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ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНО-ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ УХОМЛИНСЬКОГО
Анотація. Стаття присвячена аналізу педагогічної спадщини
відомого українського вченого Василя Олександровича Сухомлинського з
проблеми емоційно-духовного розвитку дітей. Проблема емоційнодуховного розвитку дітей є однією із центральних у педагогічній спадщині
вченого. Емоційний розвиток В. Сухомлинський розглядав як
інтегрований феномен, складниками якого є: емоційні стани, емоційні
відчуття і сприймання, емоційне ставлення, емоційне співпереживання у
взаємовідносинах з іншим, емоційні ситуації, емоційні стимули, емоційна
оцінка, й самооцінка, емоційна чутливість, емоційна культура. У
дослідженні емоційно-духовний розвиток розуміємо як набуту якісну
характеристику особистості, що передбачає засвоєння загальнолюдських
цінностей (моральні, етичні, естетичні, спеціально-громадянські)
усвідомлення себе, свого «Я» у взаємозв'язку зі Всесвітом, з іншими
людьми, втілення і реалізація набутих цінностей у своїй поведінці, своїх
духовних вчинках. Духовний розвиток дитини Василь Сухомлинський
розумів як її духовне життя, як виховання душі і серця дитини, її
сердечності, щиросердності, людяності, поваги і любові до людини, жити
і діяти для інших, розділяти з ними радість і горе. За результатами
педагогічних творів Василя Сухомлинського було сформульовано
«Педагогічні заповіді молодим педагогам».
Ключові слова: емоції, почуття, «емоційний стан», духовний
розвиток, духовне виховання, емоційні ситуації, емоційний розвиток
особистості.
Постановка проблеми. Проблема емоційно-духовного розвитку
дитини є однією із центральних у педагогічній спадщині
В. О. Сухомлинського, пронизує більшість його наукового-педагогічних
праць, як-от: «Духовний світ школяра», «Духовна культура, мораль і
атеїзм», «Емоційне багатство життя колективу», «Емоційні стимули в
духовному житті підлітка», «Єдність емоційного й морального
виховання», «Слово й емоційна культура людини», «Книжка в духовному
© Богуш А., 2021
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житті людини», «Духовний світ людини нашого часу», «Обмін духовними
цінностями», «Емоції та громадянська гідність» та ін.
У вересні відбулися ХІ Міжнародні і ХХVІІІ Всеукраїнські
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю.
Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитини».
Аналіз останніх досліджень з проблеми. На пленарному засіданні з
результатами досліджень щодо втілення у практику освітньо-виховного
процесу закладів освіти педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
виступили відомі українські вчені (О. Сухомлинська, І. Бех, А. Богуш,
С. Сисоєва, М. Марусинець, О. Петренко, Г. Пустовіт та ін.), а також
зарубіжні вчені та практики закладів освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важко уявити собі
людину, позбавлену емоцій і почуттів. Все, що відбувається у нашому
житті, відбувається на емоційному тлі-позитивному чи негативному.
Емоції пов’язані безпосередньо зі стрижневими особливостями
особистості, її моральним потенціалом, мотиваційною сферою,
світоглядом, ціннісними орієнтаціями. Саме емоції визначають ставлення
особистості до довкілля, соціального і предметного. Емоції є компонентом
життєдіяльності людини, стимулом активізації сенсорно-пізнавальної
діяльності людини, її активності (Шапар, 2005, с.126-127).
Отже, емоції – це психічні процеси і стани, що пов’язані
безпосередньо з потребами і мотивами людини, що відображається у формі
переживань (задоволення, радості, щастя чи навпаки в негативних
проявах) (Рапацевич, 2010, с. 896). Вищий рівень розвитку емоцій – це
почуття і саме ця сентенція закладена у виховних заповідях педагога.
Позитивні емоції і почуття, за В. Сухомлинським, є складником духовного
розвитку людини.
