, дітей необхідно вчити правил 
громадської етичної поведінки в різних місцях, ситуаціях, дотримання їх і 
тоді, коли малята залишаються самі (без дорослих); пізнавати людину не 
тільки зовнішньо, але і відчувати її внутрішній емоційний стан, адекватно 
реагувати на нього. Такі знання пробуджують у дітей почуття симпатії 
(чуйність, співчуття, милосердя) до людини, що стимулює прояви вищих 
почуттів (любові, довіри, радості), моральних якостей (поваги, чуйності, 
правдивості), формування позитивних морально-вольових рис характеру, 
які є зачатками моральності, чистих помислів, культури взаємин, доброти, 
милосердя, турботи про іншого, чинниками духовного здоров’я дітей; 

– безпека життєдіяльності: дорослі мають створити безпечне 
середовище для життя і діяльності малят як вдома, так і в ДНЗ. Діти 
старшого дошкільного віку мають не лише добре знати правила безпеки 
життєдіяльності, але й дотримуватися їх. Дорослі постійно звертають увагу 
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дітей на можливу небезпеку, пропонують дітям вирішити, як правильно 
запобігти цієї небезпеки. З цією метою проводиться низка занять, бесід та 
інших форм роботи з дітьми і їхніми рідними. 

Вищеозначені соціально-побутові, природні, економічні, педагогічні 
умови, їх створення та реалізація є першоосновою роботи батьків і 
педагогів у формуванні в дітей старшого дошкільного віку уявлень про 
здоровий спосіб життя. 

Разом з тим формування здоров’язбережувального і здоров’я-
формувального середовища має бути спрямованим на безпеку життє-
діяльності малят як у ДНЗ, так і в домашніх умовах. 

Базовий компонент дошкільної освіти як державний освітній 
стандарт орієнтує педагогів на певний результат цілеспрямованого 
формування у дітей елементарної компетентності з основ безпеки 
життєдіяльності. 

А. Богуш обґрунтувала ті чинники, які найчастіше складають 
небезпеку для дітей. А саме: неблагополучні сім’ї; бездоглядність дітей; 
негативний вплив «дітей вулиці»; відсутність у дітей знань і навичок 
дотримання правил дорожнього руху та правил пожежної небезпеки; 
довіра дітей до незнайомих дорослих тощо. 

Оволодіння дітьми початками світоглядно-оздоровчої поведінки 
може здійснюватися у різних формах активної діяльності: руховій, 
пізнавальній, вербальній; у різних видах діяльності: гра, практична 
діяльність, спілкування, навчання; у тих сферах життєдіяльності, які 
визначені Базовим компонентом дошкільної освіти: «Природа», 
«Культура», «Люди», «Я сам». 

Вищеозначений процес має оптимізуватися сучасними інновацій-
ними педагогічним технологіями (гуманно особистісно орієнтована, 
педагогічна взаємодія та свобода вибору), а також активні методи та 
прийоми розвитку, навчання і виховання дітей. 

Відтак, сформована елементарна компетентність дітей про здоровий 
спосіб життя має проявлятися у знанні свого тіла, в усвідомленні значення 
здорового способу життя та активної рухової діяльності, в духовному 
житті та соціальних ролях, у малюнках, віршах, казках, мелодіях, таночках, 
а також у компетентності в сфері життєдіяльності «Я сам». 

Висновки за результатами дослідження. Ставлення до форму-
вання у дітей старшого дошкільного віку елементарної компетентності про 
здоровий спосіб життя в умовах дошкільного навчального закладу і сім’ї 
варто терміново переглянути. Увага дорослих має зосереджуватися на 
формуванні у дітей позитивного ставлення до здорового способу життя, до 
власного здоров’я як найважливішої життєвої цінності, що неможливо без 
організації та втілення в педагогічний процес системи знань та організації 
спільної діяльності дитини з дорослими з метою набуття відповідних умінь 
і навичок. 
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Хочеться вірити, що наші діти ще з дошкільного дитинства засвоять 
ази здорового способу життя. Але для цього дорослим (особливо батькам) 
необхідно зробити декілька кроків і перший із них – самому бути 
прикладом для дитини. Адже добре відомо, що особистість сформується 
особистістю. Це – аксіома, яка сьогодні не потребує доведення. 
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Надія Рогальська 

 
СТАНОВЛЕННЯ СВІТУ ДИТИНСТВА 

ЯК ПРОБЛЕМА МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ 
 
У другій половині XX проводилися психолого-педагогічні дослід-

ження, присвячені вивченню етапів розвитку української народної 
педагогіки, її основних закономірностей, принципів, методів, засобів, форм 
виховання і розвитку української дитини від народження до вісімнадцяти 
років (Л. Артемова, А. Богуш, В. Кузь, Л. Лисенко, Т. Мацейків, Ю. Ру-
денко, З. Сергійчук, Н. Сивачук, М. Стельмахович, Є. Сявавко), що є 
особливо значущими для наукового пошуку становлення дитинства як 
проблеми минулого та сьогодення. Ці праці мають важливе методологічне, 
історико-пізнавальне та прикладне значення для дошкільної педагогіки 
сьогодення. Автори цих робіт обґрунтовують дитинство як соціально-
культурний феномен та особливий значущий віковий період у становленні 
людської особистості, а також наголошують на необхідності побудови 
сучасної системи національного виховання на принципах народності та 
природовідповідності і розвивають його як прилучення дітей до витоків 
української народної культури. 

Метою публікації є визначення тенденцій становлення дитинства, 
яке знайшло відображення в українській народній педагогіці як основи 
вірувань та уявлень сільських людей про його значущість, самобутність та 
особливості розвитку дитини в дошкільний його період. 

Дані досліджень етнографів, які одними з перших почали 
досліджувати розвиток дитини у різних історичних формаціях, сприяли 
подоланню уявлень про дитинство як «натуральну стадію», що володіє 
деякими універсальними для всіх часів і народів властивостями. 
Закономірним є те, що на характер та зміст розвитку і становлення періодів 
дитинства також здійснювали вплив конкретні соціально-економічні та 
етнокультурні особливості суспільства, в якому зростали діти. На цьому 
тлі теоретичного обгрунтування особливості становлення світу дитинства 
зацікавили та привернули до себе увагу і українських діячів. Як наслідок, 
з’являються наукові збірки, присвячені етнографії дитинства і в Україні. З 
середини XІX століття українські етнографи М. Грушевський, М. Дерлиця, 
А. Малинка, Н. Заглада, А. Онищук, В. Ястребов, Б. Лепкий, П. Чубин-
ський, М. Максимович, М. Номис, П. Житецький та інші звернули свою 
увагу на зростання дитини у сільській родині. Серед цих досліджень, 
присвячених українській дитині, на наш погляд, особливо цінною і 
багатогранною є книга Марка Грушевського «Дитина в звичаях і 
віруваннях українського народу», матеріали якої були схвалені З. Кузелею. 
Марко Грушевський – сільський священник Чигирина, живучи між 
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народом, одержав достовірний опис життя дитини, на яке він, за образним 
висловом З. Кузелі, «глянув як на окремішу цілість і зібрав обширний 
матеріал, що обіймає не лише розвій і зростання дитини від уродження до 
парубочого віку, але також і всі заходи перед появою дитини на світ...» 
[2, с. 8]. На нашу думку, це етнографічне дослідження цінне ще й тим, що 
це була спроба описати становлення дітей в сім’ї, в суспільстві, їхні 
стосунки з дорослими членами та дитячими товариствами, суспільну роль і 
місце дітей в житті родини і сільської громади. 

Узагальнюючи народний виховний досвід, можемо стверджувати, 
що протягом багатьох віків народження дитини вважалося найвищим 
призначенням сім’ї: «Якби не діти, то жить ні на що». Згідно із звичаєвим 
правом, сім’я набувала чинності тільки за умови, якщо в ній були діти. 
Родина без дітей вважалася неповноцінною, а бездітність – нещастям: 
«Хата з дітьми – базар, а без них – цвинтар». «Горе з дітьми, а ще гірше без 
дітей було б», – казали в народі. Появу нового члена сім’ї селянин завжди 
вважав «гараздом», потішаючи себе, що коли «дасть Бог діти, дасть і на 
діти». У народі вважали, що «дитини рідної не купити», «діти Бог дає», 
«затим Діти – то Божа роса, що благодатно зрошує гірке існування 
селянина» [10, с. 121]. 

Виховання дітей повністю покладалося на сім’ю, вважалося, що від 
взаємин у сім’ї залежало великою мірою, якою виросте дитина. Про дітей 
судили по батьках: «Які мамка й татко – таке й дитятко», «Яке коріння – 
таке й насіння», «Який кущ – така й калина, яка мати – така й дитина». 
Тому і вчити дітей починали змалечку і вважали, що «коли дитину не 
навчиш у пелюшках – не навчиш і в подушках». У перші роки життя 
дитини, догляд і виховання її цілком покладалося на матір. Але через її 
велику зайнятість хатніми справами, роботою в полі, на городі, догляд цей 
був далеко не достатнім. Народна педагогіка вимагала «розумної» любові 
до дітей, яка, очевидно, виражалася в тому, що «дитину треба так любити, 
щоб вона не знала цього»; не схвалювали також поблажливості у ставленні 
до дітей, про що можна судити з наступного: «дітей не добре так дуже 
пестити і волю їм давати. Дітей треба тримати в режимі» [3]. 

У багатьох розвідках знаходимо цікаву інформацію про раннє 
залучення дітей до праці і її розподіл відповідно до статево-вікових 
категорій. Дитина, яку мати не навчила вчасно працювати, стане 
«лобурякою», «занехаяну» дитину «не нагнеш ні до чого, ні призвичаєш» 
[2, с. 56]. Тому «розумні баби і батьки, хоч і годину проведуть з дитиною, 
щоб її навчити грішка знать і розбирати, що то є у світі» [2, с. 57]. 

У процесі виховання дітей за звичаєм і законом сільської громади не 
тільки батьки, але й інші дорослі мали право застосовувати фізичне 
покарання. «Дитина без прута не виросте» – казали в народі. І хоча у 
етнопедагогіці допускалися фізичні покарання, проте вважалося, що бити 
дитину по голові недопустимо («Не можна бити по голові, розум заб’єш»). 
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Оцінюючи якості свого розуму, в народі казали так: «Мене мати по голові 
не били». Але загалом биття дитини в народі вважалося крайньою мірою: 
«не бий дубцем, а карай слівцем», «учи дітей не страшком, а ласкою», 
«добрі діти доброго слова послухають, а лихі і дрючка не бояться». 
Великого значення у вихованні надавали заохоченню, однак похвалу 
ніколи не «висловлювали вголос, бо це вважалося нескромним» [5]. 
Натомість дітям привозили з ярмарку солодощі, «купованих іграшок дітям 
не дарували, бо вважалося не вартим витрачати на це гроші,» тому 
одержання подарунка було великою радістю для малих. Спостерігаючи за 
становленням дітей, народ помічав значні відмінності між дітьми, які за 
своїми індивідуальними особливостями були дуже різні. Серед них 
вирізнялися діти, які «вдома все собі коло чогось, або струже, або само 
пічку строїть і не терпить, як йому хто помішає в його особистих справах»; 
є діти – мовчуни, які «щось собі усе на умі тримає і до всього докопується. 
Такі все других за собою ведуть. Тим то вони подають надію, що з нього 
буде щось непросте» [2, с. 51]. Були діти допитливі, кмітливі, які швидко 
все розуміли. Такі і собі питання задавали і дорослим. «Їх не б’ють, – 
зазначає Грушевський, бо такі і самі все розуміють, другий раз шкоду не 
зроблять» [2, с. 61]. Зустрічалися діти вдумливі, кмітливі, допитливі, які 
«заглядають у майбутнє, міркують, коли їм буде краще. Усякі випадки в 
селі, у сім’ї вони трактують по-своєму. Їх цікавить чи світ великий, чи його 
можна обійти, чого сонце увечері на землю сідає» [2, с. 51]. Відповіді на ці 
питання дитина отримувала від дорослих, а те, що почула від них 
інтегрувала по-своєму. Також ще одним джерелом задоволення 
допитливості було дитяче товариство, до якого дитина приєднувалася, як 
тільки починала ходити. «Забули й думать про нього. Його так, як і в хаті 
немає» – казали в сім’ї. Зі старшими дітьми маля «швендяє по вулиці, по 
городах і там переймає усю їхню науку, весь їх світогляд» [2, с. 51]. 
Дорослі були переконані, що дитина має зростати в «гурті», тому матері 
самі, взявши подарунка, вели дитину до гурту і гостинці давали всім, щоб 
«гляділи коло себе первачка». Дитячий гурт становили хлопчики і дівчатка 
разом, між ними існувала тісна дружба, ніде більше не було такої 
рівноправності, як в цьому гурті. Саме таке товариство вчило дитину як 
треба жити, якою треба бути: «Як дитина зарекомендує себе добрим 
товаришем, її приймають до гурту, довіряють свої секрети». Дуже 
полюбляли в гурті жартівників, приймали їх із задоволенням, «бо і самим 
весело, і жартами відбудеться, як скотина де зайде, або інші трапляться 
негаразди» [2, с. 63]. 

Дітей, яких гурт не визнавав, називають «негарними, скаргунами, 
підлесниками, ледачими, полохливими». Таких дітей називали «шкодія-
ками», з них глузували, сміялися, іноді могли набити грудками і навіть 
батьки ні в чому не могли зарадити у такій ситуації. Були серед дітей 
«калічки», з якими діти обходилися як з іншими ровесниками, брали їх з 
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собою всюди, «уважають, щоб не з’їли чого шкідливого, боронять перед 
напасниками» [2, с. 65]. Помічали в народі і таких серед дітей, що живуть 
собі як «одірванці», немов не мають батька і неньки. «Це натури грубі, але 
добрі й правдиві, – зазначає М. Грушевський. – Трапляється, що така 
дитина немов прилипне до когось із дорослих, як повірить йому, то й 
повірить» [2, с. 61]. 

Дитину «у п’ятому році» вже «приставляють до життя» – віддають у 
найм, виряджають до роботи, «часом плачучи». Дівчатка в цьому віці 
виконують всю хатню роботу. Якщо дівчат у сім’ї немає, там хлопці всю 
дівчачу роботу виконують, бо «кожне має призвичаюватися до всякої 
праці» [3, с. 63]. На п’ятому році життя дитину відводили до школи. Ціла 
низка мудрих афоризмів та прислів’їв засвідчила прагнення батьків дати 
дітям освіту: «За одного вченого, дають десять невчених», «Не кажи – не 
вмію, а кажи – навчусь», «Грамотному легше у житті, його менше 
обманюють». На жаль, в більшості шкіл існувало жорстоке ставлення до 
дітей. Навчанням займалися малотямущі дяки, що суворістю намагалися 
покрити своє незнання й знущалися безсердечно над своїми учнями. Про 
це свідчить дитячий фольклор, в якому знаходимо: «Аз – били мене раз; 
буки – набралися муки». Загалом, в Україні у 90-х роках XІX століття 
кількість шкіл була явно недостатньою, понад 70 % українських дітей 
шкільного віку не було охоплено навчанням. 

Проведений нами аналіз показує, що українське народне 
дитинознавство дуже широке, багатогранне, побудоване на принципах 
природовідповідності, народності, гуманізму і індивідуального підходу до 
дітей. Чільне місце в ньому займають обряди та звичаї виховання дітей 
раннього віку, що пояснюється глибоким розумінням народом 
особливостей і значення цього періоду, мудрістю та любов’ю у ставленні 
до малят. 

За визначенням М.Стельмаховича, народне дитинознавство вміщує 
віками вироблені народом погляди на дитинство у цілому: «емпіричні 
знання про умови й рушійні сили онтогенезу людських якостей на стадії 
дитинства, закономірності перебігу фізіологічних сенсорних, емоційних, 
вольових та пізнавальних процесів, особливості формування дитини як 
особистості» [8, с. 5]. Широту і багатоплановість української фольклорної 
спадщини (пісні, думи, легенди, казки, перекази і прислів’я) як створений 
протягом сторіч зразок народній творчості, що вводить наступні покоління 
у коло етичних та естетичних уподобань народу, представлено у 
посібниках науковців. Сучасні учені доходять висновку, що поза 
національною культурою українського народу, вивченням його історич-
ного минулого неможливо успішно розв’язати проблеми становлення 
національної системи освіти, що має сформувати як особистість українську 
дитину, на розуміння феномену якої вказувала у свій час С. Русова: 
«Українська дитина є не дуже експансивна, вона занадто вразлива й 
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часто – густо ховається од інших своїми переживаннями...» [7, с. 187]. 
Педагог звертала увагу, що необхідно розуміти і враховувати цю 
особливість українських дітей: «До неї треба підходити з ласкою, 
привернути її до себе повагою до її індивідуальності, треба збудити її 
цікавість, тоді виявиться талановита вдача дитини й озветься її глибока 
чулість» [7, с. 187]. Зазначимо, що фундатор українського дошкілля вела 
мову про дітей початку XX сторіччя. Проведені нами дослідження 
засвідчують, що сучасні діти відрізняються від дітей попередніх сторіч 
своїм світобаченням, обізнаністю, комунікативністю, на що необхідно 
зважати у процесі їхнього становлення сьогодні. Водночас, у надбаннях 
народної етнопедагогіки є такі чинники впливу на дитину, які з позиції 
сучасної педагогіки мають лише пізнавальне значення або є архаїчними, 
консервативними, марновірними, навіть жорстокими, і не можуть бути 
використані педагогами. Деякі звичаї неприйнятні з погляду сучасності. 
Вони лише цікаві як історичний матеріал, який характеризує наївну віру 
сільської родини, що прагнула забезпечити майбутнє дитини, прогнозуючи 
їй гарне майбутнє. Вирішення цієї суперечності потребує перегляду та 
продуманого відбору засобів народної педагогіки у вихованні сучасної 
дитини-дошкільника. Особливо доцільно з’ясувати змістовий аспект 
надбань української етнопедагогіки щодо дитинознавства, фізичного, 
розумового, морально-трудового та естетичного виховання дитини 
дошкільного віку, що є доцільними для використання в сучасних умовах 
родинного та суспільного виховання. 

Відтак, історико-пізнавальна цінність народного дитинознавства 
полягає в тому, що народ розумів, що не можна урівнювати світ дорослих і 
дітей, що потрібно з повагою ставитися до дитячого життя як 
неповторного, особливо цінного для дитини дошкільного віку. Саме тому 
сьогодні держава модернізує дошкільну освіту і визначає її як один з 
найбільших пріоритетів освітньої політики. Зазначимо, засадами онов-
леного Базового компоненту дошкільної освіти виступили: визнання 
самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку 
особистості; збереження дитячої субкультури, створення сприятливих 
умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей, 
пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з 
підготовкою до майбутнього етапу життя; повага до дитини [1]. 

Ці наукові положення підтверджує і європейський досвід психолого-
педагогічного супроводу дитини, допомога їй в інтеграції в суспільство, в 
соціум, в якому вона зростає. Зокрема, Олена Проскура, яка вивчала 
організацію педагогічного процесу у сучасному Песталоцці-Фребе-
лівському Будинку у Берліні зазначає, що там педагог не той, хто вчить, а 
той, хто супроводжує. Він прагне бачити дитину та її родину в цілісному 
світі, де вона проживає, зі всіма її сильними та перспективними сторонами, 
які можна розвивати. Такий підхід дає певні підказки практикові, які 
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рекомендації щодо супроводу життя і виховання дитини від її народження 
і до школи будуть найоптимальнішими для певної родини [6, с. 9]. 

Отже, сучасна дошкільна освіта має будуватися на традиціях 
народної етнопедагогіки, кращому досвіду виховання малят в інших 
країнах, досягненнях наукової педагогічної думки. Також важливо 
поєднувати науково-дослідницькі завдання з інноваційною практикою 
родинного та суспільного виховання, адекватно реагувати на актуальні 
виклики часу, вимоги суспільства, що істотно впливають на забезпечення 
найкращих умов для становлення особистості. 

Аналіз досліджень становлення дитинства в минулому та сучасні 
концепції розвитку дитинства дозволяють сьогодні доцільно викорис-
товувати засоби народної педагогіки, адаптувати їх до сучасного 
педагогічного супроводу і створити ефективні умови для становлення 
особистості дошкільника. Проте все це потребує подальших теоретичних 
обґрунтувань та експериментальних підтверджень, що і є предметом 
наших подальших пошуків. 
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ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРЛИВОГО СТАВЛЕННЯ  

ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ДО ДОРОСЛИХ 
 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зниженням 

життєвого рівня населення України, прискоренням темпу життя. 
Відбувається деградація значної кількості сімей, фіксується тотальна 
зайнятість обох батьків на виробництві. Внаслідок чого діти залишаються 
без нагляду, відчувають дефіцит спілкування з рідними людьми, оскільки 
не задовольняється базова потреба у безпеці та батьківській любові, що 
спричиняє формування недовіри до оточуючого світу. 

Важливим завданням педагогів, визначеним Базовим компонентом 
дошкільної освіти в Україні, є формування у дітей вміння розуміти людей, 
взаємодіяти з ними, встановлювати й підтримувати оптимальні довірчі 
взаємини, що забезпечить «нормальне функціонування в соціумі, 
прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням 
власної гідності дитини» [1, с. 4]. 

Слід зазначити, що категорія «довіри» розглядається в психології як 
форма емоційного ставлення людини до предметів і явищ навколишньої 
дійсності (Л. Божович, О. Кононко, М. Лісіна, В. Мухіна). 

З позиції філософської етики (М. Бахтін, Л. Жаров, Б. Рутковський) 
«довіра» трактується як одна з категорій моралі, що входить до системи 
базових цінностей людини. 

У педагогіці «довіра» ототожнюється з доброзичливими, гуманними 
взаєминами, які впливають на розвиток і виховання особистості 
(А. Сидоренков, Л. Скрябіна, Т. Смирнова та ін.). Автори наголошують, 
що довіра до слів і цінностей дорослих є важливою умовою формування 
особистості дитини. 

З огляду на спрямованість нашого дослідження становить інтерес 
концептуальний підхід до вивчення довірливого ставлення людей до 
речей, себе, інших, розроблений А. Купрейченко та Т. Скрипкіною. Їх 
доробок слугує підґрунтям для подальшого вивчення нами довірливого 
ставлення дошкільників до дорослих. Довірливе ставлення, на думку 
науковців, – це «внутрішній стан готовності до прояву довіри хоча б 
одного з двох взаємодіючих суб’єктів, як внутрішня довірча установка 
особистості на людей взагалі (що виглядає як довірчість, т.т. риса 
особистості) і на чітко визначене коло людей» [4, с. 197]. 

А тому, важливим фактором формування довірливого ставлення до 
людей є готовність до прояву довіри, що спочатку виникає у 
суб’єктивному, внутрішньому світові особистості. Пізніше, під впливом 
життєвого досвіду, довіра може проявлятися й корегуватися через 
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активність людини, оскільки на момент взаємодії вона ніби «виноситься» у 
сам акт взаємодії, де існує як емоційне ставлення [4, с. 86]. 

Подібна готовність формується, якщо об’єкт довірливого ставлення є 
значущим, безпечним і надійним для суб’єкта взаємодії. Для розуміння 
суті довіри як базового ставлення до світу, зазначимо, що серед базових 
потреб, визначених А. Маслоу, важливою є особистісна безпека, яка для 
різних людей має свою цінність. Тому, коли людина наділяє об’єкти 
навколишнього світу різною значущістю або цінністю для себе, однією з 
найважливіших цінностей залишається його власна безпека. Будь-який 
об’єкт і світ в цілому, за твердженням Тетяни Скрипкіної, викликають 
довірливе ставлення тільки у тому випадку, якщо вони мають властивості 
безпеки (надійності), корисності, значущості (цінності) для людини 
[4, с. 203]. 

За дослідженнями А. Хараша, довірливі взаємини виникають за 
умови ставлення до іншого як до себе, як до суверенного суб’єкта 
активності і як до цінності. Тому є підстави розглядати довірливе став-
лення як ціннісне, що базується на позитивному прогнозуванні майбутніх 
учинків партнера по спілкуванню. Якщо ця умова не дотримується, то 
взаємини перетворюються на маніпулятивні і передбачають використання 
іншого для задоволення власної мети. У тому випадку, якщо хоча б одна з 
названих якостей (значущість, надійність, безпека) відсутня у партнера по 
взаємодії, це істотно впливає на характеристики довіри [4, с. 209]. 

Основними формально-динамічними характеристиками довірливого 
ставлення є міра, вибірковість і стабільність. З цих параметрів, на наш 
погляд, найважливішою є міра або «кількість» довіри. Під мірою довіри 
Т. Скрипкіна розуміє міру саморозкриття особистістю різних сфер 
внутрішнього світу іншим людям. Саме тому довірливе ставлення щоразу 
має різний зміст, отже, існуючий рівень, міра довіри, співвідношення його 
основних характеристик (емоційно-ціннісних, поведінкових, когнітивних) 
також може змінюватися в процесі самої взаємодії [2; 4]. 

Підхід до довіри як до ставлення, на думку І. Антоненко та 
А. Купрейченко, передбачає виділення у її структурі когнітивного, 
емоційно-ціннісного й поведінкового компонентів. 

Когнітивний компонент включає уявлення про себе, іншого учасника 
довірливих взаємин і умови взаємодії, а також очікування, пов’язані з 
поведінкою партнера. 

Емоційно-ціннісний компонент характеризується емоційними оцін-
ками взаємодіючих сторін і самого процесу взаємодії. 

Поведінковий компонент визначає готовність до певних дій відносно 
іншого учасника, себе за умов, що склалися. Наприклад, готовність 
дотримуватися моральних норм при взаємодії з іншою людиною або 
готовність поступитися власними інтересами заради підтримки певного 
рівня довіри. Взаємодія (гармонійна – дисгармонійна) між компонентами 
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довірливого ставлення визначає і його якість. 
Таким чином, однією з умов виникнення певного типу довірливого 

ставлення є міра гармонійності його власних компонентів (емоційно-
ціннісного, когнітивного, поведінкового) [2, с. 56]. 

Аналіз наукових досліджень засвідчив недостатню розробленість 
проблеми формування довіри дітей до рідних, знайомих і незнайомих 
дорослих. Особливо актуальною є проблема визначення рівнів сформо-
ваності компонентів довірливого ставлення дітей 5–6 років до дорослих. 

Метою статті є здійснення аналізу існуючих поглядів на феномен 
довіри, виявлення особливостей дослідження компонентів довірливого 
ставлення дітей старшого дошкільного віку до рідних та знайомих 
дорослих. 

Методологічною основою нашого дослідження стала концепція 
Т. Скрипкіної про довіру як соціально-психологічне явище. Науковець 
зазначає, що довіра як соціально-психологічний феномен існує у двох 
взаємопов’язаних вимірах: довірі до світу і довірі до себе. 

За твердженням О. Чігінцевої, формування довірливого ставлення 
дошкільників до світу можливе за умови їхньої довіри до рідних та добре 
знайомих дорослих, у першу чергу – до членів сім’ї [5]. 

Для перевірки даного припущення нами було організовано і 
проведено експериментальне дослідження особливостей довірливого 
ставлення дітей 5–6 років до членів сім’ї та вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Дослідно-експериментальна робота проводилися на 
базі дошкільних закладів «Чебурашка» і «Світлячок» м. Глухова Сумської 
області. Об’єктами дослідження обрано 202 дитини у віці 5–6 років. 

З метою визначення рівнів сформованості компонентів довірливого 
ставлення дітей 5–6 років до членів сім’ї й вихователів ми використали 
комплексну методику, до складу якої входили метод бесіди, 
спостереження, проективна гра «Пошта» (модифікація тесту Антоні-Бене 
«Сімейний тест ставлення»). 

Спираючись на теоретико-методологічні положення педагогіки й 
психології нами проаналізовано «довірливе ставлення» як феномен, у 
структурі якого вирізняють когнітивний, емоційно-ціннісний і діяльнісний 
компоненти. 

Когнітивний компонент включає уявлення дитини про дорослого як 
учасника довірчих взаємин, знання його моральних якостей, вміння 
розповісти про своє ставлення, передати його жестом, мімікою, а також 
усвідомлення очікувань, пов’язаних з поведінкою партнера по взаємодії. 

Емоційно-ціннісний компонент характеризується здатністю розпізна-
вати, емоційно оцінювати властивості дорослого, надавати їм значення та 
особистісного сенсу. 

Діяльнісний компонент включає здатність виявляти довірливе 
ставлення до дорослих у діях і вчинках, уміння орієнтуватися на моральні 
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якості батьків і педагогів у власній поведінці, діяти у відповідності з ними, 
керуватися ними як моральною нормою. 

Названі структурні компоненти стали основою для виокремлення 
критеріїв формування довірливого ставлення до дорослих, в основу яких 
нами було закладено якості особистості дорослих, що найкраще всього 
характеризують людину, якій варто довіряти, а саме: віра у справедливість 
дорослого, щирість взаємин з ним, відчуття безпеки з боку дорослого та 
визнання його авторитету. 

Міра прояву рівня описаних критеріїв у кожної дитини різна, що 
обумовлюється її індивідуальними відмінностями та особливостями 
взаємодії і спілкування з оточуючими. 

Кожен критерій характеризується декількома показниками, які 
виділені нами в процесі дослідження змісту довірливого ставлення. 

Сформованість когнітивного компоненту визначалася шляхом 
аналізу глибини розуміння і чіткості засвоєння понять: «довіра до іншого», 
«справедливість», «щирість», «надійність» і «значущість» авторитетного 
дорослого. До уваги брали повноту і точність відповідей на низку 
запитань, чіткість формулювань своєї думки, вміння оцінювати 
безпечність дорослого для себе, впевненість дитини у тому, що вона 
визначає, вміння пояснювати свою думку, здатність апелювати до власного 
життєвого досвіду, вміння передбачати наслідки відвертості і виявленого 
довірливого ставлення. Доцільність відповідей, їх структурованість і 
обґрунтованість дозволила зробити висновки про міру довіри дошкільнят 
до дорослих. 

Сформованість емоційно-ціннісного компоненту довірливого став-
лення визначалася шляхом встановлення рівня осмисленості дитиною 
власних переживань стосовно дорослого, вміння поєднувати у свідомості 
прояв довірливого ставлення, реакцію дорослого та свої емоційні 
переживання. Оцінювалося бажання дитини ініціювати і встановлювати 
довірчий контакт з членами родини та вихователями, наявність чіткого 
ставлення до вчинків партнерів по взаємодії, виявлення дитиною 
задоволення внаслідок виникнення взаємної довіри, радість від взаємодії, 
прояв співчуття і співпереживання відносно дорослих, усвідомлення і 
визнання значущості довірчих взаємин, орієнтування на батьків 
(вихователів) як носія моральних норм у власній поведінці. Рівень 
сформованості емоційно-ціннісного компоненту дозволив діагностувати 
вибірковість довірливого ставлення. 

Сформованість діяльнісного компоненту визначалася шляхом 
аналізу вмінь дитини проявляти довірливе ставлення та адекватно 
реагувати на поведінку дорослого у ситуації довірливої взаємодії, 
здійснювати вчинки, орієнтуючись на моральні якості дорослого. До уваги 
брали адекватність довірливого ставлення, ініціативність і активність 
дитини у процесі встановлення довірливої взаємодії, вибірковість 
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виявленої довіри відповідно до життєвої ситуації та особистості дорослого, 
вміння змінювати свою поведінку відносно виявленої дорослим готовності 
до спілкування. Сформованість діяльнісного компоненту ілюструє ста-
більність прояву довіри до членів сім’ї та вихователів. 

У результаті проведеної експериментальної роботи встановлено три 
рівні сформованості кожного із структурних компонентів довірливого 
ставлення старших дошкільників до дорослих: вихідний, достатній, 
оптимальний. 

Характеристика рівнів сформованості компонентів довірливого 
ставлення подана у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Рівні сформованості компонентів довірливого ставлення  
до дорослих у дітей 5–6 років 

 
Характеристики проявів довірливого ставлення 

Рівні Когнітивний 
компонент 

Емоційно-ціннісний 
компонент 

Діяльнісний 
компонент 

Оптимальний Сформовані чіткі, 
усвідомлені уявлення 
про довіру та якості 
дорослого, вартого її. 
Думку можуть 
обґрунтувати і навести 
приклади з власного 
досвіду. Прогнозують 
наслідки авансування 
довіри з огляду на 
власну безпеку. На 
основі сукупності 
уявлень і знань 
довіряють членам сім’ї 
(вихователям) повністю. 

Переживають емоційне 
задоволення від 
довірчих взаємин з 
усіма членами сім’ї та 
вихователями, до яких 
ставляться як до себе 
(до цінності); 
відчувають і розуміють 
їх емоційний стан; у 
спілкуванні відверті, не 
відчувають страх за 
наслідки своєї 
відвертості. Якості 
дорослого сприймаються 
як моральні еталони. 
Мета довірливого 
спілкування – 
встановлення 
конгруентних 
довірливих взаємин з 
дорослим. 

Типові прояви 
поведінки відповідають 
уявлення про моральні 
якості дорослих. Вміють 
встановлювати і 
підтримувати довірчі 
взаємини з членами 
сім’ї та педагогами, 
виявляють високу 
активність щодо 
залучення уваги до себе, 
використовуючи для 
цього вербальні і 
невербальні засоби 
(словесне звернення, 
жести і міміку, 
скорочення дистанції); 
стабільно демонструють 
довіру в різних 
життєвих ситуаціях. 

Достатній Сформовані поверхові 
уявлення про моральні 
якості дорослого і 
довіру до нього, у 
процесі пояснення 
припускаються 
помилки. Керуються 
правилами довірливого 

Переживають емоційне 
задоволення від 
довірливих взаємин з 
окремими дорослими, 
цінують їх 
справедливість, 
щирість, авторитетність 
(або декілька з цих 

Довірливе ставлення 
виявляють ситуативно. 
Більше спостерігають, 
ніж активно діють; 
вміння встановлювати 
довірчий контакт, 
ініціювати і 
підтримувати бесіду 
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спілкування, здатні 
пов’язувати їх 
порушення з 
негативними наслідками 
для себе Довіряють 
членам сім’ї 
(вихователям) частково. 

якостей) ; відчувають 
безпеку через надання 
їм довірливої 
інформації. Метою 
спілкування є 
стимулювання по 
відношенню до себе 
взаємного довірливого 
ставлення. 

відбувається за 
допомогою інших, при 
цьому дошкільники 
керуються егоїстичними 
мотивами 
Використовують 
одноманітні засоби(як 
правило вербальні). 

Вихідний Мають штучні, нечіткі 
знання, обґрунтування 
свого ставлення до 
дорослого уникають. 
Наслідки довірчого 
звернення прогнозувати 
не вміють або 
пов’язують з 
негативним досвідом 
спілкування. Довіра до 
дорослих (членів сім’ї 
та або вихователів) 
відсутня. Ставляться з 
довірою до однолітків. 

Відчувають емоційне 
задоволення від 
спілкування з одним 
дорослим або 
однолітками, боязкі, 
стримані, обережність у 
довірчих взаєминах; 
прояви довіри не 
мотивовані особистими 
якостями дорослих, 
взаємини з батьками і 
педагогами напружені; 
слабо виражена 
емоційна чуйність, 
переважає байдужість. 
На довірче ставлення 
батьків не розраховують 

Ініціювання довірчих 
контактів по 
відношенню до 
дорослих здійснюється 
рідко, майже ніколи. 
Діти не активні, як 
правило без бажання, 
повільно виконують 
розпорядження 
дорослих. Усією 
поведінкою демонструє 
небажання спілкуватись 
з дорослим, 
демонструють довіру до 
однолітків. 

 
Порівняння емпіричних даних, одержаних у ході використання 

проективної методики, організації спостережень та проведення індиві-
дуальних бесід засвідчують, що довірливе ставлення до членів сім’ї та 
педагогів відрізняється у дітей різної статі і віку за мірою, вибірковістю та 
стабільністю, про що свідчать рівні сформованості усіх компонентів 
довірливого ставлення. 

Так, кількість дітей, які мають високий рівень сформованості усіх 
структурних компонентів, становить 13,5 % від загальної кількості 
досліджуваних. 

Найбільш чисельною (51,0 %) є група дітей, у яких сформованість 
емоційно-ціннісного і діяльнісного компонентів довірливого ставлення 
відповідає оптимальному рівню, а когнітивного – достатньому. 

Кількість дітей, діяльнісний компонент довірливого ставлення яких 
сформовано на більш високому рівні, порівняно із емоційно-ціннісним й 
когнітивним, становить 4,5 % загальної кількості старших дошкільників, 
які взяли участь в експерименті; 

Досить чисельною (14,5 %) є група дітей, які мають вихідний рівень 
сформованості емоційно-ціннісного, когнітивного та діяльнісного компо-
нентів довірливого ставлення. 

Враховуючи стійкість, міру та вибірковість проявів довірливого 
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ставлення, нами виділено п’ять груп дітей та схарактеризовано п’ять типів 
довірливого ставлення дітей 5–6 років до дорослих. 

Отже, на підставі аналізу отриманих даних встановлені вихідний, 
достатній та оптимальний рівні сформованості когнітивного, емоційно-
ціннісного і діяльнісного структурних компонентів довірливого ставлення. 
Статистично підтверджено достовірність їх зв’язку. Визначено п’ять типів 
довірливого ставлення дітей старшого дошкільного віку до рідних та 
знайомих дорослих. 

У ході експериментального дослідження за допомогою розробленої 
методики було виявлено закономірності формування довірливого став-
лення дітей старшого дошкільного віку до дорослих, що дало можливість 
з’ясувати особливості прояву довірливого ставлення дітей різного віку й 
статі до рідних та знайомих дорослих (батьків, бабусь і дідусів, 
вихователів) та передбачити розробку корекційного впливу на дошкіль-
ників, віднесених до надмірно довірливого та недовірливого типів 
ставлення. 
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Анастасія Склярук 

 
ТИПОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОЇ СІМ’Ї.  
ТРИ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНОСТІ 

 
Сім’ї, що мають проблеми, найбільш активно вивчаються в останні 

два десятиліття, причому частіше зусиллями вчених різних суміжних 
дисциплін. Під проблемами найчастіше маються на увазі відхилення в 
поведінці (алкоголізм, наркоманія, насильство, проституція, приступність, 
правопорушення, схильність до суїциду), психічні або фізичні захво-
рювання. За кордоном діапазон об’єктів вивчення помітно ширший, 
починаючи від родин з різними видами насильства і закінчуючи сім’ями 
хворих на СНІД. Вивчення сімей з проблемами в значній мірі орієнтоване 
на соціальну допомогу і навіть втручання, починаючи від соціальної 
роботи, медичної допомоги і закінчуючи психологічним консультуванням і 
психотерапією. 

Зрозуміло, реальні сім’ї здатні володіти декількома ознаками за 
виділеними критеріями, які аж ніяк не є вичерпними і можуть бути 
доповнені іншими. Будь-який критерій може стати основою виділення і 
аналізу тієї чи іншої сімейної структури, але розглядаються в даній роботі 
такі, що відносяться до числа найбільш актуальних, оскільки саме з ними 
найтісніше пов’язане виконання сім’єю функції соціалізації. В основі 
запропонованих критеріїв віднесення сімей до розряду проблемних 
знаходяться основні сфери суспільства: економічна, медико-соціальна та 
духовно-моральна. В якості основних критеріїв класифікації проблемних 
сімей виділені: економічне становище сім’ї, медико-соціальний показник 
стану здоров’я членів сім’ї та соціально-психологічний клімат в ній. 

Мета статті полягає в аналізі сімей з різними видами проблем, з 
якими вона стикається як соціальний інститут і як мала група на різних 
етапах свого існування; розкритті змісту господарсько-економічної 
сторони проблемності сімей, що знаходяться на межі виживання та не 
здатні забезпечити мінімум життєво важливих потреб, медико-соціального 
виміру проблемності сім’ї, члени якої мають серйозні порушення здоров’я, 
що впливає на життєдіяльність сім’ї, а також соціально-психологічного 
аспекту проблемності сімей, які мають слабкі емоційні зв’язки, низький 
ступінь задоволеності сімейними відносинами. 

Протягом усього життєвого циклу сім’я постійно стикається з 
проблемами, які або об’єктивно порушують життєдіяльність людини чи її 
сім’ї, або суб’єктивно сприймаються ним як складні і тому не можуть бути 
подолані самостійно (В. Бойко, Е. Г. Ейдеміллер, В. Юстицкий) [11]. 
Проблемність сім’ї вивчається багатьма вченими соціологами, психо-
логами, терапевтами під різними кутами зору. На початку минулого 
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століття П. А. Сорокін відзначав, що «семья как священный союз мужа и 
жены, родителей и детей будет разрушаться, разводы и расхождения будут 
увеличиваться» [8, с. 237]. Слідом за Сорокіним американський соціолог і 
демограф У. Гуд проблемну сім’ю визначає як таку, де є розрив сімейної 
єдності, є порушення структури соціальних ролей [3]. У 70-х роках 
радянськими соціальними психологами широко розглядалися питання 
порушення функцій сім’ї та проблеми сімейної дезорганізації. А. І. Анто-
нов, зокрема, в рамках концепції кризи сім’ї визначає критерії невиконання 
сім’єю її інституційних функцій по народженню, змістовності і соціалізації 
дітей і виділяє показники і ознаки сімейної кризи [1]. Схожої думки 
дотримуються В. М. Архангельський, В. І. Бестужев-Лада, О. Кузьмін, 
В. М. Медков. «Современное состояние семьи как социального института, 
на наш взгляд, можно оценить как проблемное», – пише В. М. Архан-
гельський [2, с. 114]. М. А. Галігузова в своїй праці розглядає проблемні 
сім’ї за рівнем соціальної їх адаптації [9]. Б. М. Алмазов виділяє типи 
неблагополучних сімей, що сприяють появі «важких» дітей [11]. 
А. Є. Рацімор вивчає численні труднощі, які виникають перед сім’єю і 
загрожують її життєдіяльності, за силою і тривалості свого впливу [7]. Не 
дивлячись на широкий діапазон робіт з питань проблемної сім’ї, можна 
відзначити їх різноплановість, відсутність концептуальних напрацювань та 
єдиної типологізації. Автори, застосовуючи поняття «проблемна сім’я», 
зазвичай, використовують його декларовано, лише поглиблюючи свій 
предмет дослідження; або цілеспрямовано, розглядаючи той чи інший 
аспект проблемності. 

Представлена нами типологія проблемної сім’ї інтегрує 3 групи 
сімей з різними видами проблем, з якими стикається сім’я як соціальний 
інститут і як мала група на різних етапах існування сім’ї: 

• сім’ї, що знаходяться на межі виживання і не здатні забезпечити 
мінімум життєво важливих потреб; 

• сім’ї, члени яких мають серйозні порушення здоров’я, що впливає 
на життєдіяльність членів сім’ї; 

• сім’ї, які мають слабкі емоційні зв’язки, а подружжя – низький 
ступінь задоволеності сімейними відносинами. 

Розглянемо більш детально кожну групу сімей та проаналізуємо різні 
сторони проблемності. Аналіз господарсько-економічної сторони проблем-
ності сімей, що знаходяться на межі виживання та не здатні забезпечити 
мінімум життєво важливих потреб показує, що в першу чергу, в сім’ї 
порушується процес виховання та соціалізації. З одного боку, проблема 
полягає в тому, що бідні сім’ї мають малий дохід, з іншого – в тому, що 
вони позбавлені можливостей на той спосіб життя, який веде більшість. Це 
пов’язано не тільки зі структурою споживання, але і з обмеженнями 
соціальної участі, специфікою соціальних контактів, обрання деструктив-
них або пасивних стратегій виживання. Бідність сім’ї впливає на 
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обмеження можливостей сім’ї в наданні освіти дітям (часто навіть 
середньо-спеціальної). Бідність стосується процесу виховання дітей, так як 
батьки вимушені підтримувати нормальний рівень життя сім’ї, часто 
жертвують виконанням своїх батьківських обов’язків, залишаючи їх на 
піклуванні вулиці і дворової компанії.  

В умовах кризового стану українського суспільства та різкої 
майнової диференціації населення рівень матеріальної забезпеченості в 
якості критерію типології проблемної сім’ї є дуже актуальним.  

В умовах соціалізму поняття жебрак мало дещо інше значення і 
характер. У радянські часи до бідних підходило досить вузьке коло людей, 
і, як правило, за демографічними ознаками: вік, здоров’я, втрата 
годувальника, підвищене утриманське навантаження в сім’ї. За умов 
повної зайнятості, безробіття було практично невідомо. Наявність 
безкоштовного медичного обслуговування і обов’язкової освіти означало, 
що фактично всі були забезпечені медико-санітарним обслуговуванням 
незалежно від зайнятості або рівня доходу. Всі діти відвідували школу, 
незважаючи на невиконання батьками своїх обов’язків. Цілий ряд 
безоплатних або субсидованих державою послуг і пільг – ясла, дитячі сади, 
харчування дітей у школах, піонерські табори, можливість відпочинку і 
лікування в санаторіях та ін. – не тільки дозволяв батькам і працювати на 
виробництві, і піклуватися про дітей, але сприяв прямо або побічно 
збереженню мінімальних рівнів живлення, розвитку, забезпечення життєво 
необхідним обслуговуванням. Принципово інша ситуація склалася в даний 
час. Нужда стала стійкою реальністю для мільйонів людей, які не тільки 
опинилися в екстремальних умовах (безробітні, біженці, недієздатні 
самотні пенсіонери, самотні батьки), а й для тих, хто раніше міг заробити 
на себе і на своїх дітей (працівники кризових галузей і сфер – легкої 
промисловості, сільськогосподарських організацій та ін.).  

Причини погіршення матеріального становища різноманітні. По-
перше, це масове безробіття, що порушило звичний спосіб життя 
мільйонів громадян. У багатьох випадках професійні навички людей, 
соціальні цінності та стратегія життя виявилися в більшості невідповід-
ними до нових умов. По-друге, різке зниження доходів сім’ї та 
неодноразова втрата грошових накопичень в ході економічних перетво-
рень і реформ. По-третє, бідність все частіше пов’язується зі стрімко 
зростаючою нерівністю в доходах. При цьому зростання соціального 
розшарування і напруженості в суспільстві характеризується підвищеним 
індивідуалізмом, невизначеними соціальними цінностями і невпевненістю 
в завтрашньому дні, включаючи особисту безпеку. По-четверте, причиною 
бідності найчастіше є не стільки сам по собі факт тривалої відсутності 
роботи, скільки особисті особливості людей, пов’язані з рівнем освіти і 
професійної підготовки, але в ще більшому ступені – зі складом їх сімей, 
утриманським навантаженням та здоров’ям. Сім’ї, які мають у своєму 
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складі членів з обмеженими фізичними і психічними можливостями, сім’ї з 
одним батьком або сім’ї з трьома і більше дітьми, молоді матері з дітьми, 
учнівська молодь потенційно відносяться до категорії неблагополучних в 
економічному плані. У випадках, коли члени цих сімей працевлаш-
товуються, вони в основному як і раніше залишаються в числі бідних або 
малозабезпечених, оскільки змушені виходити на роботу з низькою 
заробітною платою. 

Особливою категорією сімей, до яких може бути віднесено поняття 
проблемна, є сім’ї, члени яких мають фізичні або психічні вади, що 
представляє серйозні порушення здоров’я. Медико-соціальний вимір 
проблемності сім’ї, значною мірою впливає на життєдіяльність сім’ї. У 
рамках даної роботи ця категорія сімей цікава з позиції аналізу впливу 
цього фактора на стабільність сім’ї та формування в неї позитивного 
соціально-психологічного клімату. 

Сім’ї, які мають у своєму складі людей з серйозними недоліками 
здоров’я, стикаються з певним набором проблем. По-перше, це проблема 
адаптації в суспільстві, тим більше, якщо інвалід – дитина. Інвалідність у 
дітей – це значне обмеження життєдіяльності, що приводить до соціальної 
дезадаптації внаслідок порушення розвитку і росту дитини. По-друге, 
витрати сім’ї набагато перевищують витрати сімей зі здоровими членами 
за рахунок необхідності постійного придбання лікарських засобів, 
проведення дорогих операцій, лікування та відпочинку в санаторії. 
Вартість медичного обслуговування дитини-інваліда в три рази більша, 
ніж здорового. По-третє, це проблеми психологічного характеру, як у 
відносинах самих батьків до проблеми здоров’я своїх дітей, так і у 
відносинах між подружжям і родичами. У разі появи в сім’ї дитини-
інваліда нерідко під питанням знаходиться шлюб батьків. 

Сімейні функції і сам спосіб життя деформуються: дуже часто табу 
на репродуктивну функцію через страх, що нещасний випадок може 
повторитися; здійснення культурної і соціалізувальної функції ускладнено; 
функція задоволення емоційних потреб практично відсутня – ці сім’ї більш 
схильні до конфліктів і розпаду. 

На жаль, в даний час рівень інвалідності зростає. Сучасна соціально-
економічна ситуація значно загострила проблеми, що стоять перед людьми 
з обмеженими можливостями. Більшість інвалідів мають дохід нижче 
прожиткового мінімуму. Характер мікросоціального оточення, психоло-
гічний і матеріальний добробут сім’ї значною мірою формують соціально-
психологічні установки хворого, впливають на перебіг його захворювання, 
протистоять (або сприяють) формуванню патологічних особистих ком-
плексів. У свою чергу, життєву позицію інваліда, систему особистісних і 
соціальних цінностей визначають стабільність його сімейного оточення, 
духовне і матеріальне благополуччя його рідних і близьких. 

У разі сприятливих взаємин у сім’ї, при стійких емоційних 
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уподобаннях, а також при залежності сім’ї від трудової діяльності інваліда 
комплексна система психокорекційних та психотерапевтичних заходів у 
відношенні хворого, сучасна соціальна підтримка при працевлаштуванні 
значно підвищують рівень його соціально-психологічної та професійної 
адаптації. 

Певною мірою ступінь і складність захворювання членів сім’ї 
впливає на відтворення і процес сімейної соціалізації. Сім’ї даного типу 
обмежені в силу об’єктивних факторів у виконанні відтворювальної функції. 
Функція соціалізації в цих сім’ях більшою мірою визначається рівнем 
адаптації сім’ї і наявністю нормального психологічного клімату в ній. 

Також до типу проблемних сімей, які мають серйозні порушення 
здоров’я, що впливають на життєдіяльність сім’ї, можна віднести сім’ю, де 
мати і (або) батько зловживають алкоголем, наркотиками. Такого роду 
патогенні аномальні родини представляють собою досить поширене 
явище, і їх кількість не убуває. Розвиток дітей, що живуть в «алкогольній 
сім’ї», протікає з важкими психічними відхиленнями. Діти характери-
зуються синдромом «педагогічної занедбаності», заниженою самооцінкою, 
часто перебувають у стані депресії, страху і горя [5]. 

В цілому, «алкогольні сім’ї» відрізняються редукцією батьківських 
обов’язків чоловіка і дружини, звуженням кола інтересів і контактів з 
соціальним оточенням, слабкою емоційною взаємодією, відсутністю 
часової перспективи. У дітей алкоголіків часто виникає відчуття власної 
непотреби (несформована базова довіра до світу). Тотальна алкоголізація 
проблемних сімей веде до генетичних, соціально-психологічних, мораль-
них і педагогічних негативних наслідків. 

Аналізуючи соціально-психологічний аспект проблемності сімей, які 
мають слабкі емоційні зв’язки, низький ступінь задоволеності сімейними 
відносинами (сім’ї з порушенням внутрісімейної комунікації; дисгармо-
нійні союзи; сім’ї в розлученні; конфліктні сім’ї, неповні сім’ї; повторні 
шлюби та інші) маємо зазначити його велику актуальність. 

Психологічний фактор сімейних взаємин, який передбачає співвідне-
сення особистісних властивостей подружжя, насамперед їхніх характерів і 
рольових домагань, задоволення основних психологічних потреб займає 
особливе положення. Найбільш серйозним для долі шлюбу є порушення 
або руйнування духовно-моральних зв’язків, що призводять до порушення 
сімейних функцій, зміни психологічних установок. 

Практично всі проблемні ситуації з числа представлених в даній 
праці впливають на стабільність шлюбу тільки при наявності незадо-
волених основних емоційно-психологічних потреб особистості. Задово-
лення цих потреб дає можливість людині протистояти численним 
життєвим труднощам, які зустрічаються в сімейному житті: житлові та 
матеріальні проблеми, пов’язані з професіональною діяльністю, хворо-
бами, станом здоров’я в цілому. 
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При виникненні депріваційних ситуацій головним являється не 
тільки наявність об’єктивно незадовільних умов, а й визнання їх такими 
особистістю або подружньою парою. Наприклад, стан бідності сім’ї можна 
охарактеризувати як з об’єктивної, так і з суб’єктивної позиції. 
Об’єктивним чинником виступає величина доходу в сім’ї. Суб’єктивним 
фактором, на наш погляд, не менш важливим, є ступінь задоволеності 
подружньої пари даним рівнем забезпеченості, тобто оцінка «доста-
точності» рівня доходу для реалізації потреб. 

Система соціально-психологічних чинників є однією з основних, що 
визначають стійкість шлюбу. Вона визначає ступень успішності виконання 
подружньою парою сімейних функцій, ступінь задоволеності сімейним 
життям. Я. Щепаньским в рамках вивчення ознак успішного і стабільного 
шлюбу виділені внутрішні і зовнішні сили, що впливають на згуртованість 
подружжя. До основних внутрішніх сил, на його думку, відносяться 
взаємна любов, почуття обов’язку по відношенню до подружжя та дітей, 
турбота про дітей, можливість гармонічного розвитку особистості та ін. До 
зовнішніх сил, крім економічних умов, громадської думки, він відносить 
турботу про дітей як вимогу середовища [10]. 

Вітчизняні психологи виділяють суб’єктивні і об’єктивні, зовнішні і 
внутрішні чинники стабільності. До зовнішніх об’єктивних чинників вони 
відносять стабільність соціальної системи і матеріальні умови існування 
сім’ї. До зовнішніх суб’єктивних – силу соціального контролю, ефектив-
ність правових норм, національних і культурних традицій, очікування 
значущого оточення. 

До внутрішніх суб’єктивних чинників відносять емоційні зв’язки і до 
внутрішніх об’єктивних – показники подружньої сумісності [6]. 

Відповідно до гіпотези, запропонованої Гукової Є. Г., стабільні 
шлюби – це ті, які не розпадаються, але в яких і не відбувається 
справжнього відновлення психофізичних сил подружжя [4]. Це можуть 
бути сім’ї проблемні і навіть кризові, які не переходять межу розлучення, 
наприклад, під впливом соціально-економічних умов. Подружжя більшою 
мірою є партнерами, у якійсь мірі задовольняють деякі потреби один 
одного. Подружжя можуть адаптуватися до таких умов, однак, вони дійсно 
не задоволені багатьма сторонами свого сімейного життя. 

Вплив складних життєвих обставин на сім’ю зачіпає різні сфери її 
життєдіяльності і призводить до порушення її функцій, що позначається на 
благополуччі членів сім’ї. Значимість ситуації для сім’ї в цілому і кожного 
її члена може різнитися. Всі сім’ї по-різному протистоять проблемам. 
Варто зауважити, що важливу роль в цьому відіграє соціально-
психологічний потенціал сім’ї, соціальний імунітет до виникаючих 
труднощів. Проаналізувавши різні типології та підходи до вивчення 
критеріїв віднесення сімей до розряду проблемних, ми спробували 
уніфікувати й інтегрувати наявні моделі, розглядаючи сім’ю та її 
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проблемність комплексно, і як соціальний інститут, і як малу групу. В 
якості основних критеріїв класифікації проблемних сімей виділені: 
економічне становище сім’ї, медико-соціальний показник стану здоров’я 
членів сім’ї та соціально-психологічний клімат в ній. Аналіз зазначених 
факторів проблемності показує, що всі критерії значною мірою впливають 
на життєдіяльність сім’ї. Очевидним стає певний дефіцит виявлення 
специфіки соціально-психологічного потенціалу проблемної сім’ї, тому це 
питання є актуальним та потребує подальшого опрацювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ СПІВЧУТТЯ СЕРЕД 

ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНИХ ЗАНЯТЬ  
З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА 

 
Одним із дієвих засобів формування гуманної особистості вважа-

ються різні види мистецтва, які здавна мали особливий вплив на свідомість 
українців в силу їхньої ментальності. При належному науковому підході, 
системній організації процесу виховання гуманізму слово, музика та 
зображувальне вираження, включене в казку, пісню, оповідання, вірша та 
ін. має особливий моральний вплив на особистість, і стає дієвим засобом 
виховання. 

У науково-педагогічній літературі моральність особистості та фор-
мування гуманістичних характеристик здебільшого розглядається в кон-
тексті моральної вихованості, розвитку моральних ідеалів, гуманістичних 
переконань, цінностей, моральної культури тощо. Фундаментальні ідеї 
морального розвитку особистості розроблялися Л. Виготським, Л. Коль-
бергом, Я. Корчаком, А. Макаренком, Ж. Піаже, Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 
В. Сухомлинським, С. Якобсон та ін. Важливий вклад у розробку 
теоретичних і прикладних проблем формування гуманної свідомості 
особистості внесли праці Л. Артемової, І. Беха, Л. Божович, О. Кононко, 
В. Кузя, В. Лугового, Л. Масола, В.Плахтій, Т. Поніманської, О. Сухом-
линської та ін. Соціальні аспекти цієї проблеми розкриті в працях 
О. Дробницького, В. Овчіннікова, І. Рогальської, О. Титаренка та ін. 

У працях учених зазначається, що в дошкільному віці засвоєння 
соціальних та моральних через твори мистецтва сприяє ослабленню 
агресивних проявів дитини, вчить співпереживанню, взаєморозумінню з 
однолітками та іншими людьми. А відсутність моральних норм неможливо 
заповнити в зрілі роки, якщо ця здатність не розвинена в дитинстві. 

Вплив мистецтва на дітей розглядається психологами з позиції 
освоєння дитиною художніх творів, згідно задуманого автором змісту. У 
цьому і полягає головний сенс виховного впливу творів мистецтва – 
універсальне і різноманітне відображення внутрішньої, духовної сфери 
людини. 

Особливим видом мистецтва, який заснований на емоційно-
смислової інтонації, є музика. Вона може надавати прямий і сильний 
емоційний вплив на людей, так як в ній відображені людські емоції, 
почуття, настрої, тобто те, що складає основу духовного світу людини. 
Музика емоційна за своєю сутністю, за своїм змістом. Завдяки цьому вона 
стає, за висловом Б. М. Теплова, «емоційним пізнанням» та дає ні з чим не 
порівняні можливості для розвитку емоційної сфери людини. Дане 
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положення важливо саме для дошкільного віку, так як в дитинстві всі 
предмети і явища сприймаються, насамперед, почуттям. Ще Аристотель у 
своєму вченні про моральне значення музики основним засобом виховання 
дітей та молоді називав саме музику. Він говорив, що в мелодії містяться 
характери людини. На думку Л. С. Виготського, генетичними формами 
регуляції поведінки в дитинстві довго залишаються емоції і саме їм в 
процесі розвитку належить роль регуляторів становлення особистості як 
цілісного утворення [2]. 

Учені (Б. М. Неменський, В. В. Медушевський) вважають, що сприй-
няття творів мистецтва можливе лише тоді, коли воно накладається на 
досвід почуттів і включає процес співпереживання героєві художнього 
твору [3]. 

Згідно вищезазначеного метою дослідження є розкрити методи та 
прийоми виховання співчуття у старших дошкільників до однолітків у 
процесі комплексних музичних занять. 

Робота по формуванню гуманного ставлення у старших дошкіль-
ників здійснювалася на музичних заняттях протягом року. Особливої уваги 
надавалося одному аспекту із гуманних характеристик: вихованню 
співчуття серед дошкільників. Було визначено ряд завдань, а саме: 

1. Підготувати дітей до сприймання різних видів мистецтва, навчити 
виділяти головних героїв музичних творів, розуміти їх почуття і емоції, 
співпереживати їм. 

2. Розвивати в дітей уміння емоційно і достовірно передавати 
почуття героя чи автора музичного твору або «олюднені» почуття неживих 
об’єктів за допомогою інтонацій або жестів. 

3. Навчити (спонукати) дітей самостійно виражати власні почуття та 
переживання, викликані різними видами мистецтва за допомогою 
інтонації, жестів, слів та малюнка. 

4. Спонукати дошкільників до позитивного прийняття і оцінювання 
мистецьких творів, створених дітьми. 

5. Розвивати бажання надавати допомогу один одному при 
створенні образу героя в творах мистецтва. 

Рішення поставлених завдань здійснювалося на комплексних занят-
тях, де використовувалися музика, образотворче мистецтво та література. 
Спираючись на роботи Г. П. Шевченка, був визначений такий вид 
взаємозв’язку, в якому домінантним видом мистецтва стала музика, а інші 
види – живопис і література – допомагали дітям розкрити певного суб'єкта 
того чи іншого художнього твору. 

У процесі дослідження були визначені найбільш ефективні методи 
виховання співчуття у дошкільників до своїх однолітків на музичних 
заняттях. Серед них були: метод спонукання до співпереживання, 
емоційно-смисловий і метод конструктивного діалогу. Виділені методи 
доповнювалися різними прийомами – інтонаційної імпровізацією, пластич-
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ним інтонуванням, «персоналізацією» і театралізацією. Визначені методи і 
прийоми використовувалися комплексно. Даний комплекс базувався на 
взаємозв’язку двох форм естетичної діяльності дитини: сприйнятті 
мистецтва і створенні художнього продукту. Використовували різні види 
мистецтва на комплексних музичних заняттях. Методи і прийоми, які 
використовуються в комплексі, сприяли більш успішному протіканню 
виховного процесу. 

Було встановлено, що конструктивний діалог з автором, героєм 
твору, а також з однолітком можливий за умови співпереживання героєві 
твору, автору або однолітку. У свою чергу, спонукання до співпере-
живання емоційно-смислової інтонації героя, автора твору або спонукання 
до співпереживання однолітку неможливо без ведення конструктивного 
діалогу співрозмовників, якими і є автор, герой твору і одноліток. 
Конструктивний діалог передбачає взаємну участь співрозмовників, коли 
дитина слухає не тільки себе, але і «іншого». А прийоми інтонаційної 
імпровізації, пластичного інтонування, театралізації, «персоналізації» 
героя сприяють розкриттю цих методів. Копіювання характеру героя твору 
інтонаційно або пластично спонукає дошкільнят до співпереживання йому, 
на основі чого народжується бажання надати йому допомогу і підтримку. 
Перевтілюючись в героя твору або його автора, діти вчаться співпере-
живати не тільки персонажам твору, але і своїм одноліткам, перевтіленим 
в них [4]. 