Гортаючи сторінки зібрання педагогічних творів В. Сухомлинського,
переконуємося, яке надзвичайно важливе значення приділяв учений
взаємозв’язку емоційного й духовного в розвитку дитини, що закладено
вже в їх назвах. Зазначимо, що емоційний розвиток особистості
В. Сухомлинський розглядав як інтегрований феномен, складниками якого
є: емоційні стани, емоційні відчуття і сприймання, емоційне ставлення,
емоційне співпереживання у взаємовідносинах з іншим, емоційні ситуації,
емоційні стимули, емоційна оцінка й самооцінка, емоційна чутливість,
емоційна культура. Результатом емоційного розвитку, на переконання
вченого, повинні бути сформовані високі морально-етичні почуття і
духовна спрямованість життєдіяльності дитини. Гаслом педагогічної
діяльності Педагога з великої літери було: «Емоційний стан
життєрадісного пізнання світу – найхарактерніша ознака духовного життя
дитячої особистості» (Сухомлинський, 1976, с. 521).
Отже, схарактеризуємо насамперед складники та чинники емоційного
розвитку дитини. Вважаємо, що стрижневим і результативним складником
емоційного наповнення особистості дитини і її поведінки, безумовно, є
загальний емоційний стан.
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Емоційний стан, за словами вченого, це почуття гідності, самоповаги,
тисячократно виражене в активній суспільно необхідній діяльності,
спрямуванні на зміцнення щирих, відвертих відносин дружби, товариської
взаємодопомоги, щиросердності і водночас непримиренності до зла
(Сухомлинський, 1976, с. 471). Це стан кожної дитини, її духовної
незалежності й гордості, непримиренності до приниження, до думки про
власну нікчемність і слабкість, неможливість вплинути на життя і
поведінку інших і власну долю (Сухомлинський, 1976, с. 470).
Наявність позитивного емоційного стану залежить від емоційного
відчуття і сприймання дитиною виховних впливів педагога і довкілля.
Емоційне сприймання педагог називає найважливішим психічним
процесом, Азбукою всякого виховання, «головним каналом», за яким
довкілля впливає на емоційний розвиток, внутрішнє і духовне життя
дитини (Сухомлинський, 1976, с. 241).
Тільки той, читаємо в його творах, хто оволодіє нею в дитячі роки,
здатний швидко й свідомо читати внутрішній світ людини
(Сухомлинський, 1976, с. 453). Водночас педагог застерігає і батьків, і
вихователів від «однієї» з найбільших небезпек – «емоційного
невігластва»,
відсутності
культури
емоційного
сприймання
(Сухомлинський, 1976, с. 453).
Для розвитку емоційного сприймання й емоційної чутливості дітей
учений радив створювати емоційні ситуації. Емоційні ситуації, за Василем
Сухомлинським, - це створені педагогом певні тимчасові умови, зовнішні
обставини, які спонукають дітей до активної діяльності, викликають при
цьому радість, задоволення від її результату. Такими емоційними
ситуаціями у школі Василя Сухомлинського були: «Куточок тиші» – діти
слухають мелодії природи (спів пташок, дзюрчання струмка, шелест листя
тощо), «Зустрічі з героями казок» у «Кімнаті казки», милування красою
рідної природи, організація «Куточків Краси» дітьми в приміщенні, на
подвір'ї. Кожна позитивна емоціогенна ситуація стимулювала дітей до
виявлення почуття радості, творення доброти, виявлення милосердя,
формування у дітей морально-етичних і естетичних почуттів.
Перебування дітей у позитивних, емоційно спрямованих ситуаціях
сприяє вихованню позитивного емоційного ставлення дітей до довкілля,
дітей, дорослих, які оточують дитину, вихованню доброзичливих і
щиросердних взаємовідносин. Особливо важливим, акцентує вчений, є
емоційне ставлення дитини до соціального й предметного довкілля для
духовного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку,
формування у них світогляду, самосвідомості, набуття морального
досвіду. Зі свого боку, констатує педагог, емоційне ставлення дитини
дошкільного й молодшого шкільного віку, що супроводжується яскравими
емоційними вигуками, емоційністю поведінки, стимулює дітей до
емоційних оцінок і самооцінок (Сухомлинський, 1976, с. 241).