Метод спонукання до співпереживання емоційно-смислової інтонації 
і метод конструктивного діалогу проявляються у двох формах естетичної 
діяльності дитини: сприйнятті мистецтва і створенні художнього продукту. 
Завдяки цьому співпереживати, приймати і конструктивно співпрацювати 
діти можуть не тільки з автором і героєм твору при сприйнятті мистецтва, 
але і з однолітками в процесі створення ними художнього продукту. Ці 
методи можуть бути використані під час сприйняття різних видів 
мистецтва дошкільнятами на музичних заняттях. 

Комплексне використання цих методів і прийомів на музичних 
заняттях сприяло спілкуванню дитини з героєм твору мистецтва чи його 
автором, розуміння його почуттів, порівнянню їх зі своїми особистими 
почуттями, завдяки чому вона здобувала знання про іншу людину і про 
самого себе. Методи і прийоми, які використовуються в комплексі, 
спонукали до співтворчості слухача і автора твору, до співтворчості з 
однолітками, що передбачає їх рівні права в створенні образу героя твору 
мистецтва. Перенесення дошкільником цих знань на взаємини з 
однолітком сприяло розумінню та прийняттю дошкільником свого 
однолітка, співпереживанню йому, сприйняттю його з позитивного боку, 
прийняттю його як рівного собі. Таким чином, комплекс цих методів і 
прийомів сприяв формуванню співчуття серед дошкільників. 

Для стимулювання емоційного переживання у дошкільників були 
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використані також ігрові методи. У грі найбільш яскраво виявляється 
дитяча активність і емоційність. Тільки у випадку інтересу і радості, яку 
одержують діти від музичної ігрової діяльності, сенс музики буде 
зрозумілий їм. 

Крім того, гра є провідним видом діяльності дошкільників. Саме 
тому всі зазначені вище методи і прийоми формування гуманного 
ставлення дошкільників до однолітків використовувалися в ігровій формі. 

На думку X. Вагнера, певні успіхи в розумінні змісту музики можна 
досягти за допомогою спеціальних систематичних вправ. Тому на 
комплексних заняттях для вирішення поставлених завдань були 
використані підготовчі, розвивальні, навчальні вправи та ігри, спрямовані 
на формування у старших дошкільників доброзичливого ставлення в 
процесі розуміння і співпереживання дітьми почуттів і станів іншої 
людини, закладених у музиці, а також у процесі вираження дитиною своїх 
почуттів, викликаних музикою. Ігри та вправи були спрямовані на 
визначення характеру музичних інтонацій, співпереживання її героєві або 
авторові твору, а також на розвиток уміння виразити власні почуття 
голосом, мімікою або жестом. Крім того, музична гра (а також гра взагалі) 
об'єднує різних дітей, де особливо яскраво виявляються ставлення людини 
до оточення (Е. Оулер). 

Спочатку на заняттях діти засвоювали лише деякі елементи вправ та 
ігор, що сприяло розвитку голосової імпровізації, емоційної і рухової 
активності. Дітям пропонували яскраві, за своєю емоційністю, програмні 
музичні твори. Ускладнення завдань відбувалося шляхом використання 
більш складних по емоційному змісту музичних творів, а також у ході 
самостійного виконання дітьми ігор та вправ. 

Для розпізнавання різних почуттів інших людей у процесі 
сприйняття мистецтва дітям пропонувалася для слухання вокальна музика 
або яскрава, виразна інструментальна. Наприклад, діти слухали пісню 
«Шпачок прощається» Т. Потапенка. При первинному сприйнятті діти 
уважно вслухалися в інтонації цієї пісні. Під час другого прослуховування 
їм пропонувалося виразити настрій «героя» жестами. Діти безпомилково 
визначили тугу пташки перед розставанням з рідною землею за допомогою 
пластики (м’який жест прощання). При слуханні інструментальної музики 
(«Колискова» Н. А. Римського-Корсакова з опери «Казка про царя 
Салтана») дітям було запропоновано також пластично інтонувати настрій 
музики. Діти правильно визначили подію і жестами передали її: складали 
долоньки біля щоки і колисали уявну дитину. 

Для розвитку вміння висловлювати різні почуття людини (смутку, 
радості, страху) в музичному творі використовувалися такі вправи: 
відтворення голосом свого імені (дитина повинна заспівати своє ім’я з 
точним емоційним забарвленням, щоб однолітки могли її розрізнити – 
веселу, радісну, боязку або перелякану інтонацію) і т.п. Гра «Відлуння» 
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сприяла розвитку емоційного та достовірного вираження почуттів певного 
героя за допомогою інтонаційної імпровізації або пластичного інтону-
вання. Суть гри полягає в повторенні дітьми інтонацій, підказаних їм 
музичним керівником. Наприклад, музичний керівник голосом показує 
інтонацію нежадібного хлопчика: «Діма, візьми мою іграшку, будь ласка!». 
По його команді діти хором повторюють за ним. Потім, для порівняння, 
він показує інтонацію жодного хлопчика: «Ні, я тобі не дам іграшку!». 
Коли діти навчаться висловлювати інтонацію героя зі словами, ця ж гра 
може бути проведена і без слів, на основі вокалізації (на приголосний 
звук). І таким чином різні стани людини виражалися за допомогою 
пластичного інтонування. Воно відбувалося як під музику, так і без неї. На 
наступному етапі гри інтонацію героя вчаться знаходити самі діти, одна 
дитина показує, решта діти повторюють. Перевірити, наскільки діти 
навчилися розуміти стан людини, виражені інтонацією і жестом, можна за 
допомогою гри «Відгадайка» [1]. Музичний керівник голосом або жестом 
виражає той чи інший стан людини, а діти його відгадують. Ця гра є 
перехідною ланкою до більш складного і глибокого сприйняття музичних 
творів. 

Коли діти навчилися виявляти головний сенс музики в нескладних 
музичних творах і мають уявлення про варіанти вираження людських 
почуттів голосом і жестом, необхідно спонукати їх знаходити власні 
засоби і способи вираження емоційних станів людини і «олюдненої» 
природи. У дітей можна розвивати уміння емоційно і достовірно 
передавати почуття героя або «олюднені» почуття, закладені в музиці, за 
допомогою інтонацій, жестів і перевтілення в героя музичного чи 
літературного твору. Наприклад, при слуханні вже знайомої музики (муз. 
Ф. Гершова «М’ячі» і «Годинник» або «Вальс ляльок») можна попросити 
дітей (2-х чоловік або дві групи) зобразити характери (або дії) героїв під 
відповідну музику, використовуючи при цьому міміку і рух. У цьому 
випадку відбувається сполучення особистого досвіду дитини (або дітей) з 
соціальним досвідом, закладеним в музиці. Діти зможуть співставити себе 
з тим чи іншим героєм і проявити до нього відповідне ставлення. Крім 
того, у педагога з’являється можливість зрозуміти, наскільки глибоко 
сприйняли діти музичний твір і чи зрозуміли його зміст. 

Розвинути у дітей вміння виражати почуття і стан героїв можна під 
час співу. Цьому сприяє прийом «персоналізації» героя чи автора твору. У 
цій роботі було використано спів в ролях, тобто передбачається вживання 
в роль певного героя. Спів за ролями найбільш ефективно здійснюється за 
допомогою інтонаційних імпровізацій у вигляді музичних питань і 
відповідей. Якщо діти добре оволоділи мистецтвом вираження почуттів 
героя голосом, можна запропонувати їм ігри-діалоги, здійснювані за 
допомогою інтонаційної імпровізації. Ці ігри є підготовкою дошкільників 
до театралізованої гри-драматизації. Спочатку для проведення гри-діалогу 
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дітям пропонувалося інтонувати голосом вірш. Наприклад, вірш «Коваль» 
(обр. С. Маршака), який містить в собі діалог замовника і коваля. Замовник 
звертається до коваля з проханням: «Гей, коваль, молодець, зашкутильгав 
мій жеребець. Ти підкуй його знову». Коваль на його прохання відповідає 
позитивно: «Чом не підкувати! Ось цвях, ось підкова, раз, два - і готово». 

В кінці одного з занять музичний керівник дає дітям творче 
завдання: придумати кінець казки (Наприклад, «Про двох королів»). 
Педагог зачитує початок казки і ставить перед дітьми проблему: «Як 
помирити двох королів і зробити їх життя веселим і життєрадісним?». 
Додому дітям роздають книжки-розкладачки з початком казки. Діти самі 
складають казку, а потім на музичних заняттях оживляють її героїв, 
спочатку за допомогою слова, жесту, а потім за допомогою музичної 
інтонації. У цьому випадку важлива здатність дітей розповісти казку від 
імені героя, придумати діалог від особи героїв, придумати їх зовнішній 
вигляд, інтонацію, почуття. Поступово діти готуються цілий музичний 
спектакль. 

У грі на музичних інструментах для вираження людських почуттів 
використовували метод конструктивного діалогу, який доповнював 
прийом інтонаційної імпровізації, але не голосом, а за допомогою 
музичного інструменту. Дітям пропонувалося зіграти на металофоні 
розмову двох друзів, які посварилися, але потім помирилися; розмова двох 
контрастно налаштованих друзів – сумного й веселого і т.п. 

Для поглибленого розуміння емоційного сенсу музичного твору 
вводився прийом порівняння музичних творів з творами літератури і 
образотворчого мистецтва. Наприклад, діти порівнювали твір П. І. Чай-
ковського «Мама» з «Дитячого альбому» з репродукцією картини А. Руб-
льова «Богоматір Володимирська». Завдяки цьому дошкільнята вловили 
загальний зміст творів мистецтва – дбайливе ставлення мами до своїх 
дітей. Також дітям пропонувалося порівняти фрагмент музичного твору 
К. Дебюссі «Море» з репродукцією картини китайського живописця Ци 
Байши «Краби та коропи». При аналізі цих двох творів мистецтва діти 
визначили, що в музичному творі, як і в репродукції картини, показано 
миролюбне ставлення людини природи, до навколишнього світу. 

Для формування позитивного ставлення до іншої людини на 
заняттях використовувалися твори образотворчого мистецтва (у тому числі 
твори з духовними сюжетами) і літературні твори. Діти оцінювали героїв 
образотворчого та літературного мистецтва: їх вчинки, ставлення до інших 
людей, ставлення автора твору до даного героя. Наприклад, по репродукції 
картини В. Г. Перова «Трійка» у дошкільнят викликало співчуття і 
бажання надати допомогу дітям, що везуть важку ношу. 

Протягом всієї експериментальної роботи діти постійно вчилися 
позитивно сприймати будь-якого героя твору мистецтва, знаходити 
позитивні риси в його характері і вчинках, навіть негативного героя. Так, 
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при сприйнятті репродукції картини Ф. П. Решетникова «Знову двійка», 
вони оцінили, що отримувати погані оцінки недобре, але все одно жаліли 
героя цієї картини – школяра і проявляли до нього співчуття. Накопичені 
дошкільнятами знання про різних казкових героїв сприяли розумінню 
способу ставлення до різних казкових персонажів у музиці. При 
сприйнятті фрагменту твору М. П. Мусоргського «Баба-Яга» з циклу 
«Картинки з виставки» діти безпомилково розповіли про шкідливий 
характер цього героя, але вирішили, що без неї казка буде нецікавою. 

На комплексних заняттях діти отримували можливість виражати 
власні почуття не тільки в музиці за допомогою інтонаційної імпровізації, 
пластичного інтонування, але і в образотворчому мистецтві за допомогою 
малюнка та аплікації. Для створення образу героя твору мистецтва, а також 
для спонукання дітей до позитивної взаємодії один з одним, викорис-
товували колективні творчі панно. Створення колективних творчих панно 
дошкільниками сприяло взаємодії їх на основі рівноправності. Спочатку 
діти вчилися створювати власний художній продукт, потім вони 
виконували це завдання в парі з однолітком. Це спонукало їх до 
продуктивної взаємодії з однолітком. Згодом для створення панно діти 
об’єднувалися в групи по п’ять осіб. Кульмінацією цього завдання стало 
виконання колективного творчого панно, коли вся група була розділена на 
дві підгрупи і діти мусили конструктивно співпрацювати з дітьми своєї 
підгрупи. При цьому кожна дитина вносить свою ідею в створення панно, 
а інші діти доповнювали і розвивали їх ідею, що спонукало до вираження 
власних почуттів, порівняння своїх ідей з ідеями інших дітей і сприяло 
розумінню та прийняттю свого однолітка як самого себе, згуртовувало з 
ним, формувало певні моральні стосунки. 

Для розвитку вміння висловлювати свої враження, дітям пропону-
валося представити себе на місці героя музичного твору. Цьому сприяв 
прийом театралізації. Діти описували героя, брали його роль на себе і діяли 
від його імені. При цьому вони приписували героєві нові особистісні 
якості, деколи адекватні власним. Кульмінацією занять була постановка 
дітьми театралізованих ігор-імпровізацій, підготовка до яких велася 
протягом усіх попередніх занять. Іграм-драматизації передувало зобра-
ження героя в малюнку, опис його основних якостей у слові, вираз його 
почуттів через емоційно-смислову інтонацію. 

Попередньо, для поглиблення розуміння змісту казки та театралізації 
необхідно запропонувати дітям переказати її за ролями. Роль ведучого або 
казкаря спочатку може взяти на себе вихователь, а потім передати цю роль 
одному з дітей. Дітям необхідна допомога також у відборі виразних 
засобів, в правильній передачі образу (міміки, інтонації і т.д.). Слід 
уникати пряме навчання рухам і інтонацій, що робить гру навмисною і 
штучною. Відбір виразних засобів і прийомів повинен спиратися на 
розуміння дітьми сутності образів та ідеї казки. Для досягнення цієї мети і 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 276 

визначення характерів героя необхідно запропонувати дітям зобразити 
обрану роль в малюнку, словесно, пластично, за допомогою музичних 
інтонацій. Таким чином, взаємозв’язок різних видів мистецтва дозволяє 
домогтися найбільшої виразності в зображенні героїв. 

Експериментальна робота виявила успішність вибраних методів та 
прийомів в роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Послідовне 
вирішення поставлених завдань на комплексних музичних заняттях 
позитивно вплинуло на підвищення рівня вихованості у дітей уміння 
співчувати іншим. 

Проведена робота позначила і перспективи подальших досліджень: 
визначення можливостей виховання співчуття у дітей дошкільного віку під 
час інших видів діяльності. 
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УДК 37.03 
Надія Стаднік  

 
ОПТИМІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 
ЯК ОРГАНІЗОВАНОЇ СКЛАДОВОЇ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
Активне й повноправне існування людини в соціумі потребує 

дотримання нею моральних і соціальних вимог, володіння етичними 
нормами, цінностями, настановленнями. Це посилює увагу до проблеми 
співвідношення в індивідуальному розвитку особистості соціального і 
морального, важливість базування соціалізації на моральних приписах, 
привласнення яких убезпечувало б її від недовіри, ворожості, інфан-
тильності, вивищуючи, натомість, відкритість до взаємодії з іншими 
людьми, повагу їхньої гідності, толерантне ставлення до інакомислення, 
прагнення до конструктивних, гуманних між особистісних відносин. 

Особливе значення ці питання мають для дітей підліткового віку – 
періоду, позначеному посиленою потребою у спілкуванні з однолітками, 
що супроводжується емоційною вразливістю, протестом проти встанов-
лення правил і порядків, прагненням до незалежності, самостійності й 
самоствердження себе як особистості. 

Характеристиці вікових особливостей підлітків, окресленню особли-
востей їхнього соціального становлення присвятили свої праці І. Бех, 
Н. Голованова, П. Кліш, М. Коць, І. Мудрак, Л. Осьмак, В. Тарасенко, 
Н. Толстих, Т. Федорченко, Д. Фельдштейн та інші. 

У науковому доробку К. Журби, В. Китичок, К. Чорної, А. Щуркової 
розкривається сутність моралі і моральності, наводяться результати 
емпіричних досліджень щодо моральної вихованості школярів, подаються 
рекомендації, орієнтовані на посилення ефективності виховання в учнів 
різних моральних якостей і властивостей. 

Серед дослідників, які займаються вивченням проблеми соціалізації 
дітей та учнівської молоді, слід назвати О. Безпалько, Л. Бойко, Т. Крав-
ченко, В. Куєвду, Н. Лавриченко, В. Лізанчук, О. Лютака, В. Москаленко, 
В. Пічу, І. Рогальську та інших. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що деякі автори, досліджуючи 
проблеми соціалізації і морального виховання як її невід’ємної орга-
нізованої складової, для унаочнення сутності цих процесів викорис-
товують поняття «моральна соціалізація». 

Згідно з поглядами Л. Архангельського, моральна соціалізація 
людини відбувається під впливом значної кількості різноманітних 
чинників, серед яких важливе місце належить таким, як: 

– об’єктивні умови життя (суспільні відносини, форми колективів); 
– рівень мотивації до морального самовдосконалення; 
– рівень моральної обдарованості, яка має вроджений, духовно-
генетичний характер; 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 278 

– соціально-психологічний тип особистості; 
– цілеспрямоване виховання (система освіти, засоби масової 
інформації, між особистісне спілкування [1, с. 213]. 

Найбільш потужний вплив серед цих чинників, вважає Л. Архан-
гельський, справляє на особистість соціальне середовище, яке визначає 
спрямованість її інтересів і потреб, духовний потенціал, на основі чого 
відбувається засвоєння конкретно виражених моральних вимог. Моральні 
вимоги, що надходять від суспільства і переломлюються в інтересах і 
культурному рівні середовища, «коригуються накопиченим досвідом 
поведінки оточуючих. При цьому відбувається диференційоване сприй-
няття зразків поведінки, яке визначається віковими та духовними 
інтересами індивідів» [1, с. 213]. 

Отже, моральний зміст соціалізації зумовлюється соціальними 
функціями моралі, яка, проникаючи в усі сфери людської діяльності, 
виконує роль оцінювально-імперативного засобу засвоєння соціальної 
дійсності, регулює соціальну поведінку і відносини між людьми. 

У праці Л. Бойко під моральною соціалізацією розуміється складний, 
багатогранний, динамічний процес засвоєння індивідом системи етичних 
знань, цінностей, вироблення моральних переконань, настановлень, 
якостей, що дає йому змогу бути морально та соціально адаптованим у 
соціумі та активним, корисним його членом, зберігаючи при цьому свою 
яскраву індивідуальність [2]. 

Однак поза увагою дослідників залишаються питання, які стосу-
ються встановлення взаємозв’язку між моральним вихованням підлітків та 
ефективністю їхньої соціалізації, визначенням практико орієнтованих 
способів реалізації цього взаємозв’язку в плані підвищення здатності 
підлітків до спілкування та соціальної взаємодії. 

Мета статті – розкрити важливість та способи морального виховання 
підлітків як організованого процесу підтримки їх соціалізації. 

Тісний взаємозв’язок між моральним вихованням і соціалізацією 
підлітків зумовлений тим, що найбільш ефективно реалізація моральності 
забезпечується в процесі спілкування і взаємовідносин з іншими людьми, 
тобто у процесі їх соціальної взаємодії. Міжособистісні взаємини 
становлять специфічний канал одержання інформації, завдяки ним підліток 
залучається до специфічного виду групової взаємодії, що сприяє 
виробленню в нього відповідних соціальних навичок, умінь підкорятися 
колективній дисципліні, оволодінню досвідом відстоювання своїх прав та 
інтересів. Притаманна цьому віковому й соціальному рівню змагальність 
взаємин (чинник, відсутній в інших сферах спілкування) допомагає 
підлітку не лише оцінювати дії і вчинки інших, а й формує більш 
адекватну самооцінку. Свідомість групової належності, прагнення до 
прояву солідарності, взаємодопомоги і бажання одержати таке саме 
ставлення у відповідь, полегшує реалізацію характерної для підліткового 
віку спрямованості на автономізацію від дорослих, емансипацію, 
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утвердження недоторканості свого особистого простору. 
У підлітковому віці набуває становлення і розвитку соціально-

психологічний феномен дружби як індивідуально-вибіркових глибоких 
міжособистісних відносин, які характеризуються взаємною прив’язаністю, 
що базується на почуттях симпатії і безумовного прийняття іншого. Діти 
значно виграють від близьких, довірливих відносин один з одним. Завдяки 
дружбі вони засвоюють соціальні поняття, оволодівають соціальними 
навичками і розвивають самоповагу [3, с. 537]. У цьому віці найбільш 
поширеною є групова дружба, яка виконує численні функції, головними 
серед яких є розвиток Я-концепції і формування почуття причетності, 
зв’язку з подібними до себе [4, с. 291]. 

Однією з пріоритетних груп, до якої прагне належати підліток, є 
шкільний клас. Проте цей офіційно організований колектив – 
неоднозначне явище. З одного боку, воно проектується дорослими і 
розвивається під їхніми безпосередніми та опосередкованими впливами. З 
іншого, класний колектив розвивається спонтанно, адже спілкування і 
взаємодія між його членами відбуваються не лише відповідно до офіційно 
встановлених норм, а й під дією неформального компоненту, який 
складається у процесі вільної взаємодії і значною мірою визначається 
характером міжособистісних взаємин. Не можна не зважати і на той факт, 
що у неформальній складовій існує соціальне розшарування учнів, 
особливо помітне у великих містах і детерміноване переважно 
матеріальним становищем сім’ї, а також спрямованістю домагань і 
засобами їх реалізації. Поряд із цим складається особлива внутрішньо-
класна ієрархія, заснована на офіційному статусі кожного учня, успішності 
його навчальної діяльності тощо. Сюди ж треба віднести диференціацію 
авторитетів, престижу на основі неофіційних цінностей, прийнятих у 
самому учнівському середовищі. 

У цьому контексті актуалізується необхідність організації і 
проведення спеціального педагогічного супроводу, орієнтованого на під-
тримку комунікативного становлення підлітків, культивування моральної і 
соціальної сфер цього процесу. 

Такий супровід має базуватися на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, на 
діалозі, що забезпечує реалізацію поставлених завдань на засадах 
рівноправності, взаєморозуміння, поваги, співпереживання. Цьому сприяє 
створення атмосфери психологічного комфорту, встановлення особис-
тісного контакту між педагогом і підлітками на основі паритетного 
партнерства з урахуванням етичних норм і цінностей; забезпечення 
емоційного благополуччя школярів; використання вербальних і невербаль-
них засобів взаємодії; створення умов для самовираження й подолання 
комплексу неповноцінності окремих підлітків завдяки оволодінню 
комунікативними вміннями і навичками, розвитку комунікативних 
здібностей. 

Комунікативні здібності (екстравертність, урівноваженість нервово-
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психічних процесів, зовнішня привабливість, доброзичливість стосовно 
оточуючих, емпатія) – найголовніші властивості, які сприяють соціальній 
взаємодії. Характерна риса цих здібностей полягає в тому, що кожна з них, 
по-перше, виявляється в різних видах спілкування (тобто має узагальнений 
характер), і, по-друге, не стільки створюється і розвивається внаслідок 
цілеспрямованого виховання, скільки є продуктом взаємодії природжених 
властивостей індивіда та його соціально-культурного розвитку. 

На відміну від комунікативних здібностей, комунікативні вміння і 
навички формуються на базі останніх і є, разом із тим, результатом більш-
менш цілеспрямованого навчання і виховання. Крім того, вони не мають 
універсального характеру – кожне комунікативне вміння «прив’язане» до 
певного типу ситуацій спілкування. При цьому комунікативні вміння 
функціонують на основі актуалізації й свідомого застосування відповідних 
знань, тоді як комунікативні навички реалізуються внаслідок певних дій 
механізму умовного рефлексу – як спільний комплекс певних дій, тобто 
«автоматизовано». 

Найбільш прийнятним засобом формування та розвитку у підлітків 
комунікативних умінь і навичок як прояву моральності та механізмів 
успішної соціальної взаємодії вважаємо комунікативний тренінг, заняття 
якого проводяться у вигляді рольових ігор і дають змогу підвищити 
компетентність підлітків у сфері міжособистісних взаємин, створюють 
передумови для самостійного аналізу та усунення наявних комуніка-
тивних, перцептивних, інтерактивних труднощів, кращого самопізнання і 
пізнання своїх однокласників, забезпечуючи тим самим набуття підлітками 
певного соціального і морального досвіду. При цьому важливо 
враховувати, що програвання ролей має базуватися не на певних правилах, 
а на власному досвіді підлітків, їхньому розумінні сутності тієї чи іншої 
ситуації, характерних для них моральних переконаннях, орієнтаціях і 
настановленнях. 

Доцільність звернення до рольової гри під час тренінгу зумовлена 
тим, що, з одного боку, залучення до неї дає підлітку змогу розширити і 
поглибити відповідні теоретичні знання, а з іншого – сприяє практичному 
випробовуванню цих знань на слушність і доречність. Досягти цього 
можливо за умови дотримання певної послідовності етапів у проведенні 
тренінгових занять, а саме: 

Перший етап: створення сприятливої психологічної атмосфери в групі. 
Другий етап: постановка завдань за допомогою створення життєвих 

образів, ситуацій, які необхідно унаочнити і програти. 
Третій етап: організація та самоорганізація діяльності підлітків за 

допомогою поєднання запропонованих образів і ситуацій з їхньою 
життєвою практикою. 

Четвертий етап: корекція виявлених недоліків за допомогою 
спрямування активності підлітків на самих себе, своє життя. 

П’ятий етап: рефлексія – оцінювання своєї «гри», усвідомлення 
прийнятних і неприйнятних моделей поведінки в різних ситуаціях, 
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збагачення соціальної свідомості моральним досвідом. 
Для забезпечення дієвості тренінгу необхідно вибудовувати його 

зміст на моделях реальних життєвих ситуацій, розігруючи різноманітні 
конфліктні зіткнення, ситуації знайомства, боротьби поглядів, співро-
бітництва тощо. Ці ситуації мають бути простими для розуміння, містити 
декілька аспектів морального змісту, пропонувати на вибір кілька варіантів 
можливого вирішення, тобто бути проблемними. 

Важливість останнього положення зумовлена тим, що формування 
умінь і навичок соціальної взаємодії передбачає вправляння не лише у 
виконанні дій поведінкового плану, а й тренування розумових дій, 
постійну інтелектуальну напругу. Адже, як зазначав С. Рубінштейн, 
початковим моментом мисленнєвого процесу, поштовхом до інтелек-
туальної активності є проблемна ситуація, в якій міститься конфлікт між 
тим, що дано, і тим, що потрібно з’ясувати [5, с. 191]. 

Інша вимога, якої слід дотримуватися під час добору ситуацій для 
програвання, полягає у тому, що такі ситуації повинні відображати реальне 
життя підлітків, містити особистісно значущі для них проблеми. В іншому 
разі підліток часто займає позицію поза ситуацією, оскільки вона не 
викликає в нього життєвого інтересу, а її вирішення відбувається не на 
основі властивих йому поглядів і переконань, а з подачі вчителя, що 
суперечить такій умові морального становлення підлітка у контексті його 
соціалізації як свобода. 

Свобода забезпечує прагнення до незалежності й передбачає 
наявність здатності самостійно визначати свої вчинки відповідно до 
сформованого світогляду, діяти на основі власних рішень. Діючи певним 
чином, підліток робить моральний вибір між добром і злом, моральним та 
аморальним. Суб’єктивним параметром свободи є розвиток особистісної 
свідомості, завдяки якій підліток набуває спроможності самостійно, без 
зовнішнього тиску здійснювати такі вчинки, які приписуються мораллю. 
Стан повної моральної свободи досягається лише тоді, коли усвідомлена 
необхідність переростає в особисту моральну орієнтацію, стає внутріш-
ньою потребою людини. 

Свобода особистості регулюється моральними і соціальними 
нормами, які вироблені суспільством і забезпечують ефективну його 
життєдіяльність. 

У рамках реалізації соціально-педагогічного супроводу морального 
розвитку підлітків як складової їх соціалізації, крім комунікативного 
тренінгу, варто запроваджувати різноманітні групові справи. За своєю 
сутністю групова справа – це «синкретична єдність культурного значення 
об’єктів життя, що розкриваються перед вихованцями, культурних 
цінностей, які перетворюються на особистісний сенс для підлітка, а також 
функцій самого підлітка, що безпосередньо виводить його на активну 
взаємодію з учителем, однокласниками, оточуючими» [6, с. 73]. Педа-
гогічна цінність групової справи визначається тим, що її застосування дає 
змогу перевести дії окремого підлітка у вчинок кожного учасника групи. У 
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різних групових справах у центрі уваги перебуває індивідуальність як 
цінність для всіх і кожного, сприяючи формуванню здатності до 
морального і соціального самовияву і самореалізації через творчу 
діяльність, до виконання якої залучається група. 

Групові творчі справи сприяють виробленню в підлітків умінь і 
навичок етичного спілкування, закріпленню моральних і соціальних норм, 
визначають його готовність до соціальної поведінки в реальних життєвих 
ситуаціях. Крім того, групові творчі справи розвивають логічне і критичне 
мислення, здатність до рефлексії, навчають об’єктивно оцінювати власні 
вчинки та вчинки інших, орієнтують на моральний вибір, знімають 
стереотипи, бар’єри в свідомості стосовно оточуючих. 

Моральне виховання – важлива складова соціалізації, адже дає 
підліткам змогу цілеспрямовано пізнавати і репрезентувати етичні норми і 
цінності, насамперед ті, що регулюють спілкування і міжособистісну 
взаємодію. Для цього моральне виховання має організовуватися на засадах 
активізації власної позиції підлітка, створювати умови для якнайповнішого 
його саморозкриття і коригування наявних недоліків, виступати, з одного 
боку, вагомим підґрунтям для оволодіння визнаними в суспільстві 
моральними імперативами, а з іншого – сприяти встановленню 
конструктивних міжособистісних контактів, залученню до спілкування в 
групі однокласників як зменшеної моделі реальної соціальної взаємодії. 

Дієвими способами морального виховання підлітків у цьому 
контексті є комунікативний тренінг, який дає підліткам змогу оволодівати 
правилами соціальної взаємодії, базованої на етичних цінностях, 
перевіряти їх слушність у різних комунікативних ситуаціях, виявляти 
свободу, приймати самостійні рішення, а також групові справи, в основу 
яких покладається можливість прояву підлітками моральної і соціальної 
активності. 
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Олена Стаєнна 

 
ТРАДИЦІЇ РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
В історії розвитку теорії та практики громадянського виховання його 

мета та завдання були неоднозначними, визначалися умовами розвитку 
суспільства, його моральними цінностями, специфікою політичного 
устрою тощо. Але на кожному етапі головною метою громадянського 
виховання було досягнення певного результату: виховання громадянина, 
якому притаманні певні громадянські якості. 

В умовах сьогодення все більшого значення набуває проблема 
громадянського виховання дітей. Потреба у свідомих громадянах зростає у 
відповідності до стрімкого оновлення суспільства та заміни застарілих 
стереотипів новими. За визначенням О. Докукіної, П. Ігнатенка, І. Кецик, 
Л. Крицької, В. Поплужного та інших науковців, громадянське виховання 
містить безперервний процес, що має починатися в ранньому дитинстві й 
тривати все життя людини. У своїх дослідженнях вчені наголошують на 
народності як основоположному принципі, що має бути покладений в 
основу громадянського виховання. Традиційними етнопедагогічними 
засобами виховання дітей упродовж віків були народні традиції. 

Мета нашої статті полягає у дослідженні можливостей використання 
традицій рідного краю як засобу громадянського виховання дітей старшого 
дошкільного віку. 

В «Українському педагогічному словнику» зазначається: «Традиція 
(від лат. traditio – передання) – елементи культурної й соціальної спад-
щини, які передаються наступним поколінням і зберігаються протягом 
тривалого часу в суспільстві в цілому чи в окремих соціальних групах» 
[3, с. 333]. 

За визначенням М. Стельмаховача, «традиція – це досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки й т. ін., що склалися історично й 
передаються з покоління в покоління» [8, с. 42]. Педагогічне значення 
традицій дослідник убачає в тому, що вони одночасно постають як 
результат виховних зусиль народу протягом багатьох віків і як незмінний 
виховний засіб. Через систему традицій кожний народ відтворює себе, 
свою духовну культуру, свій характер і психологію у своїх дітях. 

Дослідниця В. Лаппо, аналізуючи діяльність М. Стельмаховича, 
звертає увагу на те, що педагог пропагандує ідею народознавчої освіти 
зростаючого покоління та наголошує на дотриманні принципу регіональ-
ного підходу. Свої переконання педагог доводив на прикладі календарної 
обрядовості, зазначаючи, що у народному календарі, наприклад, чільне 
місце посідають традиційні свята праці. У різних регіонах вони різні. Як 
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приклад він порівнював степову Україну (свята першої скиби чи першого 
снопа) та Прикарпаття (проводи вівчарів з отарами на полонини чи їх 
повернення в господарства) [6, с. 104]. 

Видатний педагог Я. А. Коменський чітко визначав мету виховання 
дітей до 6 років. У своїх настановах щодо виховання чеський педагог 
стверджував думку про необхідність ознайомлення дитини з найближчим 
осередком її проживання й прилучення до ремісницьких традицій свого 
народу: «до шести років дитина повинна знати про місцевість, де вона 
народилася, і де проживає... й оволодіти елементами якого-небудь 
ремесла» [5]. 

Відомий педагог С. Русова у своїх працях також наголошувала на 
необхідності будувати систему національного виховання дітей, розпо-
чинаючи з дошкільного віку на традиціях рідного краю і з урахуванням 
народної педагогічної мудрості. На її думку, найбільший вплив на дитину 
мають природа краю, народні звичаї і традиції, суспільний устрій і 
становище матері та дитини в сім’ї. 

Великий педагог В. Сухомлинський також особливу увагу надавав 
засобам народної педагогіки, під якими розумів усю сукупність виховних 
ідей, традицій (трудових, моральних, сімейно-побутових, естетичних), 
звичаїв, свят, обрядів і рекомендував використовувати їх з метою 
виховання дітей. Сюди ж він відносив рідну мову і фольклор (казки, 
легенди, приказки, прислів’я, загадки, скоромовки), різні види народного 
мистецтва (пісенне, музичне, декоративно-прикладне), народні ігри та 
іграшки. На думку В. Сухомлинського, елементи обрядів надають 
можливість формувати в дітей навички моральної поведінки, виконання 
різних соціальних ролей. 

Ідеї класиків педагогіки знайшли своє продовження у теорії 
української дошкільної освіти сучасності. Так, А. Богуш при визначенні 
основи народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку звертає увагу на 
потребу поєднання загальнонаціонального та регіонального аспектів 
української народної культури. Науковець зазначає, що «…кожна нація, 
кожний народ мають свої традиції, звичаї, обряди, обереги, символи, які 
притаманні саме цьому етносу. Саме вони, як нам убачається, повинні 
стати стрижнем народознавчої програми, становити «базовий компонент» 
народознавчих знань, викладених у доступній для дітей дошкільного віку 
формі» [2, с. 9]. Водночас А. Богуш говорить про те, що вікові особливості 
дітей дошкільного віку не дозволяють їм обійняти весь зміст культури 
українців, яка має свою специфіку в кожному етнічному регіоні нашої 
держави і тому у нагоді стане доцільне поєднання регіонального та 
традиційно українського в ознайомленні дошкільників з національними 
традиціями. 

Дослідниця Л. Калуcька у своїх роботах надає перевагу народним 
ремеслам як засобу виховання дітей дошкільного віку. Свій вибір 
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науковець обґрунтовує тим, що народні ремесла є одним з видів 
українського декоративно-ужиткового мистецтва, у якому відбилися 
регіональні особливості й традиційні заняття людей певної місцевості 
України; за їх допомогою можна формувати емоційно-ціннісне ставлення 
до рукотворного національного багатства, виховувати інтерес до історії 
свого краю, гордість за майстрів, які живуть на рідній землі, бажання і собі 
навчатися виготовляти подібні речі [4, с. 6]. 

До проблем ознайомлення дошкільників з традиціями рідного краю 
звертаються Н. Побірченко та Н. Рогальська. Науковці звертають увагу на 
те, що педагогам необхідно самостійно добирати матеріал, максимально 
наближений до місцевих традицій, які за змістом є складовою 
загальнонаціональної культури: «…кожний вихователь дошкільного 
закладу має широкі можливості створення власної системи роботи, 
концепції використання народознавства. Матеріал повинен добиратися 
відповідно до регіональних особливостей, адже і традиції можуть бути 
різними навіть у сусідніх селах, не кажучи вже про області» [7, с. 5]. 

Дитина знайомиться з речами й явищами, яким у її найближчому 
оточенні надається перевага, схвальна оцінка, піклування про їх 
збереження. Поступово об’єкти ціннісного ставлення дорослих починають 
набувати особливого значення і для самої дитини. Згодом дитина долає 
межі етнокультурного середовища й опановує суспільними цінностями на 
національному, а згодом на загальнолюдському рівні. 

У дослідженнях О. Денисюк та Л. Кокуєвої доведено, що означений 
вік є сприятливим для ознайомлення дітей з історією та традиціями 
рідного краю, з багатонаціональним складом його народу, розселенням 
різних етнічних груп по всій території країни, специфікою їхньої праці та 
побуту, особливостями мови та культури. У старшому дошкільному віці 
виникають реальні можливості для опосередкованого засвоєння дітьми 
знань, які виходять за межі їхнього життєвого досвіду та безпосереднього 
сприймання, і є віддаленими в просторі й часі. 

Відтак, традиції рідного краю є найкращим засобом виховання 
громадянина. Неможливо переоцінити роль народних традицій та обрядів 
у громадянському вихованні дітей старшого дошкільного віку. Вони 
повертають підростаюче покоління до цінностей предків, створюють 
позитивний настрій, розкривають основи правомірної поведінки, навчають 
вияву терпимості стосовно до всього живого. 

Любов дитини до рідної землі починається з пізнання найближчого 
середовища (природного й соціального). Дитина набирається вражень та 
знань про навколишнє, зокрема: про близьких людей, про свою малу 
Батьківщину, які залишають у її душі незабутні спогади на все життя. Саме 
тому, на нашу думку, формування інтересу до рідного краю, традицій, 
обрядів, звичаїв, народів сприяє вихованню свідомого громадянина, який 
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шанобливо ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. 
Розпочинати виховання громадянина, на нашу думку, необхідно з 
ознайомлення дітей дошкільного віку з найближчим оточенням. Тобто з 
тих речей, які вони можуть побачити вдома (наприклад, вишита серветка, 
тканий килимок, предмети народного одягу, іграшки тощо) і які 
викликають позитивні емоції. 

Регіональні особливості оздоблення народної оселі (характерні 
орнаменти, предмети побуту, посуд, рушники тощо) можна використо-
вувати при оформленні групової кімнати в дошкільних навчальних 
закладах. Це сприятиме закріпленню знань про традиції побуту рідного 
краю, формуванню поваги до праці, до старшого покоління. 

Цікавим для вивчення з дітьми старшого дошкільного віку є 
народний одяг, бо народний костюм найбільш яскраво підкреслював 
належність людини до того чи іншого регіону. Яскравість кольорів, 
різноманітність орнаментів, простота форм викликають зацікавлення у 
дітей, створюють позитивний настрій. Особливо ефективною є робота, де 
діти не лише розглядають народне вбрання, а й мають змогу його вдягти. 

Українська народна іграшка несе дітям доступні знання про працю, 
відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. 
Народна іграшка поєднує дитину з історією її Батьківщини, пробуджує 
відчуття рідного коріння та сприяє формуванню позитивного ставлення до 
народних традицій, навчає поважати працю інших, дотримуватися певних 
правил та норм тощо. 

Відповідно до мети нашого дослідження, викликає зацікавленості 
методика О. Батухтіної. Автором передбачено формування у старших 
дошкільників уявлення про залежність між виготовленням іграшки з 
певного матеріалу та природними умовами певної місцевості, уміння 
виокремлювати орнаментальні особливості українських народних іграшок 
за основними елементами розпису, кольоровим сполученням; уточнювати 
підпорядкованість орнаменту пластичній формі іграшок тощо [1, с. 113–114]. 

У результаті ознайомлення дітей дошкільного віку з зазначеними 
традиціями в дітей мають сформуватися знання, які сприятимуть розвитку 
позитивного ставлення до традицій, поваги до старшого покоління, до 
своєї малої Батьківщини. На тлі цих емоцій необхідно розширювати 
знання дитини, пов’язуючи близьке з далеким: квіти коло хати – з 
народними традиціями їх використання, улюблені вироби (речі) рідних 
людей з народними ремеслами краю, пейзажі – з історичним минулим. На 
основі цього ми визначили такі напрями роботи: традиційні ремесла 
рідного краю; символи та обереги рідного краю. 

У вихованні справжнього громадянина велике значення має 
виховання таких якостей, як працелюбство та повага до праці інших 
людей. Саме з метою виховання цих якостей необхідно знайомити дітей з 
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особливостями традиційних ремесел рідного краю. Як зазначає 
Л. Калуська, народні ремесла «свідчать про високу духовну культуру 
українського народу, про споконвічне прагнення до краси, розповідають 
про багатство рідного краю, традиції місцевого населення» [4, с. 12]. 

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку необхідно звертати 
увагу на своєрідність та неповторну красу кожного ремісничого виробу, 
надавати можливість застосовувати набуті знання у практичній та творчій 
діяльності. Це, у свою чергу, сприятиме формуванню позитивного 
ставлення до народного мистецтва, поваги до праці інших, до рідного краю 
тощо. 

Яскраво відображають самобутність рідного краю писанки. Традиція 
розмальовувати навесні яйця у слов’янських народів сягає епохи 
язичництва. Писанки в слов’ян були пов’язані з комплексом весняної 
обрядовості. Назва «писанки» походить від слова «писати», у розумінні 
«прикрашати орнаментом». Оригінальні орнаменти писанок не тільки 
чарують своєю витонченістю та гармонійністю, а й несуть прадавні 
символи природи, єднають з традиціями минулого. У кожному регіоні й 
навіть майже у кожному селі були неповторні, самобутні орнаменти. 

Розмальовуючи писанки, діти дістають уявлення про народну 
символіку, традиції розписування писанок як оберегу, виховується інтерес 
до декоративно-прикладного мистецтва України, зосередженість, бажання 
вкласти частину своєї праці в українські традиції. 

Відтак ми можемо сказати, що традиційні ремесла та промисли 
мають великий виховний потенціал. Але, як доводить практика, вироби 
народних ремесел сприймаються дошкільниками неоднозначно: одні 
викликають зацікавлення, інші – захоплення, а окремі – байдужість. Перед 
педагогом постає завдання не тільки збагатити уявлення та знання 
дошкільників про ремесла рідного краю та все, що з ними пов’язане, але й 
виявити емоційно-ціннісне ставлення до праці. 

Одним із засобів громадянського виховання дітей ми визначили 
народні свята. Ознайомлення з народними святами сприяє поглибленню 
емоційних зв’язків дитини з життям, працею та красою рідного народу. 
Залучення дітей старшого дошкільного віку до національних традицій та 
звичаїв, підготовки і відзначання свят народного календаря пробуджує у 
них любов до рідної землі, повагу до людей праці, формує вміння плідно 
працювати, шанувати історію, збагачувати культуру свого народу. Участь 
старших дошкільників у святах народного календаря сприятиме тому, що 
вони глибше відчуватимуть нерозривність з рідною природою, 
намагатимуться власною працею примножувати багатства рідного краю, 
прагнутимуть зберігати та розвивати трудові та святкові традиції. 

Відтак, громадянське виховання дітей старшого дошкільного віку 
здійснюється завдяки взаємодії різноманітних об’єктів соціальної 
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дійсності, провідне місце серед яких займають традиції рідного краю. 
Любов дитини до рідної землі починається з найближчого. Тривалі 
спогади дитини залишають її знання і враження про близьких людей, свою 
малу батьківщину. Формування інтересу до народів, які мешкають на 
території рідного краю, його традицій, звичаїв сприяє вихованню 
свідомого юного громадянина, який шанобливо ставиться до духовних і 
матеріальних надбань свого народу. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ В УКРАЇНІ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
 
В умовах становлення та розвитку української держави, 

реформування освіти України з урахуванням її інтеграції в європейський 
культурний та економічний простір, що висуває нові завдання в галузі 
освіти підростаючого покоління, особливої актуальності набуває проблема 
розвитку освіти в Україні. Це зумовлює потребу дослідження історії 
становлення теорії й практики виховання і навчання нового покоління на 
різних етапах розвитку людського суспільства. 

Нині система освіти зазнає модернізації, успіх якої значною мірою 
залежить від раціонального управління цією галуззю на всіх ієрархічних 
рівнях. Стратегічні цілі, завдання, пріоритетні напрями й основні шляхи 
радикального перетворення управління системою освіти визначено 
законами України «Про освіту» (1996), «Про загальну середню освіту» 
(1999), «Про вищу освіту» (2002), «Про професійно-технічну освіту» 
(1999), «Про позашкільну освіту» (2000), Державною національною 
програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993), Національною 
доктриною розвитку освіти (2002) та іншими нормативними актами. 

Метою статті є проаналізувати сутність управління в галузі 
початкової освіти та окреслити основні ознаки структури його апарату та 
ієрархічних залежностей. 

Проблеми управління освітою в означений період у різних аспектах 
розглядали у своїх працях тогочасні дослідники: І. Альошинцев, В. Аре-
п’єв, В. Білан, М. Грушевський, М. Драгоманов, П. Карперєв, І. Корнілов, 
М. Лемке, І. Огієнко, М. Пирогов, С. Рождественський, Ф. Толь, В. Чарно-
луський, М. Чехов, К. Ушинський та ін. Названі автори детально 
висвітлюють соціально-економічні і політичні умови, що існували в 
Російській імперії і справляли безпосередній вплив на процеси в освіті та 
способи управління нею. 

У науковому доробку радянських дослідників В. Борисенка, 
М. Константинова, Є. Мединського, О. Рашина, В. Смирнова, В. Струмин-
ського висвітлено широке коло питань, пов’язаних із реформуванням 
системи освіти загалом та управління нею в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст., передумови й способи залучення до цієї діяльності 
представників громадськості. 

Різноманітні аспекти освітніх проблем у другій половині ХІХ – 
початку ХХ століття знайшли відображення у працях сучасних науковців: 
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Л. Березівської, В. Білана, Л. Бондаря, Л. Вовк, В. Василенка, М. Гриценка, 
Н. Побірченко, О. Сисоєвої, Л. Гаєвської, О. Липчанського, Т. Соломатіної, 
Д. Мазохи, Н. Самандас та ін. 

Система централізованого управління сферою народної освіти 
починає складатися на початку ХІХ століття. 8 вересня 1802 року 
імператор Олександр ІІ видав Височайший маніфест про заснування 
міністерств. Відповідно до закону було створено 8 відомств, у тому числі 
міністерство народної освіти. До повноважень нового відомства було 
віднесено управління всіма категоріями нижчих і початкових шкіл, за 
виключенням церковно-приходських шкіл і шкіл грамоти православного 
духовенства. 

При міністерстві народної освіти було затверджено раду під його 
керівництвом. До компетенції ради входило: розгляд загальних питань 
організації навчання і виховання, виявлення характеру діяльності усієї 
навчальної сфери. Крім цього – питання внутрішнього функціонування і 
управління навчальними закладами у частині навчальній і виховній. При 
міністерстві існував ще й науковий комітет, який розглядав педагогічні 
проблеми і готував навчальні рекомендації, а також книги, періодичні 
видання, які знаходили своє застосування у навчальній діяльності. 

Представниками міністерства на місцях вважалися попечителі 
навчальних округів, директори і інспектори народних училищ. 

У навчальному відношенні вся території Російської імперії була 
поділена на 12 навчальних округів. На чолі кожного навчального округа 
стояв попечитель. При попечителі були затверджені попечительські ради, 
які мали право обговорювати питання, пов’язані зі змінами чи 
покращенням навчального процесу, вести підбір матеріалів статистичного 
характеру, а також вирішувати кадрові питання у межах навчального 
округу. 

Прискіпливу увагу науковців упродовж тривалого періоду 
привертають події 60-х років ХІХ століття, котрі стали переломним 
періодом в історії вітчизняної педагогічної думки та школи. Ряд 
суспільних, соціальних, економічних змін призвели до глибокої кризи в 
освітній системі, яскравим проявом якої був суспільно-педагогічний рух 
другої половини 50-х – початку 60-х років ХІХ століття. 

Політичний характер вимог прогресивної спільноти в галузі народної 
освіти – відмова від станової школи, усунення урядового бюрократичного 
апарату від участі у справі освіти народу, створення народної суспільної 
школи, а не державної – змусив уряд прийняти більшість цих вимог. У 
1864 році було затверджено «Положення про початкові народні училища», 
яке декларувало право народу на освіту на всіх її ступенях і право 
громадськості на участь у створенні та керівництві народною школою. 
Воно визначало особливості організації початкової освіти, зміст навчання, 
контингент учителів, керівництво закладами. До початкових народних 
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училищ були віднесені початкові школи усіх відомств, міські і сільські, які 
фінансувалися державою, громадами і приватними особами, а також 
недільні школи. В Положенні не вказувався термін навчання і вік дітей, 
зарахованих у початкові школи. Особливо зверталася увага на те, що право 
на навчання мали діти всіх станів без різниці віровизнання. Вчителями 
могли бути священо і церковнослужителі або ж ті особи, які отримали на 
звання учителя або учительниці особливий дозвіл училищної ради. 

Важливим елементом усієї системи освіти являвся його центра-
лізований характер. Міністерство в цілому контролювало процес навчання 
та виховання в народних школах. Лише земська реформа дозволила 
суспільству взяти участь у цій справі, оскільки земська школа була 
породженням суспільства, опікувалася ним і служила його інтересам. 

Таким чином у період реформ першої половини 60-х років XIX 
століття були створені сприятливі умови для розвитку початкових шкіл, 
признано право місцевого самоврядування, сільських громад і приватних 
осіб відкривати школи. 

В цілому система управління освітою за статутом 1864 р. 
встановлювала такі ієрархічні зв’язки: вище управління зосереджувалося в 
Міністерстві народної освіти, якому підпорядковувалися директори та 
інспектори губернських гімназій, губернська і повітова училищні ради; на 
рівні навчального округу управління здійснював попечитель; на рівні 
губернії – губернська училищна рада; на рівні повіту управління 
початковими народними училищами, інспекторами народних училищ та їх 
попечителями здійснювалося повітовими училищними радами; інспектор 
народних училищ управляв прогімназіями; громадськість (сільські 
товариства, земства, приватні особи) могла залучатися до управління 
губернськими і повітовими початковими народними училищами за 
рахунок виділення коштів на створення цих закладів та їх утримання. 

У період перебування на посаді міністра народної освіти 
Д. О. Толстого (1866–1880 рр.) чиновницька опіка і недовіра до суспіль-
ства та вчителя ставилася в основу всієї організаційної роботи 
міністерства. Навчальна література, направлена у школи, підлягала 
жорсткій цензурі. Все, що не вписувалося у параметри інструкцій, 
вилучалося із народних шкіл. Головними діючими особами освітньої 
сфери були інспектори народних училищ. Методи їх роботи все більше 
набували не педагогічний, а адміністративний характер. Будь-яка 
ініціатива – приватна і громадська – сприймалася недоброзичливо і 
відкидалася. Роль земств і сільських громад обмежувалася рамками 
надання ними фінансової і матеріальної допомоги. 

У сфері початкової освіти політика Толстого була спрямована на 
розвиток церковно-приходської школи. Адміністративні методи управ-
ління превалювали над демократичними. 

Всі ці тенденції знайшли своє відображення в новому «Положенні 
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про початкові народні училища», затвердженому 25 травня 1874 р. і 
діючому до 1917 року. Положення 1874 року докорінно змінило систему 
управління початковою народною школою, практично поставивши її в 
безпосереднє підпорядкування місцевим органам Міністерства народної 
освіти – дирекціям народних училищ [3]. Відповідно до нового Положення 
початкові народні училища мали своєю ціллю утверджувати в народі 
релігійні та моральні поняття і розповсюджувати корисні знання. 

Контроль за навчальною діяльністю початкових народних училищ 
покладався на губернських директорів народних училищ і підпорядко-
ваних їм інспекторів, призначених на один чи декілька повітів, а також на 
губернські і повітові училищні ради і представників дворянства. 

Посада голови повітової училищної ради автоматично закріплю-
валася за повітовим представником дворянства. До складу ради входили: 
місцевий інспектор народних училищ, по одному представнику від 
міністерства освіти, міністерства внутрішніх справ і єпархіального 
відомства, два представники повітових земських зборів, один – від міської 
громади, у випадку, якщо місцева казна бере участь у фінансуванні 
училища. 

До складу губернської училищної ради входили: директори народних 
училищ, по одному представнику від міністерства освіти, міністерства 
внутрішніх справ, а також двох представників губернських земських 
зборів. Крім того, у роботі ради могли брати участь директори місцевих 
учительських семінарій і члени повітових училищних рад. Представники 
від земств і міст вибиралися на земських зборах і в міських думах, після 
чого їх кандидатури затверджувалися губернатором. 

Сфера початкового навчання була представлена приходськими 
навчальними училищами. Їх діяльність регламентувалася Уставом 1828 
року. Ціллю і призначенням цих училищ було «распространение 
первоначальных, более или менее всякому нужных сведений между 
людьми из самых низших состояний». Приходські училища утримувалися 
за рахунок засобів, отриманих в якості спеціального податку із сільських 
громад. Приходські училища знаходилися у безпосередньому підпоряд-
куванні директорів та інспекторів народних училищ [2, с. 245]. 

Створена у 80-ті роки система церковно-приходських шкіл також 
мала свою управлінську структуру. Управління ними здійснювалося 
св. Синодом і училищною радою, яка знаходилася при ньому, а також 
єпархіальними преосвященними і наглядачами шкіл. До складу училищної 
ради при св. Синоді входили: призначений Синодом представник-архієрей, 
наглядачі церковно-приходських шкіл і шкіл грамоти та дев’ять постійних 
членів, призначених Синодом зі складу духовних і світських осіб. Крім 
того Синодом могли призначатися і почесні члени ради. У засіданнях ради 
могли брати участь із правом голосу представники і члени єпархіальних 
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училищних рад і їх відділень, єпархіальні і повітові наглядачі шкіл, 
священики шкіл, почесні попечителі шкіл, а також інші діячі церковно-
освітньої сфери [1]. 

Вся система управління церковними школами являла собою 
управлінську вертикаль, на вершині якої знаходилося церковне відомство. 
Така форма управління мала елемент закритості і не давала можливості 
суспільству будь-як впливати на характер освіти у цих навчальних 
закладах. 

Одним із важливих компонентів системи управління сферою освіти в 
досліджуваний період був інститут інспекторів. Запровадження посад 
інспекторів народних училищ було першим кроком до того, щоб 
підпорядкувати міністерству народної освіти всю освітню сферу. Це 
рішення було назрілим, і необхідність його прийняття визначалася 
різнорідністю навчальних закладів і управлінських структур, по-своєму 
розуміючих шкільну справу. Посада інспектора народних училищ була 
затверджена у 1869 році. Перша інструкція, яка визначала характер 
діяльності представників міністерства на місцях, з’явилася у 1871 році. 
Головним змістом їх діяльності був нагляд за народними школами. В 1974 
році разом із виданням другого Положення про початкові училища число 
інспекторських посад постійно збільшувалося. У 1879 році міністерським 
розпорядженням директорам і інспекторам народних училищ наказувалося 
при прийомі вчителя на роботу отримувати дозвіл місцевих губернаторів 
про моральні якості і політичній благонадійності кандидатів [2, с. 259]. 

На рубежі ХІХ – початку ХХ століть склалася певна система 
управління початковою освітою. 

Законодавчо всі навчальні заклади поділялися на вищі, середні і 
нижчі. До розряду нижчих загальноосвітніх закладів належали повітові і 
міські училища, а також початкові училища різних найменувань. Останніх 
було більше 20 і кожна школа орієнтувалася в своїй діяльності на особливі 
законодавчі акти, які визначали її специфічну організацію, умови і обсяг 
роботи, підпорядковувалися органам навчальної влади і місцевого 
представництва. 

Досить складною була і внутрішня структура початкової освіти, яка 
складалася із трьох ступенів. Перший ступінь становили однокласні 
училища (нижча елементарна школа): земські й церковнопарафіяльні 
школи, школи міського самоврядування, школи грамоти. До другого 
ступеня відносилися двокласні училища (міністерські «зразкові» училища, 
двокласні церковнопарафіяльні, частина парафіяльних училищ). Третій 
ступінь складали багатокласні училища (повітові й міські) [4]. 

Усі розряди початкових шкіл, які перебували у віданні Міністерства 
народної освіти, становили значну різноманітність у формах цього 
підпорядкування, у відношеннях до органів навчальної влади і місцевого 
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представництва, в обсягах прав викладацького персоналу. 
До відкриття й утримання початкових училищ залучалися земства, 

міські і сільські товариства. Вони мали право для завідування училищами 
обирати особливих попечителів і попечительниць. Відповідно до 
законодавства, ці особи затверджувалися на своїх посадах і звільнялися від 
них губернською училищною радою за представленням відповідної 
повітової училищної ради, в якій вони мали право засідати і подавати 
голос лише у справах своїх училищ і шкіл. У своїй діяльності попечителі й 
попечительниці підпорядковувалися інспектору народних училищ. 

Основні питання на утримання початкових шкіл покладалися на 
земства, товариства і стани. Згодом надані земствам управлінські права 
набувають утисків. Таким чином система управління народною школою 
залишилася незмінною. Основними її рисами була різновідомча підпоряд-
кованість, жорстоко регламентовані державні засади цієї діяльності. 

У період перебування на посаді міністра народної освіти 
М. Боголєпова (1898–1901 рр.) позитивні зміни вносилися в управління 
початковою освітою. Вони, зокрема, стосувалися порядку створення 
однокласних і двокласних училищ Міністерства народної освіти. Попечи-
телям навчальних округів надавалося право започатковувати такі заклади 
«власною владою», але не виходячи за межі наданих у їхнє розпорядження 
асигнувань на відкриття та утримання народних училищ. 

У цей час посилюється роль шкільної інспекції, на яку покладається 
обов’язок не лише наглядати за закладами початкової освіти, а й управляти 
ними. 

На початку XX ст. міністр народної освіти П. М. Ігнатьєв зробив 
спробу демократизувати управління освітою, поєднавши принципи 
централізації і децентралізації. Згідно з його проектом, розробленим улітку 
1916 р., головна діяльність з управління школою мала бути перенесена на 
низовий, повітовий рівень, де школами повинні відати не безпосередньо 
органи місцевого самоврядування, як це пропонували земства, а колегія з 
їх представників і педагогічної громадськості на паритетних засадах за 
участі представника державного органу – окружного управління з правом 
апеляції до вищої інстанції. Таким змішаним колегіям повинно бути 
надано право управління в повітах школами першого і другого ступеня, 
оскільки педагогічне представництво тут буде більш одноманітним. 
Апеляційною інстанцією і органом, який об’єднує всю роботу в початковій 
школі, мали бути губернські училищні ради, створені за аналогічним 
принципом за участю губернського представника центрального або 
окружного управління. 

Таким чином, становлення початкової народної школи кінця ХІХ – 
початку ХХ століття в системі освіти України відбувалося в умовах 
жорсткого протистояння. Ні уряд, ні церква не заохочували розповсюд-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 295 

ження освіти серед селян, вбачаючи у цьому загрозу існуючому режиму, і 
тому робили все можливе для того, щоб зашкодити розвитку народної 
школи. Але завдяки самовідданій роботі вчителів народних шкіл 
дореволюційна народна школа мала певні успіхи та досягнення. 

Подальшого дослідження потребує вивчення та аналіз змісту, форм і 
методів управління початковою школою в Україні у другій половини 
ХІХ – на початку ХХ століття. 
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ XІX – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Сучасна педагогічна наука базується на вивченні історичних фактів 

та подій, які мали своє відображення на різних етапах становлення 
суспільства. Досліджуючи проблему підготовки кадрів дошкільної освіти в 
XІX – на поч. ХХ століття, перш за все, слід звернути особливу увагу на 
роботи педагогів того часу: Є. І. Тихеєвої, С. Ф. Русової, Д. І. Тихомирова, 
М. П. Чехової та ін., якими зроблено значний внесок у вирішення проблем 
підготовки кадрів дошкільної освіти. 

Головною проблематикою історичних досліджень є становлення 
дошкільної освіти крізь призму історичних епох та підготовки педаго-
гічних кадрів (Л. В. Артемова, М. В. Левківський та ін.), окреслення 
особливостей формування педагогічної думки у зазначений історичний 
період, вимоги до професійної діяльності педагогів дошкільної освіти. 
Важливим питанням педагогічного змісту досліджень (І. А. Зязюна, 
О. С. Березюка, С. С. Ізбаш, Л. І. Магомедової, М. М. Окси, Е. А. Пана-
сенко, Т. І. Поніманської, Н. В. Гавриш, А. А. Люблінської, Л. П. Загород-
ньої та ін.) стало обґрунтування особливостей процесу становлення 
навчання вихователя як високопрофесійного педагога, який може 
забезпечити гармонійний розвиток особистості. 

Дослідження підготовки кадрів дошкільної освіти в XІX на поч. ХХ 
століття є основою для дослідження сучасного етапу навчання майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Мета статті: проаналізувати історичну та педагогічну літературу 
щодо проблеми підготовки кадрів дошкільної освіти у XІX – на поч. ХХ 
століття. 

У ході написання статті окреслено ряд завдань, котрі потребують 
аналізу та розв’язання: 

1) висвітлення ключових питань щодо становлення процесу 
підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти під керівництвом 
М. П. Чехової (1905–1917 рр.), Д. І. Тихомирова (1909–1910 рр.); 

2) здійснення аналізу становлення підготовки кадрів дошкільної 
освіти у довоєнний та післявоєнний періоди; 

3) аналіз системи підготовки кадрів дошкільної освіти в Фребелів-
ському суспільстві (Київ, 1908–1914рр.); 

4) виокремлення значущості підготовки кадрів дошкільної освіти в 
XІX – на поч. ХХ століття для сучасного етапу розвитку цього напряму 
педагогічної науки. 

Проблема підготовки кадрів дошкільної освіти в період становлення 
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суспільного дошкільного виховання XІX – поч. ХХ століття є актуальною 
для оптимізації сучасного процесу підготовки кадрів дошкільної освіти. 

У 1905–1907 царський уряд, як і раніше, не вважав за потрібне 
вводити громадське дошкільне виховання в загальну систему народної 
освіти. Однак у великих промислових центрах виникали організації, які 
проводили велику роботу по пропаганді ідей суспільного дошкільного 
виховання з впровадженням в сімейне виховання вимог педагогічної 
науки. Деякі громадські організації займалися підготовкою кадрів для 
дошкільних установ, а також відкривали дошкільні установи. Так, у 
Москві (з 1905 по 1917 рр.) працювало кілька суспільно-педагогічних 
організацій. Наприклад, в Московському педагогічному гуртку під 
керівництвом М. П. Чехова, який налічував понад 400 членів, 50 осіб 
становили відділ дошкільного виховання. Вони обговорювали на своїх 
засіданнях найважливіші питання теорії дошкільного виховання: про 
дисципліну, про вивчення грамоти, математики в дитячих садах і т.п. В 
1909–1910 рр. у Москві було відкрито однорічне відділення по підготовці 
вихователів дитячих садків при жіночих курсах імені Д. І. Тихомирова. У 
навчальний план цих курсів входили такі предмети: фізіологія людини, 
психологія, педагогічна психологія, історія педагогічних ідей, дошкільне 
виховання (з практичними заняттями в дитячому саду), рухливі ігри і 
гімнастика (практичні заняття), гігієна, дитяча література, малювання 
(практичні заняття), спів (практичні заняття), ручна праця (практичні 
заняття). Як свідчать історичні документи, на курсах було підготовлено 
кілька сотень кваліфікованих фахівців не тільки для Москви, але й для 
провінційних міст Росії. 