Одним із важливих завдань оцінювання діяльності дитини вчений
вбачав у досягненні гармонії, емоційних оцінок власних вчинків дитини і
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поведінки в суспільстві, які проявляються у взаємовідносинах дітей між
дорослими і дітьми в сім'ї, у ЗДО, школі, в соціумі між знайомими і
незнайомими людьми. Саме ця сентенція чітко прослідковується у таких
словах В. Сухомлинського: «Від того, куди йдуть корінці певних дитячих
задоволень і радостей, як на основі повноти духовного життя формується
особисте уявлення дитини щодо оцінювання діяльності, її процесу і
результату (Сухомлинський, 1976, с. 451).
Там, де відсутня емоційна самооцінка, застерігає вчений, там панує
страх, відсутні співчуття і допомога іншим, там недисциплінованість,
знущання над тваринами, емоційна убогість. У таких дітей, за словами В.
Сухомлинського, «напівзав'язані очі». І глибоко вдумливий педагог
закликає вихователів і вчителів: «Виховуйте у ваших вихованців
«емоційну вихованість»», адекватні оцінки й самооцінки, вчіть їх
співпереживати іншим (Сухомлинський, 1976, с. 451). І образно пояснює
результат такої емоційної вихованості: переживання (почуття) – це «ніби
малесенький магніт, закладений у дитячій істоті, який притягує її до інших
людей, робить її чутливішою, сприйнятливішою до слів, повчань, ідей,
настанов» (Сухомлинський, 1976, с. 451).
Василь
Олександрович
радив
педагогам
вчити
дітей
підпорядковувати самим собі, мати в собі силу волі, здатну наказувати,
стримувати, «утверджувати в собі повелителя, глибоко поважати себе,
тільки тоді можна об'єктивно оцінювати вчинки інших (Сухомлинський,
1976, с. 451).
Зазначимо, що В. Сухомлинський визначив і розкрив чинники
виховання емоційного стану дитини.
З-поміж них: здивування, подив, захоплення, радість, доброта, краса.
Поштовхом позитивного емоційного стану вчений вважав «здивування»,
«подив» дитини, які він називає образно «надійною стежинкою мислення»
перед силою людського розуму, перед істиною, власною думкою»
(Сухомлинський, 1976, с. 474).
Адже завдяки здивуванню дитина радіє і відчуває себе мислителем.
Саме подив викликає інтерес до ще невивченого, небаченого,
нерозкритого, стимулює дитячу допитливість і самостійне відкриття
дитиною чогось нового, з яким вона хоче поділитись з іншими, що духовно
їх зближує. Здивування і прагнення дізнатися про щось нове переходить в
емоційне захоплення, що реалізується в активній діяльності дітей.
Захоплення вчений називає джерелом емоційно-духовного стану дитини,
яке викликає у дитини радість, прагнення творити Доброту і Красу навколо
себе (Сухомлинський, 1976, с. 540).
Доброта, за словами педагога, і ще раз доброта – це найтонші,
наймогутніші корінці, які оживляють дерево дитячої радості – радості
ніжного доторкнення до живого й красивого (Сухомлинський, 1976, с.
523).
Тільки Доброта відкриває дитині радість буття, радість спілкування і
взаємовідносин (Агузумцян, Хачатрян, 2011, с. 524). Там, де немає
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доброти, де діти не переймаються турботами і хвилюванням про інших,
панує дитячий егоїзм (Сухомлинський, 1976, с. 530).
Не може бути позитивних емоцій, на переконання вчителя, без
відчуття Краси, яку вчений називав «одним із струмочків, які живлять
доброту, радість, сердечність і любов. Не можна не згадати й такий його
вислів: «Людина стала людиною, тому що побачила красу
(Сухомлинський, 1976, с.409).
Василь Олександрович був переконаний, що краса є не тільки
дзеркалом душі, а й «гімнастикою душі», яка виховує і виправляє нашу
совість, почуття і переконання. Саме тому у своїй педагогічній діяльності
педагог створював такі осередки: «Куточки краси», «Кімнати краси» і
закликав дітей цінувати красу, берегти її, створюватии навколо себе
прекрасне.
Зазначимо, що майже в кожному педагогічному творі
В. Сухомлинського можна зустріти й таке поняття, як радість, що, на його
думку, є одним із найважливіших чинників емоційно-духовного розвитку
дитини: радість праці, радість спілкування, радість творчості, радість
пізнання, радість творення Добра людям (Сухомлинський, 1976, с. 235).
Василь Сухомлинський формулює педагогічне кредо, якого повинні
дотримуватись педагоги, вихователі: «Життєвий шлях від дитинства, до
отроцтва має бути шляхом радості, захоплення, доброти, краси. Це і є
одним із найважливіших правил виховної роботи» (Сухомлинський, 1976,
235).
Всі чинники емоційно-духовного розвитку дитини в їх єдності і
взаємодії можна об’єднати в узагальнене поняття «емоційна культура», яку
Василь Сухомлинський назвав «абсолютним музичним слухом моральнодуховної вихованості» (Сухомлинський, 1976, с. 451), який потребує від
педагога педагогічного такту, уваги, вдумливості, знання внутрішнього
духовного світу дитини (Сухомлинський, 1976, с. 435).
Звернемося до другого складника емоційно-духовного розвитку
дитини – до духовності. Аби зрозуміти погляди вченого щодо дефініції
поняття «духовність», яке пронизує всі його педагогічні твори, розглянемо
спочатку світське розуміння поняття «духовність». Словникові джерела
розглядають духовність як вищий рівень розвитку саморегуляції зрілої
особистості, для якої мотиваційно-смисловими регуляторами її
життєдіяльності є вищі людські цінності, її зв’язок з надіндивідуальними
цінностями і смислами, космічними, божественними силами. Духовність у
такому розумінні є передумовою свободи особистості та її
відповідальності (Карпенко, 1998, с.102-103).
Духовність також визначають як унікальну психологічну якість
людини, яка виявляється в прагненні до вищих цінностей через
переживання вищих почуттів, за результатами яких суб’єктом пізнається
певний смисл, що відображає значення цих цінностей (Агузумцян,
Хачатрян, 2011, с. 32).
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Безумовно, про наявність у дітей дошкільного віку духовності в
такому розумінні не може бути й мови.
Духовний розвиток дитини дошкільного віку ми розуміємо як набуту
якісну характеристику особистості, що передбачає засвоєння
загальнолюдських цінностей (моральні, етичні, естетичні, спеціальногромадянські) усвідомлення себе, свого «Я» у взаємозв'язку зі Всесвітом, з
іншими людьми, втілення і реалізація набутих цінностей у своїй поведінці
та у своїх духовних вчинках.
Емоційно-духовний вчинок дитини дошкільного віку, про який
згадується В. Сухомлинським, розуміємо як безкорисну дію особистості,
спрямовану на допомогу, підтримку, співчуття іншим дітям, людям, живим
істотам, рослинам, предметам і об’єктам довкілля.
Як Василь Сухомлинський розумів духовний розвиток дитини, її
духовне життя? Відповідь знаходимо в його безцінних працях, зокрема, в
книзі «Духовний світ школяра».
Сфера духовного життя людини, за його словами, це розвиток,
формування і задоволення її моральних, інтелектуальних й естетичних
запитів та інтересів у процесі активної діяльності (Сухомлинський, 1976,
с. 212). Такий взаємозв’язок фізичного, розумового, естетичного,
морального розвитку і є чинником духовного багатства, духовного
розвитку і виховання дитини (Сухомлинський, 1976, с. 212), її духовного
світу, духовного життя.
Духовний розвиток для В. Сухомлинського – це виховання душі і
серця дитини, сердечності, щиросердності, людяності, поваги і любові до
Людини, жити і діяти для інших, розділяти з нею радість і горе.
Духовне виховання, за його словами, це, насамперед, виховання
потреби людини в людині (Агузумцян, Хачатрян, 2011, с. 487).
Отже, йдеться про виявлення дитиною душевності до інших.