На півдні Росії користувалася популярністю в області дошкільного 
виховання діяльність Київського товариства народних дитячих садків, яке 
видавало журнал «Дошкільне виховання» (1911–1917) і мало в своєму 
підпорядкуванні в 1914 р. 11 народних і 10–13 платних дитячих садків. 
Товариство намагалося добитися від уряду прийняття закону про введення 
дитячих садків в систему народної освіти, ним був розроблений проект 
мережі дошкільних установ у Росії. Товариство ставило також перед 
урядом питання про внесення до бюджету Міністерства народної освіти 
особливої суми на заснування та утримання дитячих садків та навчальних 
закладів для підготовки дитячих «садівниць» і вимагало перетворення 
дитячих притулків у народні дитячі садки. Виставляючи такі вимоги, 
члени цього товариства, як і інших подібних товариств, сподівалися на те, 
що їх проекти будуть здійснені за допомогою реформ, відкидаючи думку 
про те, що для цього необхідна революційна зміна соціального ладу. 

У Києві з 1908 р. розпочало свою роботу Фребелівське суспільство, 
яким був створено Київський жіночий педагогічний інститут з трирічним 
курсом навчання та яке видавало літературу з питань дошкільного 
виховання («Літні дитячі майданчики для ігор» – 1914 р., «Паризькі дитячі 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 298 

садки» – 1914 р. і т.д.). Навчання в інституті передбачало два етапи: 
перший тривав протягом перших двох років, другий – був розрахований на 
півтора року навчання. Метою першого етапу була підготовка вихователів 
дитячих садків, другого етапу – інструкторів з дошкільної освіти, які 
ставали як організаторами дитячих садків, так і викладачами в різних 
педагогічних установах і організаціях (курси, клуби та ін.) Основним 
змістом навчання було знайомство студентів з проблемами організації 
системи дошкільного виховання в Росії і особливостями використання 
різних освітніх програм в роботі дитячих садків. 

Значна увага при підготовці фахівців приділялася формам організації 
навчального процесу: практикумом, екскурсіями у дитячі установи, 
різними видами педагогічної практики. Інститут був одним з найбільших 
навчальних закладів, які готували дошкільних працівників: у 1910/11 
навчальному році в ньому навчалося 217 осіб, у 1913/14 – 338 осіб. В 
основному це були дівчата із середовища інтелігенції, духовенства, 
купецтва, яких знайомили з різними системами дошкільного виховання, 
навчання в інституті було платним. Інститут проводив також консультації 
з питань дошкільного виховання, організовував вчительські курси (в 
1911 р. – 550 осіб, у 1912 р. – 850 осіб), забезпечуючи слухачкам міцну 
педагогічну підготовку. Однак такий нібито об’єктивний підхід до їх 
утворення носив яскраво виражений буржуазний характер. Слухачки 
вивчали «богослов’я» і «введення в філософію», але в курсі філософії 
навіть не згадувалося про матеріалістичні системи. У курсі педагогіки та 
теорії дошкільного виховання приділялася особлива увага питанням 
релігійного виховання дітей. 

Фребель ввів термін «дитячий садок», що став загальноприйнятим у 
всьому світі. У цій назві дошкільної установи, а також і в тому, що 
виховательку Фребель називав «садівницею», яскраво проявилася його 
любов до дітей, заклик до педагогів допомагати дитині зріти і розвиватися, 
висока оцінка значення цілеспрямованого педагогічного впливу. 

Він вперше висунув вимоги до особистості вихователя: знання 
індивідуальних особливостей дітей, знання усної народної творчості та 
вміння співати пісні, знання конкретних прийомів роботи з дітьми, 
володіння практичними вміннями та діями, які мали передаватися 
вихованцям, моральне та релігійне становлення педагогів, володіння 
методикою роботи з дітьми, організацією ігор та розваг, набуття досвіду 
спілкування з дітьми. Саме ці його ідеї стали основою для навчання 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у Київському 
жіночому інституті. 

У воєнні роки розширилася курсова підготовка виховательок 
дитячих садків. У 1914–1915 рр. були проведені дві сесії короткострокових 
курсів з дошкільного виховання, організованих Московським гуртком 
спільного виховання і освіти дітей при народному університеті імені 
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А. Л. Шанявського, які залучили близько 1 тисячі осіб, головним чином 
матерів із середовища інтелігенції. Слухачки цих курсів ознайомилися з 
дрібнобуржуазною теорією «вільного виховання» і отримали знання в 
галузі дитячої фізіології і психології. Для роботи на курсах були залучені 
психологи, педагоги, лікарі. 

Організація суспільного дошкільного виховання зажадала великої 
кількості педагогічних кадрів. Велика кількість досвідчених фахівців з 
дошкільного виховання, а також осіб, які не мали педагогічної освіти, але 
були захоплені новизною і величезним значенням дошкільної справи, 
відгукнулися на заклик держави. Однак кадрів було явно недостатньо. 
Треба було створити систему їх підготовки. У квітні 1918 р. в Москві були 
відкриті курси дошкільних працівників на 100 осіб. Потім почали роботу 
курси з підготовки інструкторів-пропагандистів дошкільної справи. На ці 
курси місцеві Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів 
відрядили своїх представників. Потреба в кадрах дошкільних працівників 
зростала, і в кінці 1918 р. освітній комітет постановив організувати 
обласні, губернські, повітові і волосні курси. 

У 1918 р. в Петрограді був відкритий інститут дошкільного 
виховання, а в наступному році в Москві при Академії комуністичного 
виховання було організовано дошкільне відділення. 

З 1921 р. у багатьох містах країни була організована підготовка 
вихователів дошкільних установ в державних педагогічних технікумах. До 
1928 р. організаторів-методистів дошкільної роботи готували 4 вузи, а 
педагогів дошкільних установ – 23 педагогічних технікуми. Мережа 
педагогічних навчальних закладів постійно зростала. У 1978 р. педагогічні 
кадри з дошкільного виховання готувалися в СРСР в 38 педагогічних 
інститутах і 214 педагогічних училищах. У зв’язку з переходом в систему 
народної освіти дитячих ясел з 1975 р. в педагогічних училищах розпочато 
підготовку фахівців дошкільного виховання широкого профілю (включа-
ючи ранній, ясельний вік). 

У 30–50-ті роки 20-го століття розвиток системи дошкільного 
виховання в СРСР зумовив необхідність науково-дослідної діяльності з 
питань організації педагогічного процесу в дитячих садках. На даному 
етапі головним напрямом підготовки студентів до діяльності керівників 
дитячих садків було забезпечення у психолого-педагогічної підготовки та 
готовності до взаємодії з дитиною і вихователями. 

У цей період значним внеском у становлення системи підготовки 
кадрів дошкільної освіти була робота основоположниці національних 
дитячих садків на Україні – С. Ф. Русової, яка відводила значну роль 
особистості вихователів, індивідуальності науковій освіті, широті світог-
ляду, фаховій підготовці. Педагогічні погляди С. Ф. Русової викладено в її 
фундаментальних працях: «Дошкільне виховання», «Теорія і практика 
дошкільного виховання», «Роль жінки в дошкільному вихованні», 
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«Моральні завдання сучасної школи» та інших. 
Нові реалії, орієнтація українського суспільства на демократичні 

принципи, реорганізація системи дошкільної освіти (зміна співвідношення 
родинного і суспільного дошкільного виховання, урізноманітнення його 
форм, багатоваріантність освітньо-виховних програм) зумовлюють необ-
хідність змін і в системі підготовки фахівців дошкільної освіти. 

Таким чином, розглянуті у статті позиції, щодо становлення системи 
дошкільної освіти (ХІХ – поч. ХХ ст.) можуть слугувати теоретичним 
підґрунтям для виокремлення нових підходів організації підготовки 
сучасних кадрів дошкільної освіти та удосконалення їх професійної 
майстерності, звертаючись до позитивного історичного досвіду нашого 
суспільства. Відтак, існує потреба більш детального аналізу історичних 
витоків становлення підготовки кадрів дошкільної освіти для організації 
навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах з метою 
формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, що дало б змогу вирішити потребу у підготовці 
високопрофесійних вихователів дошкільних навчальних установ. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 
У сучасній педагогіці з’являється багато нових понять, пов’язаних із 

новим сприйняттям процесу навчання дітей та молоді. Це, зокрема, 
стосується і і школи майбутнього. Тих питань, чи школа повинна давати 
шанс усім учням, згладжувати недоліки учнів, що виникають із 
біологічних і суспільних відмінностей, чи основний напрям своєї роботи 
покласти на навчання еліти, яка в майбутньому буде вирішувати про 
науковий, суспільний і цивілізаційний розвиток? Чи школа повинна бути 
елітарна, чи егалітарна? Важко дати однозначну відповідь на дане 
запитання. Виникає наступне: чи школа повинна бути доступна для всіх 
без винятку щодо ефективності, суспільної пристосованості, раси, кольору 
шкіри та ін. [5]. Насправді відповідь на це питання знаходиться в ряді 
нормативних документів, таких як: Універсальна декларація прав людини 
чи Конвенції прав дитини та ін. Однак, життя показує, що не завжди те, що 
усталене законом, реалізується в реальному житті. Дуже часто ми 
стикаємося із недотриманням основних прав, в тому числі і з 
фундаментальним правом до життя і права на освіту. Тому сьогодні, як 
ніколи, необхідним є звернення до тематики рівного доступу і рівних 
шансів на навчання дітей, яким загрожує відчуження та соціальна ізоляція. 

Проблема здобуття освіти дітьми з особливими потребами 
знаходиться в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: 
Т. Ілляшенко, Е. Андрєєва, Н. Сабат, В. Бондаря, А. Колупаєвої, Є. Ярської- 
Смирнової, О. Акімової. Аналіз джерел дозволяє нам стверджувати, що 
проблема інтеграції дітей з обмеженими можливостями в загальноосвітній 
простір актуальна та багатогранна, що зумовлює необхідність її подальшої 
розробки, зокрема щодо впровадження інклюзивної освіти в Українські 
школи. 

Мета статті – зробити спробу впровадження інклюзивної освіти в 
інноваційний розвиток освіти України, визначити умови, необхідні для 
впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітні школи, а також 
визначити мету інклюзивної освіти. 

Новою парадигмою у педагогіці, яка виходить із вище згаданих 
проблем, можна визнати інклюзивне навчання. Саме воно дає шанс 
відчуженим особам на здобуття освіти, тобто робить можливим реалізацію 
прав людини на освіту. Освіта і виховання має для людини особливу 
цінність. 

Інклюзія порушує питання, пов’язані із правом дитини на 
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відвідування загальної школи, в якій повинна бути гарантована підтримка, 
необхідна для її правильного розвитку, в якій її будуть поважати і цінувати 
за те, ким вона є. Це вимагає, в свою чергу, відданості від вчителів, влади, 
батьків і самих дітей. 

Інклюзивна освіта опирається на право всіх учнів на освіту, яке 
заспокоює основні потреби навчання і збагачує життя. Із особливим 
врахуванням вразливих і відчужених груп, прагне до повного розвитку 
потенціалу кожної людини. На практиці це означає, що діти і молодь 
приходять до школи, і, незважаючи на те, що мають певні обмеження, які 
відрізняють їх від інших (наприклад, суспільна непристосованість, 
неповноцінність, невміння добре користуватися мовою в школі, ті, які 
походять із дизфункційних родин мають шанс зіткнутися зі школою, яка 
враховує ті чи інші особливі потреби) [5]. 

Сьогодні, коли освіта підлягає швидким змінам, пропагування 
інклюзивної освіти становить пріоритет освітньої політики. Система освіти 
повинна враховувати потреби і вимоги ринку праці, культури, повинна 
гарантувати учням набуття все більш різноманітних вмінь з точки зору 
економіки, етнічних і культурних груп, народних меншин, емігрантів. 
Навчання в школах поваги і рівності, а також залучення всіх учасників 
системи освіти, а разом з тим і родин учнів, є важливіше ніж будь-коли 
інше. 

В основі інклюзивної освіти лежить переконаність про дискримі-
наційний характер сьогочасної системи, а також бажання гарантії рівного 
життєвого старту дітям зі спеціальними потребами у навчанні. Однак, 
інтеграція, інклюзія є складним педагогічним процесом, який охоплює як 
учня з особливими потребами, його повноцінних ровесників, школу як 
освітню установу, а також локальне середовище. Не підлягає сумніву, що 
реалізація цієї складної освітньої ідеї «бути разом незважаючи на 
відмінності» вимагає повного осмислення про її слушність від всіх 
учасників цього процесу. Над усе вимагає побудову конструктивних 
процедур випробовування питань інтеграції/інклюзії, а також сильного 
втручання з боку суспільства на їх реалізацію. Необхідним елементом 
підготовки школи до такого завдання є підтримка керуючих органів, а 
також опрацювання ефективного плану розвитку школи. Такий план 
повинен враховувати ресурси і можливості школи, організовувати 
співпрацю інституцій, зацікавлених розвитком освіти, а також аналізувати 
досвід осередку, який був до цього часу [5]. 

Дуже часто шкільне середовище виявляється неготовим до 
прийняття і гарантування необхідних для розвитку умов навчання. 
Перешкоди, які виникають під час навчання дітей з обмеженими 
можливостями, можуть стосуватися: 

а) людських ресурсів (підготовка педагогічних кадрів, наявність 
спеціалістів); 
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б) матеріальних ресурсів (обладнання школи, матеріальні засоби, 
виділені на підтримку); 

в) адміністративно-організаційного комітету (використання законо-
давчих рішень у сфері інклюзивної освіти, організація роботи школи, 
співпраця із оточенням школи і батьками) [7, с. 79]. 

Отже, метою інклюзивної освіти є забезпечення доступу до 
основного напряму освіти всім дітям, а особливо дітям із інвалідністю, які 
потребують індивідуальної підтримки. З цієї основної мети можна вивести 
ще одну – перетворення і розвиток середовища школи. 

Інклюзивний підхід поєднується із: 
• Повагою до всіх учнів і працівників школи. 
• Прагненням до збільшення участі і активності учнів у шкільному 
середовищі. 

• Зміною способу функціонування школи таким чином, щоб було 
можливим врахування в шкільній практиці окремих потреб учнів. 

• Обмеженням труднощів в доступі і участі у навчанні щодо всіх 
учнів, а не лише у випадку учнів «з особливими навчальними 
потребами». 

• Врахуванням досвіду різних шкіл, а також позашкільного 
середовища щодо подолання даних труднощів. 

• Правом на навчання у місці проживання. 
• Виправленням умов організації школи із піклуванням як про 
працівників, так і про учнів. 

• Підкресленням ролі школи у побудові локальної спільноти. 
• Пропагуванням співпраці між вчителями, учнями, батьками, 
організаціями. 

• Наявністю інклюзивної освіти у державній політиці [11]. 
Метою «Світової Декларації щодо Навчання для всіх», яка була 

прийнята у 2000 році на користь «Освіти для всіх», є гарантування всім 
дітям освіти на початковому рівні до початку 2015 року. Вона виділяє 
інклюзивну освіту як основну стратегію в розвитку «Освіти для всіх». На 
світовій конференції, присвяченій спеціальним потребам в освіті, яка 
відбулася 1994 року, представники Іспанії ствердили, що кожна дитина має 
особливі риси, зацікавлення, вміння і освітні потреби, а також, що діти зі 
спеціальними потребами повинні мати доступ до загальних шкіл, в яких 
повинні мати гарантовану індивідуальну педагогічну допомогу. Ця 
допомога повинна бути пристосована до індивідуальних потреб дітей. В 
документах цієї конференції було стверджено, що освітні системи, які 
передбачають величезну різноманітність рис дітей і їх потреб, є 
найефективнішими способами у боротьбі із дискримінацією, створення 
інклюзивного суспільства, а також можливість навчання для всіх дітей. А 
зокрема, гарантують ефективну освіту більшості дітей, а також 
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виправляють якість навчання, і, в результаті, зменшують кошти всієї 
системи освіти [5, с. 4]. 

Інклюзивна освіта стосується навчання, яке більш зосереджене на 
дитині ніж на програмі навчання. Цей підхід опирається на розпізнанні 
того, що кожна дитина вчиться і розвивається індивідуально, в різному 
темпі і слід їй створити такі умови навчання, які б відповідали її потребам, 
із врахуванням дітей з різними дисфункціями. Інклюзивна освіта – це 
процес, який полягає у збільшенні участі всіх учнів в житті школи, разом з 
учнями зі спеціальними потребами у навчанні. Це є процес, який полягає 
на реструктуризації політики шкільництва, а також культур так, щоб вони 
відповідали різноманітності учнів у місцях їх проживання. Серед 
характерних рис для інклюзивної освіти можна виділити такі: 

• така освіта визнає, що всі діти можуть вчитися, 
• враховує і поважає різноманітність дітей з огляду на вік, стать, 
етнічну приналежність, мову, особливі потреби та ін., 

• дозволяє системі і структурі освіти, а також методиці пізнати 
потреби дітей і вчить, як з ними справлятися, 

• становить частину ширшої стратегії сприяння інклюзивному 
навчанню суспільства, 

• є динамічним процесом, який постійно розвивається [5, с. 4]. 
Інклюзивна освіта стосується дітей з обмеженими потребами, які 

навчаються ефективно в загальних школах з акцентом, що покладений на 
якість навчання. У випадку інклюзивної освіти не дитину, а систему освіти 
потрібно змінювати. Така освіта визначає, що діти всі різні, а також те, що 
школа і система освіти вимагають змін, щоб справитися із індиві-
дуальними потребами всіх учнів, як здорових, так і з індивідуальними 
потребами. Однак, інклюзія не означає асиміляції чи об’єднання всіх. 
Основним чинником є так звана еластичність – визнання, що діти вчаться в 
різному темпі, а також те, що вчителі потребують спеціальних вмінь, щоб 
провадити їх в еластичний спосіб у процесі навчання. У більшості випадків 
діти потребують всього-на-всього чіткого, доступного навчання. Це 
вимагає використання різних методів, щоб враховувати різні потреби 
дітей, їхні можливості і неоднаковий темп розвитку. 

Інклюзивна освіта прагне до підтримки і будови процесу розвитку 
кожної дитини. Слід взяти до уваги всі аспекти розвитку дітей (емоційний, 
інтелектуальний, творчий, суспільний і фізичний), якщо повинні вони 
осягнути повноту своїх можливостей. Щоб саме так і було, необхідним є 
глибоке усвідомлення вчителями процесу розвитку і навчання дітей. 
Доступність і безпосередня участь є вирішальними питаннями в 
інклюзивній освіті [8, с. 82]. 

Інклюзивна освіта реалізується в інклюзивних школах. Основною 
засадою інклюзивних шкіл є те, що всі діти повинні вчитися разом, 
наскільки це є можливим, незважаючи на їхню різницю і труднощі у 
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навчанні. Завданням інклюзивних шкіл є визначення індивідуальних 
потреб учнів, а також прагнення до того, щоб їм допомогти. Слід також 
взяти до уваги як різні стилі навчання дітей, так і темп їх роботи. 
Інклюзивна школа повинна всім забезпечити навчання на високому рівні 
через відповідну програму навчання, стратегію навчання, використання 
дидактичних засобів і налагодження партнерських стосунків із середо-
вищем дітей [8, с. 82]. 

Загалом, користь, яка виникає із інклюзивної освіти можна розділити 
на кілька груп: 

• інклюзивна освіта може допомогти перебороти біду та ізолювання 
із суспільства, 

• інклюзивна освіта може виправити якість освіти для всіх, 
• інклюзивна освіта може допомогти в боротьбі з дискримінацією 

[5, с. 5]. 
В Україні останніми роками, а особливо минулого року відбулося 

багато змін на користь інклюзивної освіти. Елементом, котрий сприяв 
розвитку інклюзивної освіти в нашій країні були підписані такі 
розпорядження та інші документи [10]: 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потре-
бують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 5.07.2004 
№ 848. 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп 
населення на 2009–2015 роки «Безбар’єрна Україна» від 29.07.2009 № 784. 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах» від 15.08.2011 № 872. 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» 
від 03.12.2009 № 1482-р. 

• Наказ «Про затвердження Плану дій щодо запровадження 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009–
2012 роки» від 11.09.2009 № 855. 

• Наказ «Про затвердження плану заходів щодо запровадження 
інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах на період до 2012 року» від 21.12.2009 № 1153. 

• Наказ «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної 
освіти» від 01.10.2010 № 912. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 306 

• Наказ«Про затвердження плану заходів щодо запровадження 
інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах на період до 2012 року» від 21.12.2009 № 1153. 

• Наказ «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної 
освіти» від 01.10.2010 № 912 [10]. 

Реалізація цих розпоряджень на практиці вимагатиме консульту-
вання вчителів щодо необхідних питань і вмінь у роботі із учнями з 
особливими освітніми потребами і специфічними труднощами у навчанні. 
Цей процес був започаткований шляхом навчання лідерів на рівні 
Міністерства освіти і науки України і вимагатиме тісної співпраці між 
вищими навчальними закладами, управліннями освіти, а також міністер-
ством. 

Таким чином, зміни, що стосуються розуміння потреб учня, їх 
різноманітності, вимагають перетворень в шкільному середовищі. Метою 
інклюзивної освіти є створення такого навчального закладу, який прийме і 
в рівній мірі ефективно навчатиме і виховуватиме всіх дітей місцевого 
населення, незалежно від їх походження, виду інвалідності або 
переживань, що відчувають їхні сім’ї. Її розвиток закладає подолання 
багатьох перешкод, які можуть виникнути в ситуації появи учнів з такими 
різноманітними проблемами в школі. Кожна «нова», з точки зору 
навчального закладу, потреба для учня, є свого роду «лакмусовим 
папірцем», показуючи, наскільки школа готова до реалізації такої політики. 

Інклюзивна освіта – це навчання дітей з обмеженими можливостями 
(а також інших дітей із спеціальними потребами у навчанні) в загальній 
школі, але при умові, що це шкільна система пристосовується до 
індивідуального темпу навчання, здібностей, можливостей дитини. На 
противагу інтегральному навчанні, яке закладає пристосованість можли-
востей дитини з обмеженими можливостями до проблем системи освіти, 
подібних для всіх дітей, інклюзивне навчання робить акцент на 
різноманітність і еластичність, пов’язану із відповіддю на потреби і 
можливості окремих учнів. 

Отже, інклюзивна школа – це школа, в якій ідентифіковано 
перешкоди, які роблять неможливою повноцінну участь в навчальному 
процесі учням із спеціальними потребами у навчанні, і в якій було вжито 
заходів для усунення цих перешкод. Умовою функціонування такої школи 
є включення всіх учителів, а також відхід від думки, що лише шкільні 
спеціалісти відповідають за дитину з інвалідністю. 

Здійснення даного дослідження створило підґрунтя для подальшої 
розробки шляхів вирішення проблеми впровадження інклюзивного 
навчання в Україні. Зокрема подальшого вивчення потребує досвід країн 
Євросоюзу та СНД з даного питання. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ  

В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ ДНЗ 
 
Дослідження надбань минулого з питання розвитку мережі 

дошкільних закладів та впровадження їх у практику роботи сучасних 
навчально-виховних дошкільних закладів висвітлено у наукових працях 
сучасних науковців, присвячених виявленню особливостей роботи 
дошкільних освітніх установ на рівні певного регіону. Т. Головань 
присвятила свою роботу вивченню суспільного дошкільного виховання у 
Криму, С. Дітковська розглянула розвиток відомчих дошкільних закладів у 
Донбасі, Л. Пісоцька розкрила соціально-педагогічні умови управління 
розвитком дошкільної освіти в регіоні, Н. Туренко дослідила внесок 
громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток 
дошкільного виховання на Слобожанщині. Вивчення досвіду розвитку 
системи дошкільного виховання є актуальним не лише з точки зору 
педагогіки, а й економіки рідного краю, тому що розкривають перед нами 
картину становлення та розвитку дошкільної педагогічної думки, 
майстерності, вміння пристосовуватися до змін у політиці, економіці та 
культурному житті регіону та країни в цілому. 

На сьогоднішній момент не існує роботи, яка б ґрунтовно розкривала 
особливості організації та збільшення мережі дошкільних закладів 
Херсонщини. 

Мета статті: розкрити умови впровадження практики минулого в 
організацію навчально-виховного процесу дошкільних закладів Херсонщини. 

Реалізація поставленої мети вимагає розв’язання таких задач: 
1) розкрити можливість використання особливостей області задля 

покращення навчально-виховного процесу в дошкільних закладах Хер-
сонщини; 

2) описати можливості впровадження накопиченого досвіду у напря-
мі створення та розширення мережі дошкільних закладів Херсонщини; 

3) розкрити залежність потреби у розширенні мережі суспільного 
дошкільного виховання від зайнятості населення. 

Історико-педагогічні дослідження в межах певної географічної 
території мають найбільшу цінність, тому що розкривають регіональні 
особливості освітніх процесів, вплив географічних, соціально-економічних 
умов на специфіку організації навчально-виховного процесу, особливості 
управління тощо. 

Вивчення досвіду педагогів-практиків розкривають перед сучасним 
вихователем картину становлення та розвитку дошкільної педагогічної 
думки, майстерності, вміння пристосовуватися до змін у політиці, 
економіці та культурному житті країни. Досвід роботи вихователів 
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дошкільних закладів є цінним як у педагогічному, так і в економічному 
значенні, області притаманне зосередження різноманітних видів вироб-
ництва, які протягом десятиріч суттєво впливали на соціально-
економічний розвиток держави. Освітньо-виховна робота у дитячих 
дошкільних закладах усіх типів проводилася відповідно до єдиної 
стандартизованої програми, що передбачало відсутність будь-яких 
розбіжностей у реалізації на практиці її вимог. Однак через неналежне 
фінансування, недостатню оснащеність дошкільних закладів наочною та 
методичної літературою, спонукало вихователів до пошуків нових ідей 
щодо організації навально-виховного процесу. У своїй пошуковій роботі 
вихователі-практики спиралися на особливості Херсонського регіону, які 
вплинули на специфіку діяльності ДНЗ: 

– поліетнічність регіону, яка полягає у етноприналежній специфіці 
виховання. А це в свою чергу впливало на особливості виховання дітей у 
дошкільних закладах; 

– економічний розвиток регіону. Завдяки стрімкому промисловому 
та сільськогосподарському розвитку Херсонської області, що вплинуло на 
трудову зайнятість населення, стало причиною виникнення таких типів 
дошкільних закладів, як відомчий та сезонний, що мали свої специфічні 
особливості у виховній роботі; 

– географічне розташування регіону, а саме поблизу Чорного та 
Азовського морів, що дає переваги у використанні природних ресурсів під 
час оздоровлення дітей дошкільного віку. 

Виділені нами особливості Херсонського регіону та вплив їх на 
специфічність роботи дошкільних закладів не втратили своєї актуальності 
й на сьогоднішній день. Тому варто розглянути можливість використання 
накопиченого досвіду з урахуванням потреб сучасного суспільства. 

Розглядаючи педагогічний досвід вихователів Херсонщини щодо 
організації виховної роботи у дошкільному закладі, можна простежити 
шлях становлення системи суспільного дошкільного виховання Херсон-
ського регіону та досвід, який був поширений за його межами та став 
прикладом зразкової та винахідливої роботи педагогічних колективів. 

У статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту» [3] встановлено, 
що завданнями дошкільної освіти, зокрема, є виховання у дітей поваги до 
державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а 
також цінностей інших націй і народів, а в статті 10 цього Закону 
встановлено, що мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно 
до Конституції України і законів про мови. Тому відповідно до статті 26 
Закону УРСР «Про мови в Українській РСР» [4] від 28.10.1989 року в 
Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в тому числі 
в дитячих будинках, ведеться українською мовою. 

Але враховуючи те, що у деяких регіонах України є місця 
компактного проживання громадян інших національностей, зокрема на 
Херсонщині, можливим є організація дитячих дошкільних установ, де 
виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою. Також у 
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дитячих дошкільних закладах в разі необхідності можуть бути відкриті 
окремі групи, в яких виховання ведеться іншою мовою, ніж в установах в 
цілому. Організація такого виховання груп можлива в разі виявлення 
бажання батьків або осіб, які їх замінюють щодо створення таких закладів. 

За останнє десятиріччя у складі населення Херсонщини відбулися 
значні зміни, що суттєво вплинуло на систему освіти. За чисельністю 
найбільшою національністю в області після українців були і залишаються 
росіяни – 14 % від загального складу населення області. На Херсонщині у 
достатній кількості збережено мережу російськомовних навчальних 
закладів. Так, загальна кількість російськомовних дошкільних навчальних 
закладів в області – 28, двомовних – українською та російською мовами 
навчання – 14 [6, с 157]. Освітяни спрямовують всі зусилля на те, аби наша 
державна й мови національних меншин розвивалися, збагачуючи культуру 
кожного з нас. Адже головне – не навчання за національною ознакою, а 
збереження національних культур тих народів і народностей, які живуть у 
містах і селах нашого краю. 

Було проаналізовано інформацію до періодичної доповіді Євро-
пейської хартії регіональних мов або мов меншин. Стосовно Херсонського 
регіону було виявлено, що відповідно до національних меншин, наявних у 
області, заяви батьків були подані на організацію навчально-виховного 
процесу дітей такими мовами як: 

– російська, в наслідок чого у Херсонській області функціонує 
29 російських дитячих навчальних закладів; 

– іврит – функціонує недержавне навчально-виховне об’єднання 
«дошкільний заклад – спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Хабад» з 
поглибленим вивченням івриту та англійської мови, у роботі цієї установи 
простежується спільна робота педагогічних колективів дошкільного 
закладу та школи у вихованні дітей відповідно до традицій народу; 

– кримськотатарська – у Херсонській області функціонує один 
навчальний заклад, де вивчається кримськотатарська мова; 

– німецька, грецька, польська – не застосовується в організації 
дошкільного виховання через відсутність запитів батьків у наданні 
дошкільної освіти цими мовами, хоча є умови для наступності у роботі 
таких дошкільного закладу зі школою; 

Сьогодні в області постійно проводиться робота, спрямована на 
реалізацію політичних, економічних, соціальних, культурних прав і свобод 
усіх громадян незалежно від їхнього етнічного походження, створюються 
умови розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 
національних меншин, діяльності їхніх громадських організацій. Але 
поряд з вирішенням цих проблем актуальним залишається питання 
повноцінного вивчення та вживання державної мови. 

У Херсонській академії неперервної освіти діє науково-методична 
лабораторія національних меншин, завідувачем якої є Кирпенко Максим 
Юрійович. Метою лабораторії є координація зусиль науково-педагогічних, 
педагогічних працівників з питань розробки, апробації і впровадження 
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інноваційних педагогічних та управлінських технологій, спрямованих на 
оновлення теорії та практики освіти в регіоні; надання науково-
методичних консультацій районним (міським) методичним службам 
регіону з питань експериментальної діяльності загальноосвітніх закладів, 
роботи з обдарованими дітьми, збереження культури та традицій представ-
ників різних національностей, які проживають на території області. 