За словником, душевність розглядається як індивідуальна
вираженість у системі мотивів особистості фундаментальної соціальної
потреби жити і діяти «для інших». Душевність – це добре ставлення до
оточуючих людей, турбота, увага, готовність розділити горе і радість,
тобто ставитися «з любов’ю», «з душею» (Шапар, 2005, с.115).
Емоційно-духовний розвиток дітей розуміємо як індивідуальний
емоційний стан особистості, надзвичайну емоційну чутливість,
щиросердність в емоційному ставленні дитини до соціального і
предметного довкілля, сформованість морально-етичних почуттів, що
трансформуються у духовних вчинках дитини – прояві Добра, Радості,
Любові, Краси, допомоги, співчуття, співпереживання.
В. Сухомлинський особливу увагу приділяв емоційно-духовному
розвитку дитини, підґрунтям якого є, на його переконання, емоційний
розвиток та емоційна вихованість; закономірності духовного розвитку
дитини випливають з емоційного ставлення дітей до довкілля, емоційного
сприйняття дитиною суспільного життя (Агузумцян, Хачатрян, 2011, с.
244). Водночас педагог наголошував на важливості вікових особливостей
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духовного розвитку, духовного життя дітей молодшого і старшого
дошкільного віку, застерігав від «емоційної бездушевності», «емоційної
товстошкірості».
Стимулом духовного розвитку дітей учений називав активну
діяльність дітей, у процесі якої діти критично ставляться до своєї
діяльності, висловлюють невдоволення своєю працею і відчуття того, що
вони можуть зробити більше, що стимулює їх долати певні труднощі.
Вчений доходить такого висновку: без подолання труднощів неможливе
багате духовне життя дітей, уповільнюється їхній духовний розвиток
(Сухомлинський, 1977, с. 221).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Опрацювавши
емоційно-духовно спрямовані педагогічні твори педагога і вченого
В. О. Сухомлинського, нами було сформульовано своєрідні «Педагогічні
заповіді молодим педагогам». Опишемо їх.
Вивчайте духовний світ і духовне життя дитини: кожна дитина – це
унікальний світ, який потребує від вихователя використання не
стандартного, а особливого педагогічного «ключика» (Сухомлинський,
1976, с.35).
Навчайте дітей долати труднощі, це сприяє духовному розвитку
дитини, єдності емоцій, думок, мислення, почуттів та активного прояву
вольових дій і зусиль (Сухомлинський, 1977, с. 221).
Пам'ятайте, що багатство духовного життя дитини починається там,
де «благородна думка і почуття (емоції, моральність), зливаючись воєдино,
виявляються у високоморальному вчинкові (Сухомлинський,1976, с.218).
Влаштуйте для дитини «Куточок краси», «Куточок емоційної
щиросердної чутливості і відвертості»; «Школу почуттів»; «Школу
витонченості почуттів».
Пам’ятайте, що першим «вогнищем захоплення» для дитини
дошкільного і молодшого шкільного віку має бути «Книжка», художня
література, яка розвиває художнє, образне, емоційне сприймання довкілля
(Сухомлинський, 1977, с. 513).
Виховуйте, пробуджуйте, одухотворюйте, надихайте розум дитини
красою слова, думки, що закладено в колисці думки і краси в українській
народній казці.
Створюйте щодня і повсякчас емоційні ситуації радості для дитини, в
різних видах діяльності, в яких дитина переживала б миттєві хвилини
щастя.
Виховуйте в дитині Доброту, створюйте уроки, заняття, ситуації
Доброти. Адже Доброті, як і грамоті, дітей треба вчити. Доброта твориться
людиною в людині і людиною в самій собі (Сухомлинський, 1977, с. 525),
Пам’ятайте: Доброта і великодушність, духовна краса і гідність –
джерело радості дитини.
Застерігайте дітей від «емоційної товстошкірості», байдужості,
безсердечності.
12

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Пам’ятайте: такі поняття, як добро і зло, справедливість, правда і
брехня, щирість і лицемірство, вірність і зрадливість, краса й паскудство,
що усвідомлюються дитиною в дошкільному дитинстві в образах красивих
картин і уявлень, залишаються в емоційній пам'яті дитини на все життя
(Сухомлинський, 1976, с. 258).