Як зазначала Валентина Чабаненко (завідувач лабораторією у 2009 
році): «Толерантність до різних культур потрібно прищеплювати ще в 
дитячому садку» [7]. 

Зміст дошкільної освіти необхідно модернізувати відповідно до 
потреб суспільства, потреб інноваційного розвитку науки, запроваджувати 
сучасні інноваційні технології засобів розвитку, навчання та виховання, 
удосконалювати механізми моніторингу якості дошкільної освіти, якісної 
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкіль-
них навчальних закладів. 

Досвід організації дошкільних закладів за рахунок відомств у 
Херсонській області у другій половині ХХ століття мав не лише на меті 
розширення мережі та покращення умов перебування, а й виховання 
дошкільників на прикладі діяльності підприємств, господарств. Це в свою 
чергу створювало сприятливі умови для становлення всебічно розвиненої 
особистості, формування моральних рис, а саме працьовитості, відпові-
дальності, витривалості, гордості за своїх батьків, родичів, які трудилися 
на користь суспільства для підняття соціально-економічного рівня своєї 
країни. Спільна робота вихователя і батьків направлена на непереривне 
виховання, взаємодопомогу у вирішенні проблемних питань у вихованні. 

У 2012 році в Херсонській області діяло 4 відомчих дошкільні 
заклади. Одним з таких дошкільних закладів є відомчий Херсонський ясла-
сад УМВС «Зірочка», девіз якого: «Опікуємося про дітей – опікуємося про 
майбутнє». У 2008 році дитячому садку виповнилося 35 років. 

В інтерв’ю для газети «Таврійський край» завідуюча ясла-садка 
УМВС «Зірочка» Людмила Миколаївна Рижикова так говорить про роботу 
своїх вихователів: «На вихователів покладена велика відповідальність, ми 
виховуємо дітей, батьки яких носять погони та є правоохоронцями. Не 
просто зробити зауваження або дати пораду татові-генералу, але ми 
намагаємося находити підхід до кожного з батьків та підказувати, як 
правильно прийняти рішення в тій чи іншій ситуації з дитиною» [2]. 
Вихователі в роботі з дітьми використовують як нові, так і часом 
перевірені системи виховання та технології навчання: методика фізичного 
розвитку дітей за Єфименко, методика швидкого навчання читанню та 
математики за Зайцевим. Для внутрішнього розвитку дитини в садку 
організовано школу «ейдетики», функціонує психологічна служба, яка 
враховує темперамент як дитини, так і вихователя. При дитячому садку 
працює декілька гуртків: ізостудія «Чарівні пальчики», музично-
драматична студія «Казка», англійська мова та фітнес, а для батьків 
функціонує «Школа молодих батьків», де мами і тата завжди можуть 
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проконсультуватися з досвідченим педагогом-психологом. Не менш 
важливою особливістю дитячого садка є те, що він не закривається на літо, 
як це відбувається з іншими садками міста, що дозволяє батькам не 
замислюватися, куди влаштувати дітей, а їх у садку 180 осіб. 

Після садка вихованці з легкістю вступають у престижні школи й 
ліцеї міста. Деякі з тих дітей, які у свій час закінчили «Зірочку», тепер 
приводять туди своїх малят. На всі свята маленькі вихованці дитячого 
ясла-саду УМВС «Зірочка» готують вистави та святкові номери для 
працівників свого відомства та батьків, у відповідь на це керівництво та 
працівники УМВС Херсону не залишають поза увагою потреби та 
побажання малечі, адже фінансування напряму йде від УМВС. Режим 
дошкільного закладу є пристосованим до графіку роботи батьків, що в 
свою чергу відображається на подовженому перебуванні дітей, під час 
якого вони отримують повноцінне додаткове харчування після денного 
сну, чого немає у звичайному дитячому садку. 

Багаторічну роботу всього колективу ясла-садка 29 жовтня 2010 року 
було оцінено на вищому рівні та нагороджено грамотою Херсонського 
міського голови «Один із кращих садів Херсона» [1]. Дана нагорода є 
свідченням злагодженої роботи керівництва відомства та всього педаго-
гічного колективу дошкільного закладу. 

Ще одним прикладом злагодженої роботи педагогічного колективу 
дошкільного закладу та відомства є дитячий садок Херсонського 
морського торговельного порту «Червоні вітрила» [8], якому у травні 2013 
року виповнилося 67 років (1946 року). Цілі династії пройшли шлях у 
морпорт через дбайливі руки нянечок і вихователів. Це сім’ї Смоленцевих, 
Митрофанових, Байонових, Харитонових, Колеснікових. Уже більше 14 
таких династій не змінюють у своїй вірності «Червоним вітрилам». У дітей 
(а їх у садку 135) виховується любов до роботи батьків і дідів, і багато 
змінюють своїх батьків у порту. Життя садка нерозривно пов’язане з 
портом: діти щороку бувають на екскурсії по морському портові, їх ведуть 
у навчальний комбінат, на причал, у машинне відділення кораблів, на 
кожнім святі в дитячому садку є елементи з життя моряків. 

Науково-педагогічною громадськістю за радянських часів накопи-
чено цікавий та цінний досвід у напрямі створення та розширення мережі 
дошкільних закладів Херсонщини за рахунок залучення коштів підпри-
ємств, організацій, колгоспів та радгоспів. Дана робота дає спробу 
побачити, як змінювалася система дошкільних закладів Херсонщини у 
нелегкий соціально-економічний період для становлення регіону як 
важливого економічного об’єкта України. 

Сприяти відродженню народних промислів, кустарних виробництв, 
інших нетрадиційних форм господарювання разом із застосуванням 
традиційних форм господарювання з метою створення постійних і 
тимчасових робочих місць, підвищення рівня зайнятості сільського 
населення [5, с. 8]. Це в свою чергу збільшить кількість робочих місць, а як 
показує практика 50–80 рр. ХХ ст. – від зайнятості населення залежить 
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потреба у розширенні мережі суспільного дошкільного виховання. Саме 
тому, досвід 50–80 рр. ХХ ст., який розкрито у нашому дослідженні, буде 
актуальним і у наш час. 

У освітньо-виховному середовищі, яке становиться і розвивається, 
основними ресурсами впровадження поставлених задач є використання 
всіх можливих ресурсів, врахування географічних, економічних та 
фінансових умов регіону та їх вплив на покращення організації 
дошкільного виховання. Свідченням цього є висвітлений нами досвід 
організації дошкільного виховання в Херсонському регіоні, а саме вміле та 
творче використання наявних умов працівниками дошкільної освіти 
області та їх вплив на специфічність роботи дошкільних закладів в другій 
половині ХХ століття. 

Подальші пошуки можуть бути спрямовані на детальне вивчення та 
реалізацію надбань минулого в умовах діяльності сучасних дошкільних 
закладів. 
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АНОТАЦІЇ 
 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
Світлана Гаврилюк 
Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічної 
творчості 
Стаття присвячена проблемам формування готовності майбутніх вихователів дітей 
дошкільного віку до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку сучасної 
дошкільної освіти. Автор обґрунтовує необхідність створення сприятливих 
соціально-педагогічних умов у процесі вузівської життєдіяльності, спрямованих на 
творчий пошук, розвиток активності, самостійності, ініціативності, професійної 
компетентності, нового творчого мислення студентської молоді.  
Ключові слова: педагогічна творчість, креативність, творчі здібності, дошкільна 
освіта. 
 
Людмила Загородня, Галина Барсуковська 
Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у майбутніх вихователів 
дошкільного закладу як складової їх позитивного професійного іміджу 
У статті йдеться про формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у 
майбутніх вихователів дошкільних закладів як професійної складової їхнього 
педагогічного іміджу. Висвітлені етапи і педагогічні умови цього процесу. 
Ключові слова: професійний імідж вихователя, компетентність, готовність до 
фізичного виховання дітей дошкільного віку, фізкультурно-оздоровча компетент-
ність вихователя. 
 
Артур Іншаков, Інна Іншакова 
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців дошкільної освіти (формування 
мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій) 
Лінгводидакти виокремлюють низку компетенцій, що сприяє точному визначенню 
мети навчання мови, розробці критеріїв, рівнів засвоєння матеріалу тощо. У сучасній 
вищій школі створюються умови для диференціації змісту навчання, підготовки 
фахівців до засвоєння програм вищої школи, забезпечення поглибленого вивчення 
української мови та ін. У статті розглядаються шляхи формування мовної, 
мовленнєвої, комунікативної компетенцій. Кожна із компетенцій передбачає знання, 
уміння, навички, необхідні для її формування. 
Ключові слова: лінгводидактика, компетентність, компетенція, мовна компетенція, 
мовленнєва компетенція, комунікативна компетенція. 
 
Ірина Княжева 
Педагогічні умови розвитку методичної культури майбутніх викладачів 
педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» 
У статті доведено актуальність проблеми розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів. Уточнено зміст поняття «педагогічні умови». Представлений комплекс 
педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності розвитку методичної 
культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна 
освіта» в умовах магістерської підготовки. 
Ключові слова: методична культура, майбутні викладачі, педагогічні умови, 
педагогічні дисципліни, дошкільна освіта, магістерська підготовка. 
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Ірина Онищенко 
Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у 
моделі трисуб’єктних відносин 
У статті сформульовано основні положення трисуб’єктної дидактики як одного із 
напрямів педагогічної науки. Розкрито особливості професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів в умовах трисуб’єктних відносин. 
Обґрунтовано питання введення в сучасну дидактичну модель освіти третього 
рівноцінного суб’єкта – інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. На 
основі системно-структурного аналізу розглянуто функціональні можливості даного 
середовища, особливості його впливу на підвищення якості підготовки фахівців у 
галузі початкової освіти. 
Ключові слова: суб’єкт, трисуб’єктна дидактика, трисуб’єктна взаємодія, 
інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище. 
 
Галина Опалко 
Комунікативна діяльність дошкільників залежно від мовної компетентності 
вихователів 
У статті обговорено проблеми зв’язку мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 
з мовною компетентністю вихователів дошкільних навчальних закладів. Аналі-
зуються причини недостатньої спроможності до спілкування дітей з дорослими, що 
ґрунтується на недостатній мовній компетентності частини вихователів. На 
прикладі конкретного ДНЗ продемонстровано позитивні результати щодо 
мовленнєвого розвитку дітей, досягнуті завдяки проведенню систематичної мето-
дичної роботи. 
Ключові слова: ігри, інформаційна глобалізація, методична робота, психіка дітей, 
спілкування дітей, телевізор, фонематичний слух. 
 
Станіслава Токарєва 
Значення корекційно-оздоровчої роботи і готовність майбутніх учителів фізичної 
культури до її проведення 
В статті розглядається стан здоров’я сучасних школярів і значення корекційно-
оздоровчої роботи засобами фізичної культури. Автор аналізує готовність майбутніх 
учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи з учнями початкових 
класів і порівнює підготовленість майбутніх педагогів до спортивно-тренувальної і 
корекційно-оздоровчої діяльності.  
Ключові слова: професійна готовність вчителя, фізична культура, корекційно-
оздоровча робота. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Тетяна Андрющенко 
Методи формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкіль-
ного віку 
У статті презентовано методику формування здоров’язбережувальної компетент-
ності у дітей дошкільного віку. Розкрито умови її впровадження в освітній процес 
дошкільних навчальних закладів. Подано алгоритм вивчення тем за авторською 
методикою. Виокремлено етапи організації навчальної діяльності: мотиваційний, 
теоретичний і практичний. Визначено завдання кожного етапу навчання, а також 
представлено й обґрунтовано основні методи, які забезпечують ефективність 
формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.  
Ключові слова: діти дошкільного віку, здоров’язбережувальна компетентність, 
методика, етапи навчання, методи. 
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Світлана Бадер 
Соціалізація дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку: практичний 
аспект 
Стаття присвячена проблемі соціалізації вихованців дитячих будинків на етапі 
дошкільного дитинства. Подано методи роботи та практичні рекомендації щодо їх 
застосування у процесі роботи з дітьми. Розкрито алгоритм застосування казки як 
методу роботу з дошкільниками-сиротами. Наведено приблизний перелік тем бесід, 
ігор, ігрових вправ, музичних творів, рекомендованих для роботи з вихованцями для 
їхньої успішної соціалізації. 
Ключові слова: соціалізація, діти-сироти дошкільного віку, дитячий будинок, 
казкотерапія, ігротерапія. 
 
Юлія Баруліна 
Зміст проблеми ціннісно-смислових орієнтацій учнів у науковій літературі 
У статті розглядаються різні теоретичні філософські та психолого-педагогічні 
підходи до понять «цінність», «смисл», «орієнтація», «ціннісна орієнтація», 
«ціннісно-смислова орієнтація»; проводиться аналіз наукових видань вітчизняних і 
зарубіжних науковців минулого та сучасності. 
Ключові слова: «цінність», «смисл», «орієнтація», «ціннісна орієнтація», «ціннісно-
смислова орієнтація». 
 
Олена Гаврило 
Ігрові прийоми у процесі формування валеологічної компетентності дітей 
дошкільного віку  
У статті розглядаються питання застосування ігрових прийомів у деяких аспектах 
валеологічного виховання дошкільників в умовах ДНЗ. Вироблення навичок профілак-
тики найпоширеніших зрушень у здоров’ї дітей в багатьох дитсадках провадиться у 
вигляді ігор, які формують позитивне ставлення до них вихованців і бажання 
застосовувати такі прийоми у своєму житті. У статті наведено особливості 
проведення різних видів психогімнастики, дихальної та гімнастики для органів зору, 
покликаних зміцнити не лише фізичне, а й психічне здоров’я дошкільників. 
Ключові слова: валеологічна компетентність, діти дошкільного віку, ігрові прийоми. 
 
Тетяна Єжова 
Можливості школи щодо забезпечення прав дітей 
В статті обґрунтовано поняття «організаційно-педагогічне забезпечення прав 
дітей»; визначено складові та механізм забезпечення прав дітей педагогічними 
засобами; обґрунтовано умови створення правозахисного середовища у навчальному 
закладі. 
Ключові слова: педагогічна реалізація прав дітей, педагогічна охорона прав дітей, 
педагогічний захист прав дітей, правозахисне середовище навчального закладу. 
 
Олена Ковшар 
Синергетичний підхід як методологія передшкільної освіти 
В статті автор пояснює феномен синергетика, з позицій якої можна максимально 
сприяти соціалізації людини, її оптимальній адаптації до життя в суспільстві; 
визначає важливість синергетичного підходу як актуального аспекту методологічних 
досліджень в освіті та звертає особливу увагу на необхідність синергетичного 
підходу в організації та розвитку передшкільної освіти, пояснюючи окремі поняття з 
позиції синергетичної методології.  
Ключові слова: синергетика, самоорганізація, відкритість, нелінійність, біфуркація, 
флуктація, зворотний зв’язок, взаємодія. 
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Любов Кужільна, Мирослава Кужільна  
Освіта проти таланту 
У статті розглядається суперечність між сучасною освітою і талантом, 
геніальністю, досліджується зміст нової цивілізаційної освіти засобом художнього 
слова Л. В. Костенко. У дослідженні, виходячи з поняття «внутрішня форма» слова, 
на основі аналізу творчості сучасної української письменниці Л. В. Костенко 
розкривається зміст її «лінгвокреативного мислення», показується апперцепція слова 
її поезії, розкривається така властивість її образного мислення, як поглиблення, 
розширення узагальнювальних властивостей уже існуючих в уяві образів. 
Підтверджуємо на основі аргументованих прикладів, що проблема розвитку мислення 
засобами образного мовлення тісно пов’язана з педагогічною діяльністю і процесом 
навчання дітей мови. 
Ключові слова: освіта, творчий процес, мислення, внутрішнє «я», геніальність, 
мовленнєвий розвиток, інформаційні новації, лінгвокреативне мислення, апперцепція 
слова, святість, гра. 
 
Наталія Мельник, Катерина Куценко, Дар’я Петлицька 
Теоретичні підходи до формування комп’ютерної грамотності дітей  
дошкільного віку 
У статті проаналізовано теоретичні підходи до формування комп’ютерної 
грамотності дітей дошкільного віку; здійснено комплексну характеристику підходів 
та актуальність врахування теоретичних та методичних засад при організації 
навчання дітей дошкільного віку елементам комп’ютерної грамотності. У статті 
проаналізовано особливості практичної реалізації компетентнісного, діяльнісного, 
розвивального, диференційованого та індивідуальних підходів, визначено роль педагога 
в процесі формування комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку.  
Ключові слова: комп’ютерна грамотність дітей дошкільного віку, теоретичні 
засади та наукові підходи до процесу навчання дітей дошкільного віку, використання 
комп’ютерів в дошкільному навчальному закладі. 
 
Ольга Полєвікова 
Синергетична сутність мови П. Флоренського як лінгвофілософське підґрунтя 
словоцентричного підходу до мовної освіти дітей 
Автором статті обґрунтовано природу мови у філософській концепції Павла 
Флоренського (1882–1937) в контексті словоцентричної спрямованості мовної освіти 
й мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку: 
синергетичне розуміння сутності мови як неповторної символічної системи; «щаблі» 
магічності людського слова; роль складників слова у пізнавальній енергії людини; 
етапи синергетики мисленнєвих процесів. 
Ключові слова: Павло Флоренський, синергетика, словоцентризм мовної освіти 
дітей. 
 
Джонатан Рікс, Пітер Твінінг 
Використання освітніх систем: типологія для майбутнього навчання 
У статті досліджено різні форми та типології підготовки майбутніх педагогів у 
системі освіти, досліджено теоретичні, практичні, соціально-політичні аспекти, 
проаналізовано особливості структури освітніх програм, визначено подальші 
напрями розвитку. 
Ключові слова: типологія, освітні програми, альтернативна освіта, майбутні школи. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ 

Світлана Бурсова  
Теоретико-прикладні аспекти впровадження педагогічної підтримки у навчально-
виховний процес дошкільного закладу 
У статті обґрунтовано ефективність та доцільність впровадження педагогічної 
підтримки у навчально-виховний процес. Здійснений аналіз програми розвитку та 
виховання дітей раннього віку «Зернятко» та Базового компоненту дошкільної 
освіти, що підтверджують важливість впровадження у роботу вихователя 
педагогічної підтримки. Розглянуто окремі аспекти практичного використання 
педагогічної підтримки у період адаптації дітей до дошкільного навчального закладу. 
У статті висвітлені прояви порушення адаптації дітей раннього віку та дії педагога, 
спрямовані на її полегшення. Охарактеризовано етапи здійснення педагогічної 
підтримки: підготовчий, інформаційний, діяльнісний та аналітичний етап.  
Ключові слова: педагогічна підтримка, адаптація до дошкільного закладу, тактики 
педагогічної підтримки, діти раннього віку. 
 
Анна Дворкова  
Негативні фактори мікросередовища як детермінанта злочинності неповно-
літніх студентів навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації 
У статті аналізується вплив негативних соціальних факторів мікросередовища на 
формування особистості студентів навчальних закладів I та ІІ рівнів акредитації. 
Проаналізовано діяльність навчальних закладів як суб’єктів запобігання злочинності. 
Визначено основні причини виникнення протиправної поведінки неповнолітніх та 
основні напрями її профілактики. Також запропонована система профілактичної 
роботи навчальних закладів з неповнолітніми. 
Ключові слова: Профілактика злочинності неповнолітніх, наркоманія, причини, умови. 
 
Людмила Іщенко 
Формування індивідуальних якостей особистості дитини старшого дошкільного 
віку у спільній діяльності з однолітками 
В статті теоретично обґрунтовано проблему впливу індивідуальності дитини 
дошкільного віку на характер її взаємин з однолітками, виявлено залежність 
розвитку моральних якостей у колективних взаєминах від особливостей педагогічного 
супроводу, який враховує індивідуальні схильності дошкільника в спільній привабливій 
діяльності. 
Ключові слова: моральні якості особистості, індивідуальні якості дошкільника, 
колективні взаємини, педагогічний супровід. 
 
Тамара Кравченко 
Основні підходи до організації взаємодії сім’ї та школи як фактора соціалізації 
дітей шкільного віку  
Розглянуто проблему оптимізації взаємодії сім’ї та школи як фактора соціалізації 
дітей шкільного віку. Визначено основні підходи до організації цієї діяльності – 
особистісно орієнтований, діалогічний, психологічна герменевтика. Розкрито способи 
запровадження названих підходів у зміст взаємодії сім’ї та школи. 
Ключові слова: взаємодія сім’ї та школи, діалогічний підхід, діти шкільного віку, 
особистісно орієнтований підхід, психологічна герменевтика, соціалізація. 
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Людмила Лисогор 
Життєва компетентність як умова самореалізації особистості  
У статті розкривається зміст понять «компетентність», «життєва компетент-
ність». Визначено основні підходи щодо визначення сутності життєвої компетент-
ності. Доведено, що як цілісне утворення, життєва компетентність має певну 
структуру, яка, постійно змінюючись, набуває позитивних або негативних рис і її 
формування залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників.  
Ключові слова: компетентність, життєва компетентність, особистість, знання, 
досвід, навчальний процес, самореалізація особистості. 
 
Оксана Лоюк 
Творче мислення як чинник розумового розвитку школярів 
У статті розкриваються теоретичні основи творчого мислення. Акцентується увага 
на ролі творчого мислення у розумовому розвитку школярів. Вказується на 
важливість використання в навчально-виховному процесі проблемних ситуацій з 
метою розвитку мислення дітей. Досліджено методичні засади формування 
творчого мислення учнів початкової школи у процесі мистецької діяльності, 
особливості його розвитку у перехідний період та психологічні умови розвитку у 
старшокласників засобами рольових ігор.  
Ключові слова: мислення, творче мислення, розумовий розвиток, проблемна ситуація. 
 
Анна Лякішева  
Взаємодія студентів як узгоджена діяльність по досягненню спільної мети (аналіз 
зарубіжного досвіду) 
В статті проаналізовані погляди зарубіжних науковців щодо визначення сутності 
взаємодії як узгодженої діяльності, спрямованої на досягнення її учасниками спільної 
мети у розв’язанні значущої для них проблеми. Розглянуто формування соціальної 
поведінки студента в академічній групі як своєрідній моделі широкого соціуму, 
організація якої має забезпечувати становлення студента як суб’єкта, тобто 
індивіда, для якого означена взаємодія набуває особистісної цінності.  
Ключові слова: взаємодія, соціальна поведінка, спільна діяльність. 
 
Ірина Новик  
Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів 
У статті проаналізовано особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів шести-
семи років, розкрито рекомендації щодо проведення діагностичного супроводу, для 
учителів початкових класів подано програму діагностичного супроводу розвитку 
пізнавальних інтересів молодших учнів. 
Ключові слова: діагностичний супровід, пізнавальний інтерес, програма діагностич-
ного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших учнів.  
 
Олена Олійник 
Особливості емоційного розвитку та умови формування емоційної культури дітей 
старшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор 
У статті аналізуються особливості емоційного розвитку дитини дошкільного віку, 
запропоновано сучасні підходи до формування емоційної культури дітей старшого 
дошкільного віку, розкрито прояви особистісної культури та компоненти емоційного 
розвитку дитини. Висвітлено педагогічні можливості театралізованих ігор у 
розвитку емоційної культури, з урахуванням специфіки відбору педагогічних засобів.  
Ключові слова: емоційна культура, особистісна культура, емоційний розвиток, 
регуляція емоцій, театралізовані ігри, педагогічні принципи. 
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Олена Павлик 
Розвиток життєвих компетентностей молодших школярів на уроках української 
мови засобами ІКТ 
У статті з’ясовується сутність життєвої компетентності, визначається її 
компонентний склад (здоров’язберігальна, емоційно-вольова, комунікативна, соціальна, 
інформаційна, когнітивна компетентності); розкриваються особливості розвитку 
життєвих компетентностей молодших школярів на уроках української мови 
засобами ІКТ, окреслюються педагогічні умови їх формування. 
Ключові слова: життєві компетентності, педагогічні умови, уроки української мови, 
засоби ІКТ, молодші школярі. 
 
Інна Рогальська-Яблонська  
Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості в дошкільному дитинстві 
У статті висвітлюються особливості проектування системи соціалізації 
особистості у дошкільному дитинстві. Автор висвітлює компоненти (напрями), що 
взаємопов’язані між собою і розкривають наперед послідовність і практичне 
забезпечення, а також зміст діяльності та її результат за кожним напрямом 
системи соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості. 
Ключові слова: соціалізація, проектування, система, соціально-педагогічний супровід, 
дошкільний навчальний заклад. 
 
Тетяна Степанова 
Шляхи підготовки дітей до школи в практиці роботи В. О. Сухомлинського 
У статті автор аналізує окремі науково-психологічні дослідження 20–30-х років ХХ-
го століття, що були проведені в Росії, показує їхнє ефективне використання 
видатним педагогом В. О. Сухомлинським у процесі підготовки дітей старшого 
дошкільного віку до навчання у школі. 
Ключові слова: підготовка до школи, всебічний розвиток, навчання, індивідуальний 
підхід. 
 
Катерина Суятинова 
Особливості впливу неповної сім’ї на соціалізацію дитини дошкільного віку 
У статті розглядаються проблеми соціалізації дітей з неповних сімей, зокрема вплив 
розлучених батьків на становлення особистості дитини дошкільного віку. Автор 
надає різні погляди вітчизняних та закордонних вчених на наслідки розриву сімейних 
відносин між батьками. 
Ключові слова: сім’я, неповна сім’я, розлучені сім’ї, діти з розлучених сімей, соціалізація. 
 

ВИХОВНА РОБОТА 
Людмила Бегас 
Соціалізація дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах паралельно-
роздільного виховання і навчання 
У статті розкрито поняття гендеру і сутності статеворольової соціалізації. 
Визначено мету гендерного підходу в освіті. Проаналізовано значення виховних 
впливів при організації паралельно-роздільного навчання дітей дошкільного та 
початкового шкільного віку на процес соціалізації хлопчиків і дівчаток; значення 
організації предметно-розвиваючого середовища; використання сюжетно-рольових 
ігор і казок з метою розширення уявлень дитини про можливі моделі статеворольової 
поведінки. А також розкрито основні завдання статеворольової соціалізації в 
молодшому шкільному віці.  
Ключові слова: гендер, гендерний підхід, гендерна ідентифікація, соціалізація, 
гендерні ролі, гендерні стереотипи. 
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Наталія Дудник  
Економічна соціалізація старших дошкільників  
У статті представлений огляд досліджень економічної соціалізації, економічного 
виховання в зарубіжній і вітчизняній педагогіці та психології, встановлено чинники, 
які визначають необхідність економічного виховання дітей старшого дошкільного 
віку. Основна увага приділена стану економічного виховання дошкільників в умовах 
дошкільного навчального закладу.  
Ключові слова: економічна соціалізація, економічне виховання, взаємодія дошкільного 
навчального закладу з сім’єю. 
 
Ольга Дяченко 
Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей як важливий 
аспект соціалізації 
У статті висвітлено проблему виховання у молодших школярів шанобливого 
ставлення до людей, її вплив на соціальне становлення особистості. Визначено та 
реалізовано педагогічні умови (створення у виховному просторі «школа – сім’я» 
атмосфери шанобливого ставлення; залучення молодших школярів до активної 
взаємодії з однолітками, дорослими людьми, старшим поколінням; демонстрування 
дітям у навчально-виховному процесі кращих зразків шанобливого ставлення), які 
сприяють позитивній динаміці розвитку у молодших школярів шанобливого ставлення 
до людей. 
Ключові слова: шанобливе ставлення, соціалізація, взаємодія, молодший школяр. 
 
Леся Карнаух  
Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в 
реаліях сьогодення 
В статті здійснюється теоретичний аналіз особливостей впливу сім’ї на статево-
рольову соціалізацію дітей дошкільного віку в сучасних умовах. Cтатево-рольова 
соціалізація зумовлюється впливом найближчого оточення: родини, однолітків та 
вихователів 
Ключові слова: сім’я, виховання, діти дошкільного віку, статево-рольова соціалізація. 
 
Руслана Кондратенко 
Організація експериментального дослідження виховання відповідальності та 
креативності старших дошкільників  
У статті розглянуто особливості виховання відповідальності та креативності як 
базових якостей особистості, що закладаються в дошкільному віці. Здійснено аналіз 
поглядів педагогів та психологів щодо їх взаємозв’язку. Автором представлена 
програма роботи експериментального майданчика міського рівня з означеної 
проблеми. Визначено умови, які забезпечать ефективність виховання відпові-
дальності та креативності представленого дослідження та очікувані результати 
експерименту. 
Ключові слова: відповідальність, креативність, старший дошкільник, базова якість, 
експеримент. 
 
Володимир Кузь 
Виховання дітей дошкільного і шкільного віку в комплексі «школа – дитячий садок» 
У статті йдеться про виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в 
умовах навчально-виховного комплексу, організованого на основі принципів цілісності, 
структурності, взаємозалежності системи і середовища та ієрархічності. Автор 
наголошує на комплексному застосуванні психолого-педагогічного супроводу, який 
дозволяє дослідити стартові можливості та динаміку розвитку дитини в 
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освітньому процесі, надати підтримку й допомогу учням у розвитку, навчанні, 
вихованні, соціалізації. 
Ключові слова: навчально-виховний комплекс «школа – дитячий садок» (ШДС), 
психолого-педагогічний супровід (ППС), компетентність. 
 
Світлана Олейник  
Модель виховання інтересу учнів початкової школи до професії батьків 
Автор статті робить спробу висвітлити надзвичайно актуальні педагогічні 
проблеми, які існують на даному етапі розвитку вітчизняної педагогіки щодо 
виховання інтересу молодших школярів до професій батьків; розглядає діяльність 
видатних науковців, які займалися проблемою виховання інтересу молодших школярів 
до професій батьків. Особливий акцент автор робить на педагогічні підходи до 
проблеми виховання інтересу, який пов’язаний із вивченням педагогічних умов його 
розвитку в навчальній та позанавчальній діяльності, а також з виявленням методів і 
прийомів виховання інтересу до професії батьків. Представлена модель виховання 
інтересу молодших школярів до професій батьків з орієнтацією учнів на майбутню 
професію. 
Ключеві слова: інтерес, професії батьків, молодші школярі, педагогічні проблеми, 
виховання, модель виховання. 
 
Олена Поліщук 
Формування у дітей старшого дошкільного віку компетентності про здоровий 
спосіб життя 
У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми здоров’я, а саме: здоровий 
спосіб життя, здоровий стиль життя, світоглядно-оздоровча поведінка; обґрунто-
вано педагогічні передумови формування у дітей 5–6-річного віку світоглядно-
оздоровчої поведінки. Розкрито засоби формування у дітей старшого дошкільного 
віку елементарних уявлень про здоровий спосіб життя.  
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, світогляд, оздоровча поведінка, 
виховання особистості. 
 
Надія Рогальська 
Становлення світу дитинства як проблема минулого та сучасності 
У статті обґрунтовано проблему становлення світу дитинства з позицій минулого 
та сьогодення. Автором висвітлено особливості вірувань та уявлень сільських людей 
про значущість дошкільного дитинства, самобутність та особливості розвитку 
дитини в дошкільний його період. Цей досвід передавався від покоління до покоління 
засобами усної народної творчості і може бути використаний у сучасному 
педагогічному супроводі дитинства. 
Ключові слова: світ дитинства, дитина, вирування, уявлення, етнографи, супровід, 
виховання, навчання дітей. 
 
Інна Савченко 
Проблема дослідження довірливого ставлення дітей 5–6 років до дорослих 
У статті розглянуто проблему дослідження компонентів довірливого ставлення 
дітей 5–6 років до рідних та знайомих дорослих. Встановлено, що основними 
формально-динамічними характеристиками довірливого ставлення є міра, 
вибірковість і стабільність. Доведено, що у структурі довірливого ставлення 
доцільно виділяти когнітивний, діяльнісний та емоційно-ціннісний компоненти. 
Встановлено рівні прояву кожного структурного компоненту.  
Ключові слова: довіра, довірливе ставлення, компоненти довірливого ставлення. 
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Анастасія Склярук 
Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності 
В статті представлена типологія проблемної сім’ї, яка включає 3 групи сімей з 
різними видами проблем, з якими стикається сім’я як соціальний інститут і як мала 
група на різних етапах існування сім’ї. Зроблено аналіз господарсько-економічної 
сторони проблемності сімей, що знаходяться на межі виживання та не здатні 
забезпечити мінімум життєво важливих потреб, розглянуто медико-соціальний 
вимір проблемності сім’ї, члени якої мають серйозні порушення здоров’я, що впливає 
на життєдіяльність сім’ї, а також розглянуто та проаналізовано соціально-
психологічний аспект проблемності сімей, які мають слабкі емоційні зв’язки, низький 
ступінь задоволеності сімейними відносинами. 
Ключові слова: типологія проблемної сім’ї, проблемність сім’ї, економічна сторона 
проблемності, медико-соціальний аспект проблемності, соціально-психологічний 
аспект проблемності. 
 
Неля Cкрипник 
Особливості виховання співчуття серед дошкільників у процесі комплексних 
занять з використанням різних видів мистецтва 
У статі звертається увага на важливість формування гуманної особистості, 
починаючи з дошкільного віку. Епізодично проаналізовано психолого-педагогічну 
літературу, в якій висвітлюється ця проблема. Окреслені завдання, методи і прийоми 
виховання співчуття у старших дошкільників, як однієї із характеристик гуманної 
особистості в процесі комплексних занять з використанням різних видів мистецтва. 
Ключові слова: виховання співчуття, гуманні стосунки, інтонування, імпровізація, 
діти старшого дошкільного віку. 
 
Надія Стаднік  
Оптимізація морального виховання підлітків як організованої складової їх 
соціалізації 
У статті розкривається взаємозв’язок між моральним вихованням і соціалізацією 
підлітків. Доводиться важливість цілеспрямованої організації морального виховання 
для забезпечення ефективності соціалізації підлітків у сфері міжособистісного 
спілкування і взаємодії. Наводяться способи оптимізації морального виховання – 
комунікативний тренінг, групові справи. 
Ключові слова: моральне виховання, підлітки, соціалізації, комунікативний тренінг, 
групові справи. 
 
Олена Стаєнна 
Традиції рідного краю як засіб громадянського виховання дітей старшого 
дошкільного віку 
В статті здійснено аналіз поглядів науковців щодо виховання дітей на традиціях 
українського народу з урахуванням регіональних особливостей, проаналізовано 
виховний потенціал традицій рідного краю, розглянуто можливість їх використання 
як засобу громадянського виховання дітей старшого дошкільного віку в дошкільних 
закладах; визначено елементи етнокультури, що мають вплив на становлення основ 
громадянськості та є найбільш цікавими для роботи з дітьми дошкільного віку.  
Ключові слова: традиції, рідний край, громадянське виховання, громадянськість, 
дошкільники. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Марія Кудла  
Система управління початковою школою в Україні у другій половині XIX – 
початку XX століття 
Статтю присвячено розгляду системного підходу до історіографії дослідження 
структури управління початковою освітою в Україні у другій половині XІX – початку 
XX століття. Розкрито систему централізованого управління сферою народної 
освіти; проаналізовано основні нормативні документи, які визначали особливості 
організації початкової освіти; описано ієрархічні зв’язки у системі управління освітою 
та здійснення контролю за навчальною діяльністю початкових народних училищ. 
Ключові слова: управління, управління початковою народною школою, шкільна 
політика, Російська імперія. 
 
Тетяна Швець 
Становлення системи підготовки майбутніх вихователів XІX – поч. ХХ століття 
Автор статті аналізує ключові аспекти становлення підготовки кадрів дошкільної 
освіти в XІX – на поч. ХХ століття, виокремлює напрями педагогічної роботи в 
інститутах, колегіумах, гуртках, клубах, діяльність яких була спрямована на 
професійне становлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  
Ключові слова: дошкільна освіта, вихователь дошкільного навчального закладу, 
сімейне виховання, суспільне виховання, педагогічні гуртки, колегії. 
 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Ірина Нестайко 
Концептуальні основи інклюзивного навчання 
У статті визначено мету інклюзивної освіти, подано умови, необхідні для 
впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітні школи, зроблено спробу встанов-
лення інклюзивної освіти в інноваційному розвитку освіти, подано характеристику 
основних механізмів реалізації завдань інклюзивної освіти, виділено характерні риси 
інклюзивної освіти. 
Ключові слова: освіта, інклюзивна освіта, учень, вчитель, школа, молодь, діти з 
особливими потребами, інтеграція. 
 
Ірина Цюпак 
Впровадження досвіду роботи дошкільних закладів Херсонської області другої 
половини ХХ століття в практику сучасних ДНЗ 
У статті розкрито можливість використання особливостей області для покращення 
навчально-виховного процесу в дошкільних закладах Херсонщини. Історико-педагогічні 
дослідження в межах певної географічної території мають найбільшу цінність, тому 
що розкривають регіональні особливості освітніх процесів, вплив географічних, 
соціально-економічних умов на специфіку організації навчально-виховного процесу, 
особливості управління тощо. У освітньо-виховному середовищі, яке становиться і 
розвивається, основними ресурсами впровадження поставлених задач є використання 
всіх можливих ресурсів, врахування географічних, економічних та фінансових умов 
регіону та їх вплив на покращення організації дошкільного виховання. Свідченням 
цьому є висвітлений нами досвід організації дошкільного виховання в Херсонському 
регіоні, а саме вміле та творче використання наявних умов працівниками дошкільної 
освіти області та їх вплив на специфічність роботи дошкільних закладів в другій 
половині ХХ століття. Автором описано можливості впровадження накопиченого 
досвіду у напрямі створення та розширення мережі дошкільних закладів Херсонщини. 
Ключові слова: дошкільні заклади, Херсонська область 
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АННОТАЦИИ 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
Светлана Гаврилюк 
Формирование готовности будущих специалистов дошкольного образования к 
педагогическому творчеству 
Статья посвящена проблемам формирования готовности будущих воспитателей 
детей дошкольного возраста к педагогическому творчеству в контексте тенденций 
развития современного дошкольного образования. 
Автор обосновывает необходимость создания благоприятных социально-педагоги-
ческих условий в процессе вузовской жизнедеятельности, направленных на творчес-
кий поиск, развитие активности, самостоятельности, инициативности, профессио-
нальной компетентности, нового творческого мышления студенческой молодежи. 
Ключевые слова: педагогическое творчество, креативность, творческие способ-
ности, дошкольное образование. 
 
Людмила Загородняя, Галина Барсуковская  
Формирование физкультурно-оздоровительной компетентности у будущих 
воспитателей дошкольного заведения как составляющей их положительного 
профессионального имиджа 
В статье рассказывается о формировании физкультурно-оздоровительной компе-
тентности у будущих воспитателей дошкольных учреждений как профессиональной 
составляющей их педагогического имиджа. Освещены этапы и педагогические 
условия этого процесса. 
Ключевые слова: профессиональный имидж воспитателя, компетентность, 
готовность к физическому воспитанию детей дошкольного возраста, физкультурно-
оздоровительная компетентность воспитателя. 
 
Артур Иншаков, Инна Иншакова 
Компетентностный подход в подготовке специалистов дошкольного образования 
(формирование языковой, речевой, коммуникативной компетенций)  
Лингводидакты выделяют ряд компетенций, что способствует точному опреде-
лению цели обучения языку, разработке критериев, уровней усвоения материала и 
прочее. В современной высшей школе создаются условия для дифференциации 
содержания обучения, подготовки специалистов к усвоению программ высшей школы, 
обеспечения углубленного изучения украинского языка и т.д. В статье рассматри-
ваются пути формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций. 
Каждая из компетенций предусматривает знания, умения, навыки, необходимые для 
ее формирования. 
Ключевые слова: лингводидактика, компетентность, компетенция, языковая 
компетенция, речевая компетенция, коммуникативная компетенция. 
 
Ирина Княжева  
Педагогические условия развития методической культуры будущих преподава-
телей педагогических дисциплин специальности «Дошкольное образование» 
В статье доказана актуальность проблемы развития методической культуры 
будущих преподавателей. Уточнено содержание понятия «педагогические условия». 
Представлен комплекс педагогических условий, способствующих повышению эффек-
тивности развития методической культуры будущих преподавателей педагогических 
дисциплин специальности «Дошкольное образование» в условиях магистерской подготовки. 
Ключевые слова: методическая культура, будущие преподаватели, педагогические 
условия, педагогические дисциплины, дошкольное образование, магистерская подготовка. 
 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 331 

Ирина Онищенко  
Особенности профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов 
в модели трисубъектных отношений 
В статье сформулированы основные положения трисубъектной дидактики как 
одного из направлений педагогической науки. Раскрыты особенности профес-
сиональной подготовки будущего учителя начальных классов в условиях 
трисубъектных отношений. Обоснован вопрос введения в современную дидакти-
ческую модель образования третьего равноценного субъекта – информационно-
коммуникационной педагогической среды. На основе системно-структурного анализа 
рассмотрены функциональные возможности данной среды, особенности её влияния 
на повышение качества подготовки специалистов в области начального образования. 
Ключевые слова: субъект, трисубъектная дидактика, трисубъектное взаимодей-
ствие, информационно-коммуникационная педагогическая среда. 
 
Галина Опалко  
Коммуникативная деятельность дошкольников в зависимости от речевой 
компетентности воспитателей 
В статье обсуждены проблемы связи речевого развития детей дошкольного возраста 
с речевой компетентностью воспитателей дошкольных учебных заведений. Анали-
зируются причины недостаточной способности к общению детей со взрослыми, 
основанной на недостаточной языковой компетентности части воспитателей. На 
примере конкретного дошкольного учебного заведения продемонстрировано 
положительные результаты в речевом развитии детей, достигнутые благодаря 
проведению систематической методической работы. 
Ключевые слова: игры, информационная глобализация, методическая работа, 
психика детей, общение детей, телевизор, фонематический слух. 
 
Станислава Токарева  
Значение коррекционно-оздоровительной работы и готовность будущих учителей 
физической культуры к ее проведению 
В статье рассматривается состояние здоровья современных школьников и значение 
коррекционно-оздоровительной работы средствами физической культуры. Автор 
анализирует готовность будущих учителей физической культуры к корекционно-
оздоровительной работе с учащимися начальных классов и сравнивает подго-
товленность будущих педагогов к спортивно-тренировочной и коррекционно-
оздоровительной деятельности.  
Ключевые слова: профессиональная готовность учителя, физическая культура, 
коррекционно-оздоровительная работа. 
 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Татьяна Андрющенко  
Методы формирования здоровьесберегающей компетентности у детей дош-
кольного возраста 
В статье презентована методика формирования здоровьесберегающей компе-
тентности у детей дошкольного возраста. Раскрыты условия её внедрения в 
образовательный процесс дошкольных учебных заведений. Подан алгоритм изучения 
тем по авторской методике. Выделены этапы организации учебной деятельности: 
мотивационный, теоретический и практический. Определены задания каждого 
этапа обучения, а также представлены и обоснованы основные методы, которые 
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обеспечивают эффективность формирования у дошкольников здоровьесберегающей 
компетентности. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, здоровьесберегающая компе-
тентность, методика, этапы обучения, методы. 
 
Светлана Бадер 
Социализация детей-сирот дошкольного возраста в условиях детского дома: 
практический аспект  
Статья посвящена проблеме социализации воспитанников детских домов в период 
дошкольного детства. Раскрыты методы работы и практические рекомендации 
относительно их использования в процессе работы с детьми. Дан алгоритм 
использования сказки как метода работы с дошкольниками-сиротами. Приведен 
приблизительный список тем бесед, игр, игровых упражнений, музыкальных 
произведений, рекомендованных для работы с воспитанниками детских домов для их 
успешной социализации. 
Ключевые слова: социализация, дети-сироты дошкольного возраста, детский дом, 
сказкотерапия, игротерапия. 
 
Юлия Барулина  
Содержание проблемы ценностно-смысловых ориентаций учащихся в научной 
литературе 
В статье рассматриваются различные теоретические философские и психолого-
педагогические подходы к понятиям «ценность», «смысл», «ориентация», «цен-
ностная ориентация», «ценностно-смысловая ориентация»; проводится анализ 
научных публикаций отечественных и зарубежных ученых прошлого и современности. 
Ключевые слова: «ценность», «смысл», «ориентация», «ценностная ориентация», 
«ценностно-смысловая ориентация». 
 
Елена Гаврило  
Игровые приёмы в процессе формирования валеологической компетентности 
детей дошкольного возраста  
В статье рассматриваются вопросы использования игровых приёмов в некоторых 
аспектах валеологического воспитания дошкольников в детских учебных учреж-
дениях. Выработка навыков профилактики самых распространенных нарушений в 
здоровье детей во многих детских садах проводится в виде игр, которые формируют 
положительное отношение к ним воспитанников и желание использовать такие 
приёмы в своей жизни. В статье приведены особенности проведения разных видов 
психогимнастики, дыхательной и гимнастики для органов зрения, которые 
укрепляют не только физическое, но и психическое здоровье дошкольников. 
Ключевые слова: валеологическая компетентность, дети дошкольного возраста, 
игровые приёмы. 
 
Татьяна Ежова  
Возможности школы относительно обеспечения прав детей 
В статье обосновано понятие «организационно-педагогическое обеспечение прав 
детей»; определены составительные части и механизм обеспечения прав детей 
педагогическими средствами; обоснованы условия создания правозащитной среды в 
учебном заведении. 
Ключевые слова: педагогическая реализация прав детей, педагогическая охрана прав 
детей, педагогическая защита прав детей, правозащитная среда учебного заведения. 
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Елена Ковшарь 
Синергетический подход как методология предшкольного образования  
В статье автор объясняет феномен синергетика, который может максимально 
содействовать социализации личности, ее оптимальной адаптации в жизни, в 
обществе, определяет сущность синергетического подхода как аспекта методо-
логических исследований в образовании и обращает особенное внимание на 
необходимость синергетического подхода в развитии, организации предшкольного 
образования, объясняя отдельные понятия с позиции синергетической методологии . 
Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, открытость, нелинейность, 
бифуркация, неравномерность, флуктуация, обратная связь, взаимодействие. 
 
Любовь Кужильная, Мирослава Кужильная  
Образование против таланта 
В этой статье рассматривается противоречие между современным образованием и 
талантом, творчеством, гениальностью, исследуется содержание нового цивили-
зационного образования посредством художественного слова Л. В. Костенко. В 
исследовании, исходя из понятия «внутренняя форма» слова, на материале анализа 
творчества современной украинской писательницы Л. В. Костенко раскрывается 
содержание ее «лингвокреативного мышления», показывается апперцепция слова ее 
поэзии; раскрывается такая особенность ее образного мышления, как углубление, 
расширение обобщающих качеств уже существующих в представлении образов. 
Подтверждаем на основании аргументированных примеров, что проблема развития 
мышления средствами образной речи тесно повязана с педагогической деятель-
ностью и процессом обучения детей языку.  
Ключевые слова: образование, творческий процесс, мышление, внутреннее «я», 
гениальность, речевое развитие, информационные новации, лингвокреативное 
мышление, апперцепция слова, святость, игра. 
 
Наталья Мельник, Екатерина Куценко, Даръя Петлицкая  
Теоретические подходы к формированию компьютерной грамотности детей 
дошкольного возраста 
В статье проанализированы теоретические подходы к формированию компьютерной 
грамотности детей дошкольного возраста: осуществлено характеристику подходов 
и актуальность учитывать теоретические и методические основы в организации 
обучения детей дошкольного возраста элементам компьютерной грамотности. В 
статье проанализировано особенности практической реализации компетент-
ностного, деятельного, развивающего, дифференциального и индивидуального 
подходов; определено роль педагога в процессе формирования компьютерной 
грамотности детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: компьютерная грамотность детей дошкольного возраста, 
теоретические основы и научные подходы к процессу обучения детей дошкольного 
возраста, использование компьютеров в дошкольном учреждении. 
 
Ольга Полевикова  
Синергетическая сущность языка П. Флоренского как лингвофилософская основа 
словоцентричного подхода к языковому образованию детей 
Автором статьи обосновано природу языка в философской концепции Павла 
Флоренского (1882–1937) в контексте словоцентричной направленности языкового 
образования и речевого развития детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста: синергетическое понимание сущности языка как неповторимой симво-
лической системы, «уровни» магичности человеческого слова, роль составляющих 
слова в познавательной энергии человека; этапы синергетики мыслительных процессов. 
Ключевые слова: Павел Флоренский, синергетика, словоцентризм языкового 
образования детей. 
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Джонатан Рикс, Питер Твининг 
Использование образовательных программ: типология для будущего обучения 
В статье исследованы разные формы и типологии образовательных программ, 
изучено теоретические, практические, социально-экономические аспекты, проанали-
зировано структуру образовательных программ, определено дальнейшие направления 
развития. 
Ключевые слова: типология, образовательные программы, альтернативное образо-
вание, школы будущего. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Светлана Бурсова  
Теоретико-прикладные аспекты внедрения педагогической поддержки в учебно-
воспитательный процесс дошкольного учреждения 
В статье обоснованы эффективность и целесообразность внедрения педагогической 
поддержки в учебно-воспитательный процесс. Осуществлен анализ программы 
развития и воспитания детей раннего возраста «Зернятко» и Базового компонента 
дошкольного образования, что подтверждают важность внедрения в работу 
воспитателя педагогической поддержки. Рассмотрены отдельные аспекты практи-
ческого использования педагогической поддержки в период адаптации детей к 
дошкольному образовательному учреждению. В статье освещены проявления 
нарушения адаптации детей раннего возраста и действия педагога, направленные на 
ее облегчения. Охарактеризованы этапы осуществления педагогической поддержки: 
подготовительный, информационный, деятельностный и аналитический этап.  
Ключевые слова: педагогическая поддержка, адаптация к дошкольному образо-
вательному учреждению, тактики педагогической поддержки, дети раннего возраста. 
 
Анна Дворковая  
Негативные факторы микросреды как детерминанта преступности несовер-
шеннолетних студентов учебных заведений I и II уровней аккредитации 
Автор анализирует влияние негативных социальных фактов микросреды на 
формирование личности студентов учебных заведений I та ІІ уровней аккредитации. 
Проанализирована деятельность учебных заведений как субъектов предотвращения 
преступности. Определены основные причины возникновения противоправного 
поведения несовершеннолетних и основные меры его профилактики. Предложена 
система профилактической работы учебных заведений с несовершеннолетними. 
Ключые слова: профилактика преступности несовершеннолетних, наркомания, 
причины, условия. 
 
Людмила Іщенко  
Формирование индивидуальных качеств личности ребенка старшего дошкольного 
возраста в совместной деятельности со сверстниками. 
В статье теоретически обоснована проблема влияния индивидуальности ребенка 
дошкольного возраста на характер его взаимоотношений со сверстниками, выявлена 
зависимость развития нравственных качеств в коллективных взаимоотношениях от 
особенностей педагогического сопровождения, который учитывает индивидуальные 
склонности дошкольника в общей привлекательной деятельности. 
Ключевые слова: нравственные качества личности, индивидуальные качества 
дошкольника, коллективные взаимоотношения, педагогическое сопровождение 
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Тамара Кравченко  
Основные подходы к организации взаимодействия семьи и школы как фактора 
социализации детей школьного возраста 
Рассмотрена проблема оптимизации взаимодействия семьи и школы как фактора 
социализации детей школьного возраста. Определены основные подходы к 
организации этой деятельности – личностно ориентированный, диалогичный, 
психологическая герменевтика. Раскрыты способы внедрения названных подходов в 
содержание взаимодействия семьи и школы. 
Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, диалогический подход, дети 
школьного возраста, личностно ориентированный подход, психологическая герме-
невтика, социализация. 
 
Людмила Лисогор  
Жизненная компетентность как условие самореализации личности 
В статье раскрывается содержание понятий «компетентность», «жизненная 
компетентность». Определенно основные подходы относительно определения 
сущности жизненной компетентности. Доказано, что как целостное образование, 
жизненная компетентность имеет определенную структуру, которая, постоянно 
изменяясь, приобретает позитивные или негативные черты и ее формирование 
зависит от внешних и внутренних факторов. 
Ключове слова: компетентность, жизненная компетентность, личность, знание, 
опыт, учебный процесс, самореализация личности. 
 
Оксана Лоюк 
Творческое мышление как фактор умственного развития школьников 
В статье раскрываются теоретические основы творческого мышления. Акцен-
тируется внимание на роли творческого мышления в умственном развитии 
школьников. Указывается на важность использования в учебно-воспитательном 
процессе проблемных ситуаций с целью развития мышления детей. Исследованы 
методические основы формирования творческого мышления учеников начальной 
школы в процессе художественной деятельности, особенности его развития в 
переходный период и психологические условия развития у старшеклассников 
средствами ролевых игр. 
Ключевые слова: мышление, творческое мышление, умственное развитие, проб-
лемная ситуация. 
 
Анна Лякишева  
Взаимодействие студентов как согласованная деятельность по достижению 
общей цели (анализ зарубежного опыта) 
В статье проанализированы взгляды зарубежных ученых на определение сущности 
взаимодействия как согласованной деятельности, направленной на достижение ее 
участниками общей цели в решении значимой для них проблемы. Рассмотрено 
формирование социального поведения студента в академической группе как 
своеобразной модели широкого социума, организация которой должна обеспечивать 
становление студента как субъекта, то есть индивида, для которого данное 
взаимодействие приобретает личностные ценности. 
Ключевые слова: взаимодействие, социальное поведение, совместная деятель-
ность. 
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Ирина Новик  
Диагностическое сопровождение развития познавательного интереса младших 
школьников  
В статье проанализированы особенности развития познавательных интересов 
учащихся шести-семи лет, раскрыто рекомендации по проведению диагностического 
сопровождения, для учителей начальных классов подана программа диагностического 
сопровождения развития познавательных интересов младших учеников. 
Ключевые слова: диагностическое сопровождение, познавательный интерес, 
программа диагностического сопровождения развития познавательных интересов 
младших школьников. 
 
Елена Олейник 
Особенности эмоционального развития и условия формирования эмоциональ-
ной культуры детей старшего дошкольного возраста средствами театрализую-
щих игр 
В статье анализируются особенности эмоционального развития детей, пред-
лагаются современные подходы формирования эмоциональной культуры детей 
старшего дошкольного возраста, раскрыты проявления личностной культуры и 
компоненты эмоционального развития ребенка. Отражены педагогические 
возможности театрализованных игр в развитии эмоциональной культуры с учетом 
специфики отбора педагогических средств.  
Ключевые слова: эмоциональная культура, личностная культура, эмоциональное 
развитие, регуляция эмоций, театрализованые игры, педагогические принципы. 
 
Елена Павлик  
Развитие жизненных компетентностей младших школьников на уроках 
украинского языка средствами ИКТ 
В статье выясняется сущность жизненной компетентности, определяется ее 
компонентный состав (здоровьесберегающая, эмоционально-волевая, коммуника-
тивная, социальная, информационная, когнитивная компетентности) раскрываются 
особенности развития жизненных компетентностей младших школьников на уроках 
украинского языка средствами ИКТ, определяются педагогические условия их 
формирования. 
Ключевые слова: жизненные компетентности, педагогические условия, уроки 
украинского языка, средства ИКТ, младшие школьники. 
 
Инна Рогальская-Яблонская  
Социально-педагогическое сопровождение социализации личности в дошкольном 
детстве 
В статье рассматриваются особенности проектирования системы социализации 
личности в дошкольном детстве. Автор определяет компоненты (направления), 
взаимосвязанные между собой, раскрывает их последовательность и практическое 
обеспечение, а также содержание деятельности и ее результат по каждому 
направлению системы социально-педагогического сопровождения социализации 
личности. 
Ключевые слова: социализация, проектирование, система, социально-педагогическое 
сопровождение, дошкольное образовательное учреждение. 
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Татьяна Степанова 
Пути подготовки детей к школе в практике работы В. А. Сухомлинского 
В статье автор анализирует отдельные научные психолого-педагогические иссле-
дования 20–30-х годов ХХ-го столетия, проведенные в России, показывает их 
эффективное использование выдающимся педагогом В. А. Сухомлинским в процессе 
подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Ключевые слова: подготовка к школе, всестороннее развитие, обучение, индиви-
дуальный подход. 
 
Екатерина Суятинова 
Особенности влияния неполных семей на социализацию детей дошкольного 
возраста 
В статье рассматриваются проблемы социализации детей из неполных семей, в 
частности влияние разведенных родителей на становление личности ребенка 
дошкольного возраста. Автор предоставляет различные взгляды отечественных и 
зарубежных ученых на последствия разрыва семейных отношений между 
родителями. 
Ключевые слова: семья, неполные семьи, дети из разведенных семей, социализация. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Людмила Бегас  
Социализация детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях 
параллельно-раздельного воспитания и обучения 
В статье раскрываются понятия гендера и сущности полоролевой социализации. 
Определены цели гендерного подхода в образовании. Проанализировано влияние 
воспитательных воздействий при организации параллельно-раздельного обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на процесс социализации 
мальчиков и девочек; значение организации предметно-развивающей среды; 
использование сюжетно-ролевых игр и сказок с целью расширения представлений 
ребенка о возможных моделях полоролевого поведения. А также раскрыты основные 
задачи полоролевой социализации в младшем школьном возрасте.  
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, гендерная идентификация, социализация, 
гендерные роли, гендерные стереотипы.  
 
Наталья Дудник  
Экономическая социализация старших дошкольников  
В статье представлен обзор исследований экономической социализации, эконо-
мического воспитания в зарубежной и отечественной педагогике и психологии, 
установлен ряд факторов, определяющих необходимость экономического воспитания 
дошкольников. Особенное внимание уделено состоянию экономического воспитания 
дошкольников в условиях детского сада.  
Ключевые понятия: экономическая социализация, экономическое воспитание, 
взаимодействие дошкольного ученого учреждения и семьи. 
 
Ольга Дьяченко  
Воспитание у младших школьников почтительного отношения к людям как 
важный аспект социализации 
В статье освещена проблема воспитания у младших школьников почтительного 
отношения к людям, ее влияние на социальное становление личности. Определены и 
реализованы педагогические условия (создание в воспитательном пространстве 
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«школа – семья» психолого-педагогической атмосферы почтительного отношения; 
привлечение младших школьников к активному взаимодействию с ровесниками, 
взрослыми людьми, людьми преклонного возраста; демонстрирование детям в учебно-
воспитательном процессе лучших образцов почтительного отношения), способ-
ствующие положительной динамике развития у младших школьников почтительного 
отношения к людям. 
Ключевые слова: почтительное отношение, социализация, взаимодействие, младший 
школьник. 
 
Леся Карнаух  
Семья как фактор половой социализации детей старшего дошкольного возраста в 
реалиях настоящего 
В статье осуществляется теоретический анализ особенностей влияния семьи на 
процесс полоролевой социализации детей дошкольного возраста в современных 
условиях. Полоролевая социализация осуществляется под влиянием ближайшего 
окружения: семьи, сверстников, воспитателей. 
Ключевые слова: семья, воспитание, дети дошкольного возраста, полоролевая 
социализация. 
 
Руслана Кондратенко 
Организация экспериментального исследования воспитания ответственности и 
креативности старших дошкольников 
В статье рассмотрено особенности воспитания ответственности и креативности 
как базовых качеств личности, которые зарождаются в дошкольном возрасте. 
Осуществлен анализ взглядов педагогов и психологов относительно их взаимосвязи. 
Автором представлена программа работы экспериментальной площадки городского 
уровня по данной проблеме. Определено условия, которые обеспечат эффективность 
воспитания ответственности и креативности представленного исследования и 
ожидаемые результаты эксперимента. 
Ключевые слова: ответственность, креативность, старший дошкольник, базовое 
качество, эксперимент.  
 
Владимир Кузь 
Воспитание детей дошкольного и школьного возраста в комплексе «школа – 
детский сад» 
В статье речь идет о воспитании детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в условиях учебно-воспитательного комплекса, организованного на основе 
принципов целостности, структурности, взаимозависимости системы, среды и 
иерархичности. Автор отмечает об комплексном применении психолого-педагоги-
ческого сопровождения, который позволяет исследовать стартовые возможности и 
динамику развития ребенка в образовательном процессе, оказать поддержку и 
помощь учащимся в развитии, обучении, воспитании, социализации. 
Ключевые слова: учебно-воспитательный комплекс «школа – детский сад» (ШДС), 
психолого-педагогическое сопровождение (ППС), компетентность. 
 
Светлана Олейник  
Модель воспитания интереса учеников начальной школы к профессии родителей 
Автор статьи делает попытку осветить актуальную педагогическую проблему, 
которая существует на данном этапе развития отечественной педагогики, что 
касается воспитания интереса младших школьников к профессии родителей; 
рассматривает деятельность выдающихся ученых, которые занимаются проблемой 
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воспитания интереса младших школьников к профессии родителей. Большой акцент 
автор делает на педагогические подходы к проблеме воспитания интереса, который 
связан с изучением педагогических условий его развития в учебной и внеурочной 
деятельности, а так же выявляет методы и приёмы воспитания интереса к 
профессии родителей. Представлена модель воспитания интереса младших 
школьников к профессии родителей с профориентацией на будущую профессию. 
Ключевые слова: интерес, профессии родителей, младшие школьники, педагогические 
проблемы, воспитание, модель воспитания. 
 
Елена Полищук 
Формирование у детей старшего дошкольного возраста компетентности о 
здоровом образе жизни 
В статье проанализированы теоретические подходы к проблеме здоровья, а именно: 
здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни, мировоззренческо-оздоровительное 
поведение; обоснованно педагогические предпосылки формирования у детей 5–6-
летнего возраста мировоззренческо-оздоровительного поведения. Раскрыты сред-
ства формирования у детей старшего дошкольного возраста элементарных 
представлений о здоровом образе жизни.  
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, мировоззрение, оздоровительное 
поведение, воспитание личности. 
 
Надежда Рогальськая  
Становление мира детства как проблема прошлого и современности 
В статье рассматривается проблема становления мира детства с позиций прошлого 
и сегодняшнего. Автор показывает особенности верований и представлений сельских 
жителей о значительности дошкольного детства, самобытности и особенностях 
развития детей в дошкольный его период. Этот опыт передавался из поколения в 
поколения средствами устного народного творчества и может быть использован в 
современном сопровождении детства. 
Ключевые слова: тир детства, ребенок, верования, представления, этнографы, 
сопровождение, воспитание, обучение детей. 
 
Инна Савченко 
Проблема исследования доверчивого отношения детей 5–6 лет к взрослым 
В статье рассматривается проблема исследования компонентов доверительного 
отношения детей 5–6 лет к родным и знакомым взрослым. Установлено, что к 
основным формально-динамическими характеристикам доверительного отношения 
относятся: мера, избирательность и стабильность. Доказано, что в структуре 
доверительного отношения выделяют когнитивный, деятельностный и эмоцио-
нально-ценностный компоненты. Установлены уровни проявления каждого струк-
турного компонента.  
Ключевые слова: доверие, доверительное отношение, компоненты доверительного 
отношения. 
 