На основі повноти духовного життя у дитини формується особисте
уявлення щодо поняття «щастя» (Сухомлинський, 1976, с. 454).
Залучайте дітей до активної, творчої діяльності – невмирущого
джерела емоційно-духовного розвитку дитини.
Отже, повсякденно і повсякчас, втілюючи в життя дітей дошкільного
віку й учнів загальноосвітньої школи педагогічні заповіді
В.О. Сухомлинського, ми виховаємо високо-духовну особистість,
національно спрямованих громадян нашої країни.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the pedagogical heritage
of the famous Ukrainian scientist Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynskyi on the
problem of emotional and spiritual child development. The problem of
emotional and spiritual child development is one of the central in the pedagogical
heritage of the scientist. As a result of emotional development, according to the
scientist’s ultimatism, namely high moral and ethical feelings and spiritual
orientation of the child's life should be formed. We believe that the core and
effective component of the emotional content of the child's personality and
behavior is definitely the general emotional state. The presence of a positive
emotional state depends on the emotional feeling and perception of the child's
educational influences of the teacher and the environment. Vasyl
Sukhomlynskyi considered the emotional development as an integrated
phenomenon, the components of which are: emotional states, emotional feelings
and perceptions, emotional attitude, emotional empathy in relationships with
others, emotional situations, emotional stimuli, emotional evaluation, and self14
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esteem, emotional sensitivity, emotional culture. While investigating we
understand emotional and spiritual development as an acquired qualitative
characteristic of the individual, which involves the assimilation of universal
human values (moral, ethical, aesthetic, special-civic) self-acceptance, self
identity “I” in relation to the universe, with other people, embodiment and the
realization of acquired values in their behavior, their spiritual actions. Vasyl
Sukhomlynskyi identified and revealed the factors of child emotional state
development: surprise, wonder, admiration, joy, kindness, beauty. All the factors
of emotional and spiritual child development in unity can be combined into a
generalized concept of “emotional culture”. Vasyl Sukhomlynskyi understood
the spiritual development of a child as his spiritual life, as the education of the
child's soul and heart, his cordiality, sincerity, humanity, respect and love for
man, to live and act for others, to share joy and sorrow with them. The Vasyl
Sukhomlynskyi’s pedagogical works were formulated according to received data
– “Pedagogical Commandments for Young Teachers”.
Keywords: emotions, feelings, “emotional state”, spiritual development,
spiritual education, emotional situations, emotional development of personality.
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НАВЧАННЯ ТВОРЧІСТЮ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Анотація. У статті здійснено аналіз поняття «творчість»;
проаналізовано погляди Василя Сухомлинського щодо необхідності
розвитку творчих здібностей дітей засобами художнього слова. Розглянуто
особливості педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського, які є
актуальними і можуть бути впроваджені в сучасних закладах освіти.
Особливістю творчої діяльності вихователів закладів дошкільної освіти є
особистий приклад педагога, рівень розвитку його творчої активності,
вміння бачити і відчувати красу рідного слова. Результати проведеного
дослідження засвідчили, що вихователі не приділяють належної уваги
розвитку творчих здібностей дітей, у них самих недостатньо сформована
потреба і готовність до творчості в професійній діяльності. Характерною
особливістю педагогічної творчості є співтворчість між педагогом та
вихованцями, покликана стимулювати в особистості дитини творчі
здібності, здобувати знання та вміння, завдяки яким створюється
оригінальний, індивідуальний продукт, що вирізняється багатством
емоційно-образного мислення, творчим задумом, яскравим сюжетом,
специфічним словотворенням. Ефективною формою розвитку творчого
мовлення є складання розповідей, казок, оповідань. Ознаками творчої
діяльності є: нетрадиційне, оригінальне мислення; нетиповий спосіб
вирішення проблемних ситуацій; творчі можливості дитини.
Створюючи нові розповіді, казки, оповідання, дитина входить у світ
фантастичної дійсності, вчиться відчувати красу рідного слова, бути
неповторною та оригінальною у своїх рішеннях.