Анастасія Склярук 
Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності 
В статье представлена типология проблемной семьи, которая включает 3 группы 
семей с различными видами проблем, с которыми сталкивается семья как социальный 
институт и как малая группа на разных этапах существования. Сделан анализ 
хозяйственно-экономической стороны проблемности семей, что находятся на грани 
выживания и не способных обеспечить минимум жизненно важных потребностей; 
рассмотрены медико-социальные аспекты проблемности семей, члены которых 
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имеют серьезные нарушения здоровья, влияющие на жизнедеятельность семьи; 
рассмотрен и проанализирован социально-психологический аспект проблемности 
семей, имеющих слабые эмоциональные связи, низкую степень удовлетворенности 
семейными отношениями. 
Ключевые слова: типология проблемной семьи, проблемность семьи, экономическая 
сторона проблемности, медико-социальный аспект проблемности, социально-
психологический аспект проблемности. 
 
Неля Скрипник 
Особенности воспитания сочуствия в дошкольников на комплексных занятиях с 
использованием разных видов искусства 
В статье обращается внимание на важность гуманизации образования, начиная с 
дошкольного возраста. Эпизодически проанализировано психолого-педагогическую 
литературу и взгляды ученых на эту проблему. Определены задачи, методы и приёмы 
воспитания сочувствия в дошкольников, как одной из характеристик гуманной 
личности в процессе комплексных занятий с использованием разных видов искусства.  
Ключевые слова: воспитание сочувствия, гуманные взаимоотношения, интони-
рование, импровизация, дети старшего дошкольного возраста. 
 
Надежда Стадник  
Оптимизация морального воспитания подростков как организованной состав-
ляющей их социализации 
В статье раскрывается взаимосвязь между моральным воспитанием и социализацией 
подростков. Доказана важность целенаправленной организации морального 
воспитания для обеспечения эффективности социализации подростков в сфере 
межличностного общения и взаимодействия. Приводятся способы оптимизации 
морального воспитания – коммуникативный тренинг, групповые дела. 
Ключевые слова: моральное воспитание, подростки, социализация, коммуникативный 
тренинг, групповые дела. 
 
Елена Стаенная  
Традиции родного края как средство гражданского воспитания детей старшего 
дошкольного возраста 
В статье рассмотрены взгляды ученых относительно воспитания детей на 
традициях украинского народа с учетом региональных особенностей, проанали-
зирована возможность использования традиций родного края как средства 
гражданского воспитания детей старшего дошкольного возраста в дошкольных 
учреждениях; выделены элементы этнокультуры, которые влияют на становление 
основ гражданственности и являются наиболее интересными для работы с 
дошкольниками. 
Ключевые слова: традиции, родной край, гражданское воспитание, гражданствен-
ность, дошкольники. 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Мария Кудла  
Система управления начальной школой в Украине во второй половине XІX – 
начала XX века 
Статья посвящена рассмотрению системного подхода к историографии 
исследования структуры управления начальным образованием в Украине во второй 
половине XІX – начала XX века. Раскрыта система централизованного управления 
сферой народного образования; проанализированы основные нормативные доку-
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менты, которые определяли особенности организации начального образования; 
описаны иерархические связи в системе управления образованием и осуществления 
контроля за учебной деятельностью начальных народных училищ. 
Ключевые слова: управление, управление начальной народной школой, школьная 
политика, Российская империя. 
 
Татьяна Швец 
Становление системы подготовки Будущих воспитателей (ХІХ – нач. ХХ 
столетия) 
Автор статьи анализирует ключевые аспекты становления подготовки кадров 
дошкольного образования в XIX – в нач. ХХ века; выделяет направления 
педагогической работы в институтах, коллегиумах, кружках, клубах, деятельность 
которых была направлена на профессиональное становление будущих воспитателей 
дошкольных учебных заведений.  
Ключевые слова: дошкольное образование, воспитатель дошкольного учебного 
учреждения, семейное воспитание, общественное воспитание, педагогические 
кружки, коллегии. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
Ирина Нестайко  
Концептуальные основы инклюзивного обучения 
В статье определены цели инклюзивного образования, представлены условия, 
необходимые для внедрения инклюзивного образования в общеобразовательные 
школы, сделана попытка установления инклюзивного образования в инновационном 
развитии образования, дана характеристика основных механизмов реализации задач 
инклюзивного образования, выделены характерные черты инклюзивного образования. 
Ключевые слова: образование, инклюзивное образование, ученик, учитель, школа, 
молодежь, дети с особыми потребностями, интеграция. 
 
Ирина Цюпак 
Внедрение опыта работы дошкольных учреждений Херсонской области второй 
половины ХХ века в практику современных ДОУ 
В статье раскрыто возможность использования особенностей области для 
улучшения учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях Херсона. 
Историко-педагогические исследования в рамках определенной географической 
территории имеют наибольшую ценность, так как раскрывают региональные 
особенности образовательных процессов, влияние географических, социально-
экономических условий на специфику организации учебно-воспитательного процесса, 
особенности управления и т.д. В образовательно-воспитательной среде, которая 
становится и развивается, основными ресурсами внедрение поставленных задач 
является использование всех возможных ресурсов, учета географических, 
экономических и финансовых условий региона и их влияние на улучшение организации 
дошкольного воспитания. Свидетельством этому является освещенный нами опыт 
организации дошкольного воспитания в Херсонском регионе, а именно умелое и 
творческое использование имеющихся условий работниками дошкольного образования 
области и их влияние на специфичность работы дошкольных учреждений во второй 
половине ХХ века. Автором так же описаны возможности внедрения накопленного 
опыта в области создания и расширения сети дошкольных учреждений Херсонщины. 
Ключевые слова: дошкольные учреждения, Херсонская область. 
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ANNOTATION 
 

THE TEACHER’S TRAINING TO THE WORK AT 
THE VILLAGE SCHOOL 

S. Havryliuk 
Formation of readiness of future professionals of preschool education for pedagogical creativity 
The article is devoted to the problems of the formation of readiness of future teachers in 
preschool establishment to educational work in the context of trends in modern preschool 
education. The author justifies the need to create favorable social and educational 
conditions in the university of life, aimed at creative exploration, development activity, 
independence, initiative, professional competence, new  creative thinking of students. 
Key words: pedagogical creativity, creativity,preschool education. 
 
L. Zagorodnya, G. Barsukovska 
The formation of physical and curative competence in future educators in preschool 
establishment as the part of their positive professional image  
The article refers to the formation of physical and curative competence in future teachers in 
preschool establishment as the part of their positive professional image. The author reveals 
the main stages and pedagogical conditions of this process. 
Key words: pre-school teacher’s professional image, competence, readiness to the physical 
training of pre-school children, physical and curative competence of educator. 
 
A. Inshakov, I. Inshakova  
Competence approach in training the specialists of pre-school education (the formation 
of linguistic, speech, communicative competences)  
Lingvodidakts distinguish a number of competences that promote precise definition of the 
goal of language learning the, the development of criteria, the levels of learning the 
material. The conditions are created in modern higher school for the differentiation of the 
training content, training of specialists for the assimilation of higher educational programs, 
providing in-depth study of the Ukrainian language, etc. The author examines the ways of 
formation linguistic, speech, communicative competence. Each competence includes 
knowledge, abilities and skills necessary for it’s formation. 
Key words: linguodidactics, competence, linguistic competence, speech competence, 
communicative competence. 
 
I. Knyazheva  
Pedagogical conditions of the development of methodological culture of future teachers 
of pedagogical disciplines of speciality «Preschool education» 
The author proves the importance of the problem of the development of methodical culture 
of future teachers. The author refines the content of «pedagogical conditions». The complex 
of pedagogical conditions is presented, assisting  the efficiency increase of the development 
of methodical culture of future teachers of pedagogical disciplines of «Preschool 
education» in terms of master’s degree preparation course. 
Key words: methodological culture, future teachers, pedagogical conditions, pedagogical 
disciplines, preschool education, master’s degree preparation. 
 
I. Onushchenko  
The peculiarities of professional training of future primary school teachers’ in the model 
of three-subject relationships 
The basic positions of three-subject didactics have been formulated as one of the directions 
of pedagogy. The peculiarities of professional training of future primary school teachers’ in 
conditions of three-subject relationship are revealed. The question is justified in introducing 
in a modern teaching model the third subject as an informational and communicational 
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pedagogical environment. On the basis of a systematic structural analysis the functional 
abilities of the environment are examined, the peculiarities of its impact on improving the 
quality of training in the field of primary education.  
Key words: subject, three-subject didactics, three-subject interaction, information and 
communication in the pedagogical environment. 
 
H. Opalko  
The communicative activity of preschool children depending on the language proficiency 
of educators 
The problems of connections of the verbal communication of preschool children with 
language competence of educators in preschool education have been considered in the 
article. The reasons of insufficient ability of children to communicate with adults are 
analized, these reasons are based on the insufficient language competence of educators. On 
the particular example of preschool establishment positive results aredisplayed, concerning 
verbal development of children achieved through conducting the systematic methodological 
preschool work. 
Key words: games, information globalization, methodical work, children psyche, children 
communication, TV, phonemic hearing. 
 
S. Tokareva  
The importance of correction-health work and preparation a future teacher of physical 
culture to its conducting 
The article examines the condition of health of contemporary pupils and the value of 
correction-health work by the means of physical culture. The author analyzes the 
preparation of a future teacher of physical culture to correction-health work with pupils in 
elementary school and the author compares the readiness of future teacher for sport 
training and correction-health activity. 
Key words: professional readiness of teacher, physical culture, correctional-health work. 
 

DIDACTICS, METHODOLOGY, NEW INFORMATIONAL  
TECHNOLOGICS OF EDUCATION 

T. Andriushchenko  
The methods of healthkeeping competence formation in the children of preschool age 
The author presents the methodology of formation the healthkeeping competence in the 
children of preschool age. The conditions of its introduction into the educational process of 
preschool educational establishments are revealed.  The author presents an algorithm of 
learning the topics, according to the author’s methodology. The stages of organization of 
education: motivational, theoretical and practical are singled out. The author also defines 
the tasks of every stage of education, and also presents and gives the basis of the main 
methods, which provide an effective formation of  the healthkeeping competence in children 
of preschool age.  
Key words: children of preschool age, healthkeeping competence, methodology, methods, 
stages of education.  
 
S. Bader  
The socialization of cthe orphans of preschool age under the conditions of orphanage: 
practical aspect  
The article is devoted to the problem of orphans’ socialization in the preschool period. The 
author presents the methods and practical guidance on their use in the work with children. 
The algorithm using fairy tales as a method of working with preschool orphans is given. 
The rough list of conversations, games, gaming exercises, music, recommended for use with 
children from orphanages for their successful socialization are given. 
Key words: socialization, the orphans of the preschool age, orphanage, fairy tale therapy, 
game therapy.  
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Y. Barulina  
The content of the problem of valuable and conceptual orientations of students in the 
scientific literature 
The author examines the various theoretical philosophical, psychological and pedagogical 
approaches to the concepts of «value», «sense», «orientation», «value orientation», «value-
semantic orientation, and the author analyses the scientific publications of native and 
foreign scientistist of past and present. 
Key words: «value», «sense», «orientation», «value orientation», «value-semantic 
orientation». 
 
O. Havrylo 
The game methods in the process of formation of valeological competence in the children 
of  preschool age 
The author examines the problem of using the game methods in some aspects of  
valeological education in the kindergartens. The develop of prevention skills of the most 
common health disorders is held in the form of a game in many kindergartens. These 
methods create positive attitude of children towards them and the desire to use them in life. 
The author points out the peculiarities of their realization in different kinds of mental 
gymnastics, breathing and the eyes exercises. These types of exercises strengthens both 
physical, and mental health of the children of preschool age. 
Key words: valeological competence, children of preschool age, the game methods. 
 
T. Yezhova 
School opportunities in ensuring the children rights 
The concept «organizational-and-pedagogical ensuring the children rights» is grounded in 
the article; the components and mechanism of providing the children rights with 
pedagogical means are determined; the conditions for creation of human-right medium in 
an educational institution are based. 
Key words: pedagogical implementation of children rights, pedagogical safety of children 
rights, pedagogical protection of children rights, human-right medium in an educational 
institution. 
 
E. Kovshar 
Synergetic approach as a methodology of pre-school education 
The author explains the phenomenon of synergetics according to the position that can 
greatly promote socialization of an individual, his optimal adaptation to life in the society. 
The author defines the necessity of synergistic approach as an actual aspect of 
methodological research in education and the author draws particular attention to the 
necessity of synergistic approach in the development and organization of pre-school 
education, explaining some concepts from the perspective of the synergetic methodology. 
Кey words: synergetics, self-organization, openness, non-linearity, bifurcation, uneven, 
fluctuation, feedback, interaction. 
 
L. Kuzhilna, M. Kuzhilna 
An education agains the talent  
The contradictions between modern education, talent and greatness are examined in the 
article, studing the contents of new civilizational education by means of artistic expression 
of L. V. Kostenko. Under the «inner form» of the word the content of L. V. Kostenko’s 
lingvocreative thinking releals on the bases of analysis of modern Ukrainian writer creative 
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work, the apperception of her poetry is shown, reveling the  deepening as the feature of her 
creative thinking, it is shown as an expansion of generalizing qualities in the representation 
of images. We can affirm that the problem of the development of ability to think by means of 
figurative language is closely connected with teaching and learning process of children's 
language study. 
Key words: education, the creative process, thinking, inner «I», greatness, language 
development, IT innovation, lingvocreative thinking, apperception of words, the sanctity, 
game. 
 
N. Melnyk, E. Kytsenko, D. Petlutska  
Theoretical approaches to the formationof  computer competence in  children 
The article analyzes the theoretical approaches to the formation of computer competence in 
children of preschool age; the complex characteristic of the approaches has been made, the 
actuality of consideration the theoretical and methodological bases has been grounded 
while organizing the educational process of the children of preschool age with the elements 
of computer competence. The peculiarities of practical realization of the competential, 
differential and individualized approaches have been analyzed, distinguishing the teacher’s 
role in the process of preschool children’s computer competence formation. 
Key words: computer competence of the children of preschool age, theoretical bases and 
scientific approaches to the process preschool children’s teaching, the use of computers in 
the kindergarten. 
 
O. Polyevikova  
The synergistic nature of P. Florensky’s language as the lingvophilosophic basis for 
wordcentric approach to children’s language education 
The author of the article grounds the language nature in Pavel Florensky’s (1882–1937) 
philosophical concept in the context of wordcentric oriented preschool and primary school 
children’s language education and speech development: synergistic language 
understanding as a unique symbolic system, «levels» of human speech magic, the role of 
words components in man’s cognitive power; stages of synergetic thinking processes. 
Key words: Pavel Florensky, synergy, wordcentralism of children’s language education. 
 
J. Rix, P. Twining 
Exploring education systems: towards a typology for future learning 
The article examines different forms and types of future teacher’s preparation in the 
educational system, the article explores theoretical, practical, social and political aspects,  
the peculiarities of the structure of the educational programmes have been analyzed, 
determining the further developmental directions. 
Key words: Typology, educational programme, alternative education, future schools. 
 

THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE TEACHERS AND PUPIL’S 
CREATIVE PERSONALITY FORMATION 

S. Bursova  
Theoretical and practical aspects of the pedagogical support introduction into 
educational process in the preschool establishment 
The article proves the efficiency and expediency of the introduction of the pedagogical 
support into educational process. The author analyzes «Zernyatko» program and the Basic 
component of pre-school education which confirms the importance of implementing 
pedagogical support into pre-school teacher’s work. Some aspects of practical use of 
pedagogical support in the period of children’s adaptation to the pre-school establishment 
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are covered. The article highlights the manifestation of some disorders of the adaptation of 
young children and teacher’s actions aimed to facilitate it. The stages of pedagogical 
support are characterized, such as preparative, informational, activity and analytical. 
Key words: pedagogical support, adaptation to the pre-school establishment, strategies of 
pedagogical support, young children. 
 
A. Dvorkova  
Negative factors of microenvironment as a determinant of juvenile delinquency of 
students of educational institutions of I and II accreditation levels 
The author analyzes the influence of negative social factors of microsociety on formation 
the personality of the students of educational institutions of I and II accreditation levels. 
The author  examines the work of educational establishment as subjects aimed to prevent 
juvenile delinquency. The main reasons for the juvenile conduct and the main ways of its 
prevention are determined. The system of preventive work of the educational institutions 
with under age pupils are presented.  
Key words: Рrevention of the juvenile delinquency, drug addiction, reasons, conditions. 
 
L. Ishchenko  
Formation of the individual qualities of the child under school age in mutual activities 
with their peers 
The article theoretically grounds the problem of the influence of child individuality on the 
nature of their relations with peers, revealing the dependence of the development of moral 
qualities in collective relations on the  peculiarities of pedagogical support, taking into 
account  individual disposition to mutual activity of preschoolers. 
Key words: moral qualities of individual, individual qualities of preschoolers, mutual 
relation, pedagogical support. 
 
T. Kravchenko  
The basic approaches for organization the co-operation of family and school as the factor 
of socialization of schoolchildren 
The problem of optimization of co-operation of family and school as a factor of 
socialization of children of school age is considered. Personality oriented, dialogic, 
psychological hermeneutics are determined as the basic approaches to organization of this 
activity. The methods of introduction of the adopted approaches in maintenance of co-
operation of family and school are exposed. 
Key words: co-operation of family and school, dialogic approach, children of school age, 
personality oriented approach, psychological hermeneutics, socialization. 
 
L. Lysogor 
Life competence  as the condition of self-realization of personality 
The content of the notions as «competence» and «life competence» are revealed in the 
article. The basic approaches conserning determination of the essence of life competence 
are shown. It has been proven that as integral formation, a competence life has a certain 
structure which constantly changes and acquires positive or negative lines and its formation 
depends on external and internal factors. 
Key words: competence, life competence, personality, knowledge, experience, educational 
process, self-realization of personality. 
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O. Loyuk 
Creative thinking as a factor of mental development of pupils 
The author describes the theoretical basis of creative thinking. The special attention is paid 
to the role of creative thinking in the intellectual development of students. The author 
indicates the importance of the use of problem situations to develop children's thinking in 
the educational process. The methodological principles of formation of creative thinking 
elementary school students in the art activities are investigated, especially paying attention 
to its development by means of role playing games in transition and psychological 
development in terms of high school. 
Key words: thinking, creative thinking, intellectual development, problem situation. 
 
A. Liakisheva 
Interaction between students as agreed activity  to achieve a common goal (analysis of 
foreign experience) 
The paper analyzes the views of foreign scientists in determining the nature of interaction 
as agreed activities aimed at achieving the common goal of its members in resolving 
significant problems for them. We consider the formation of social behavior of students in 
an academic group, as a model of wider society, the organization of which is to ensure the 
formation of students as the subject, in other words the individual for which  interaction  
aquaires personal value. 
Key words: interaction, social behavior, common activity. 
 
I. Novyk  
Diagnostic accompaniment of development of cognitive interest of junior schoolchildren  
The features of informative interests’ development of six-seven years old pupils are 
analyzed, opening the recommendations concerning carrying out the diagnostic 
maintenance, the programme of diagnostic maintenance of informative interest development 
of junior schoolchildren is submitted. 
Key words: diagnostic accompaniment, cognitive interest, programme of diagnostic 
accompaniment of development of cognitive interests of junior schoolchildren. 
 
O. Olijnyk  
The peculiarities of the emotional development and the formational conditions for 
emotional culture of preschoolers by means of theatrical games 
The peculiarities of the emotional development of a preschooler are analysed, the modern 
approaches on the formation of emotional culture of senior preschool children are also 
proposed, revealing the display of personal culture and components of emotional 
development of the child. Pedagogical possibilities of theatrical games are reflected in the 
development of emotional culture, taking into account the peculiarities of selection  
pedagogical methods.  
Key words: emotional culture, personal culture, emotional development, theatrical games, 
pedagogical principles. 
 
O. Pavlyk  
The development of life competencies younger pupils in the classroom Ukrainian 
language by means of ICT 
The essence of life competence is determined by its component structure (preserving health, 
emotional and volitional, communicative, social, informational, cognitive competence), the 
peculiarities of life competence of younger pupils during the lessons of Ukrainian language 
by ICT means are revealed, outlining the pedagogical conditions of its formation. 
Key words: life competence, pedagogical conditions, Ukrainian language classes, ICT, the 
younger pupils. 
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I. Rogalskа-Yablonskа 
Social and pedagogical support of  socialization in preschool childhood 
The article highlights the design features of socialization in early childhood. The author 
reports on the components (trends) that are interrelated and reveal pre-order and practical 
support, maintenance activities and their results for each area of social and pedagogical 
support of socialization. 
Key words: socialization, planning, system, social and pedagogical support, preschool 
educational institution. 
 
T. Stepanova 
The ways to prepare children for school in practical work of V. O. Sukhomlynsky 
The author gives characteristic to some scientific psychological and pedagogical 
researches of the 20–30s years of the 20th century, which have been hold in Russia, and the 
author shows their effective usage by the outstanding teacher V. O. Sukhomlynsky in the 
process of preparing of the elderly preschool age children to study at school.   
Key words: preparation to school, all-round development, study, individual approach. 
 
K. Suyatynova 
The peculiarities of the influence of single-parent families on the socialization of children 
of preschool age 
The problems of socialization of children from single-parent families, in particular the 
effect of divorced parents on the formation of personality of a child of preschool age are 
examined in the article. The author provides various views of the Russian and foreign 
scientists on the consequences of the breakdown of family relationships between parents. 
Key words: family, divorce, single-parent families, children from divorced families, 
socialization. 
 

EDUCATIONAL WORK 
L. Behas  
Socialization of preschoolers and the children of junior school age under the conditions 
of  the parallel-separate education and trainang  
The article reveals the essence of the concept gender and sex-role socialization. The author 
defines goal of gender approach in education. The author analyzes the influence of 
educational influence on the organization of parallel separate studies of preschool and 
primary school children on the process of socialization of boys and girls, the author 
analyzes the value of the subject-developing environment, the use of role-playing and 
stories to enhance the child’s views on possible models of sex-role behavior. Also the main 
objectives of sex-role socialization in early school years are disclosed in the article. 
Key words: gender, gender approach, gender identity, socialization, gender roles, gender 
stereotypes. 
 
N. Dudnyk 
Economical socialization of senior preschoolers 
This article provides an overview of the economic studies of socialization, economic 
education in foreign and native pedagogy and psychology, established factors that 
determine the need for economic education of preschool children. Special attention is paid 
to the state of economic education of preschool children in kindergarten conditions.  
Key words: economic socialization, economic education, kindergarten interaction with the 
family. 
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O. Diachenko 
Education in junior schoolchildren the respectful attitude to people as an important 
aspect of socialization 
The article deals with the problem of education in junior schoolchildren respectful attitude 
towards people and the author emphasizes its impact on social formation of personality. 
The article defines and implements such pedagogical conditions as creating the atmosphere 
of respectful attitude in the educational «school-family» environment, involving junior 
schoolchildren into active interaction with peers, adults, elderly generation, demonstrating 
children the best examples of respectful attitude in the educational process. These 
conditions contribute to the positive development of junior schoolchildren’s respectful 
attitude towards people. 
Key words: respectful attitude, socialization, interaction, junior schoolchild. 
 
L. Karnauh 
The family as the factor of gender role in socialization of the children of junior schoolage 
under nowadays reality 
The peculiarities of the family influence on the gender socialization of preschoolers 
nowadays are analyzed theoretically in the article. Gender socialization is predetermined by 
the influence of the close people, such as family, peers and educators.  
Key words: family, preschool educational establishments, preschoolers, gender socialization. 
 
R. Kondratenko 
Organization of experimental researching of education of liability and creativity of senior 
preschoolers 
The author examines the features of responsibility and creativity education as the basic 
qualities of personality that originate in the preschool years. The analyses of the attitudes of 
teachers and psychologists towards their interconnection is given. The author presents the 
work program of experimental area on the city level on the designated problem. The 
conditions are defined, as they will ensure the effectiveness of responsibility and creativity 
education at the present research and the expected results of the experiment. 
Key words: responsibility, creativity, senior preschool, basic quality, experiment. 
 
V. Kuz 
The education of preschoolers and the children of school age in a complex «school – 
kindergarten» 
The author touches upon the education of preschoolers and pupils of primary school in the 
educational sector, organized on the principles of integrity, structuring, and the 
interdependence of environment and hierarchy. The author emphasizes the integrated use of 
psycho-pedagogical support that allows exploring starting conditions and dynamics of the 
development of the child in the educational process, to support and assist students in the 
development, training, education, socialization. 
Key words: educational complex «school-kindergarten», psycho-pedagogical support 
(PPS), competence. 
 
S. Oleinyk  
The model of education interest in pupils of primary school to the parents’ profession 
The author makes an attempt to highlight the  problems of current importance in Pedagog, 
the problems that exist on the certain stage of development of native Pedagogy touching 
upon developing an active interest of junior schoolchildren to their parents’ professions. 
The author investigates the works of the outstanding scientists that have paid much 
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attention to that issue. The author emphasises the problem that has appeared in a given 
time in Ukraine. The author also places the emphasis on the pedagogical approach to the 
problem of educating the interest that is connected with the study of the pedagogical 
conditions of its development in school and out-of-school activities and the revealing of the 
methods of cultivating the interest to the parents’ profession. The model of cultivation the 
juniors’ interest to their parents’ professions is presented with the orientation of the pupils 
on their future profession. 
Key words: interest, parents’ professions, junior schoolchildren, upbringing, pedagogical 
problems, upbringing model. 
 
O. Polishchuk 
The formation in the junior preschoolers the competence in healthy life-style 
The author analyzes theoretical approaches to the problem of health, especially to the 
healthy life-style, health-improving outlook conduct, the pedagogical preconditions have 
been grounded, as to the formation of health-improving outlook conduct in five and six years 
old children. The elementary thoughts concerning healthy life-style are revealed in junior 
preschoolers. 
Key words: health, healthy life-style, outlook, health-improving conduct, education of a 
personality. 
 
N. Rogalska 
The formation of childhood world as the problem of the past and present 
The problem of the formation of childhood world has been grounded from the position of 
the past and present. The author highlights the peculiarities of beliefs and ideas of rural 
people concerning the importance of preschool childhood, originality and the special 
features of the development of a child in preschool period. Such experience passes from 
generation to generation by means of folklore and can be used in the current pedagogical 
escort of a childhood. 
Key words: childhood world, a child, belief, an idea, ethnographer, escort, education, the study.  
 
I. Savchenko 
The problem of the research the trustful attitude of five and six years old children towards 
adults  
The author considers the problem of the investigation of the components of trust 
relationships between children from 5 to 6 years to kin and kids adults. It has been 
established that the measure, selectivity, partiality and stability are the main formal-
dynamic characteristics of the trust relationships. It has been proved that the structure of  
the trust relationships consists of the cognitive, quick and emotionally-axiological 
components. The levels of manifestation of each structural component have been 
established in the article. 
Key words: trust, trust relationships, components of trust relationships. 
 
N. Sklyaryk 
The typology of problem family. Three aspects of problem 
The author presents the typology of problem family, which includes three groups of families 
with different kinds of problems faced by the family, as a social institution and a small 
group at different stages of existence. The analysis of the economic aspect of dysfunctional 
families that are on the brink of survival and are not able to provide at least basic needs; 
considering social health aspects of dysfunctional families, whose members have serious 
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health problems, affecting the livelihoods of families, reviewing and analyzing the social 
and psychological aspect of problem families with weak emotional ties, a low degree of 
satisfaction with family relationships. 
Key words: typology of family problem, problem families, the economic aspect of problem, 
medico-social aspect of problem, social and psychological aspect of problem. 
 
N. Skrypnyk 
The peculiarities of education of sympathy among children under school age during the 
complex study with the use of different art types 
The author drows attention to the importance of the human personality formation from pre-
school age. The author analyzes psychological and educational literature, which 
highlighted that problem. The author reveals objectives, methods and techniques of 
education of sympathy in junior preschoolers as one of the characteristics of humane 
personality in the process of complex study with the use of different art types. 
Key words: education of sympathy, human relationships, prosess of intonation, 
improvisation, junior preschoolers. 
 
N. Stadnik  
Optimization of teenagers’ moral upbringing as organized part of their socialization 
The author opens up the intercommunication between moral upbringing and socialization 
of teenagers. The author proves the importance of purposeful organization of moral 
upbringing for providing the efficiency of socialization of teenagers in the field of 
interpersonality communication and co-operatio. The methods of optimization of moral 
education – communicative training, group activity are brought over. 
Key words: moral upbringing, teenagers, socialization, communicative training, group 
activity. 
 
H. Stayenna  
The Traditions of native land as the method of civil education of preschoolers  
The author analyzes the thoughts of scientists, concerning the problem of education of 
preschoolers using the native Ukrainian traditions with regional features; the author 
examines the possibility of the use of native tradition as the method of civil education of 
preschoolers in the kinder garden;distinguishing the ethnic elements, which influence the 
formation  of  the basic civic consciousness and are the most interesting in the work with 
the preschool age children. 
Key words: traditions, native land, the civil education, civic consciousness, preschoolers. 
 

HISTORICAL PAGES 
M. Kudla  
The management system of initial school in Ukraine in the second part of XIX beginning 
of XX century 
The article is devoted to the consideration of systematical approach for the historiography 
of research management structure of primary education in Ukraine of ХІХ – at the 
beginning ХХ century. The system of the centralized management of the sphere of folk 
education is exposed; basic normative documents which determine the features of 
organization of primary education are analysed; hierarchical connections  are described in 
system of educational control and realization of control ineducational activity of initial folk 
schools of education. 
Key words: management, management of primary public school, school policy, Russian 
empire. 
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T. Shvets 
The formation of training system of pre-school teachers (XIX – the beginning of XX 
century) 
The author analyzes the key aspects of the establishment of training pre-school education of 
XIX  at the beginning of XX century. The author distinguishes the areas of pedagogical 
work in the institutions, the Collegiums, circles, clubs, whose activities are focused on the 
professional development of future preschool teachers in educational institutions. 
Key words: pre-school education, teacher of kindergarten, family education, public 
education, teaching circles, the Collegiums. 
 

EDUCATION IN MODERN UKRAINE 
I. Nestayko  
Conceptual basis of  inclusive education 
The article defines the goal of inclusive education, given the conditions necessary for the 
implementation of inclusive education in public schools, an attempt to establish inclusive 
education in the innovative development of education, presenting the main characteristics 
of the mechanisms of the objectives of inclusive education, with emphasis on the 
characteristics of inclusive education. 
Key words: education, inclusive education, student, teacher, school, youth, children with 
special needs, integration. 
 
I. Tsyupak 
The implementation of preschool experience in Kherson region of the second half of the 
XX century in the modern preschool practice 
The author reveals the possibility of using the features of the area to improve the 
educational process in preschools in Kherson. Historical and educational researches are 
the most valuable within specific geographic area, because it reveals the regional 
characteristics of the educational process, the influence of geographical, socio-economic 
conditions in the specific organization of the educational process, especially management, 
etc. The education and educational environmen develop key resources of implementation 
tasks and use all possible resources, taking into account geographical, economic and 
financial conditions in the region and their impact on improving the organization of pre-
school education. Evidence of this is lit our experience in early childhood education in the 
Kherson region, namely, the skillful and creative use of existing conditions of pre-school 
education of employees and their influence on the specificity of the preschools in the second 
half of the XX century. The author describes the possibilities of implementation that 
experience towards the creation and expansion of the network of preschool institutions of 
Kherson.  
Key words: pre-school, Kherson region. 
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Шановні колеги! 
 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини планується 
черговий номер збірника наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи», що 
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ВАК України від 16 грудня 2009 р., № 1–05/6). 
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• Психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; 
• Виховна робота; 
• Сторінки історії; 
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