Ключові слова. Василь Сухомлинський, педагогічна спадщина,
творчість, формування творчої особистості, діти дошкільного віку, казка.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку дошкільної освіти
спрямований на гармонійний, всебічний розвиток дитини, стимулювання
її творчої активності, дитячої самобутності. Формування такої особистості
© Березовська Л., 2021
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значною мірою залежить від особистості педагога, який допомагає дитині
розкрити її внутрішній світ, природні задатки, творчі здібності.
Особливістю педагогічної діяльності педагога є те, як він втілює свої
професійні знання в роботу з дітьми, чи продукує нові ідеї та форми
організації освітньо-виховного процесу, що сприяють вихованню творчої
особистості дитини, її потенційних можливостей. На становлення творчого
потенціалу особистості наголошено і в Базовому компоненті дошкільної
освіти (2021 р.), законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про дошкільну
освіту» (2001 р.), Національній стратегії розвитку освіти України (20122021 р.) та інших законодавчих документах. З огляду на це, модернізація
системи дошкільної освіти спрямована на розкриття творчого потенціалу
особистості дитини, її задатків, нахилів та здібностей.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Проблеми творчого
розвитку особистості була предметом дослідження українських учених.
Зокрема, фopмyвaнню твopчoï oco6иcтocтi присвячено дocлiджeння
І. Беха, Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Кононко, Г. Костюка, В. Роменця
та ін. Мовленнєво-творча діяльність дітей дошкільного віку була
предметом вивчення А. Богуш, Л. Березовської, Н. Водолаги, Н. Гавриш,
К. Крутій, Н. Луцан та ін. Водночас у педагогічному вимірі розвитку
дитячої творчості на особливу увагу заслуговує наукова спадщина Василя
Сухомлинського. Проблема творчості, яку педагог називав «педагогічною
цілиною» (Сухомлинський, 1977, с 565), була особливо значуща у
науковому доробку вченого.
Мета статті – опрацювати та здійснити аналіз педагогічної спадщини
В. Сухомлинського щодо розвитку творчої особистості дитини засобами
казки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічна спадщина
В. О. Сухомлинського багатогранна і різноманітна. Аналізуючи науковопедагогічні праці видатного педагога, знаходимо відповіді на різнобічні
питання, пов’язані із залученням дітей до краси рідного слова, мистецтва,
морально-духовного та художньо-естетичного сприйняття довколишнього
світу. Пріоритетним для вченого було виховання дитини на засадах таких
загальнолюдських цінностей, як щирість, чесність, порядність,
справедливість, бажання допомогти іншим. Завдання педагога, писав
Василь Сухомлинський, «виховати справжню людяність, високоморальні,
гуманні вчинки, які свідчать про повагу до людської гідності»
(Сухомлинський, 1977, с. 295). Від вихователя залежить, яким бачить світ
дитина, що її хвилює, дивує, турбує, зворушує (Сухомлинський, 1977, с.
434).
Вагоме місце у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського
відведено проблемі розвитку творчої особистості. Саме на розвиток
творчої особистості спрямовувався освітньо-виховний процес у
Павлиській школі. Василь Олександрович дбав про те, аби пробудити у
дітей «жадобу знань» (Сухомлинський, 1977, c. 411), «радість від успіху в
інтелектуальній праці», (Сухомлинський, 1976, c. 253), яскраві естетичні
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почуття,
благородство
духовного
та
емоційного
сприйняття
довколишнього світу, «стан духовного піднесення, викликаного радісним
спілкуванням із книжкою» (Сухомлинський, 1977, c. 421), вміння «творити
словом» (Сухомлинський, 1976, c. 507). Педагог писав, що «творчість – це
діяльність, у яку людина вкладає частинку своєї душі» Сухомлинський,
1976, c. 507). Як директор школи, вмілий педагог зумів довести¸ що школа
це не лише місце, де діти здобувають знання, а осередок духовноморального та творчого розвитку дитини, в якому відбувається її
становлення, формується багатогранна, неповторна особистість. У «Школі
радості» педагог дбав про те, щоб діти почувалися природно, були самі
собою, виявляли свої думки, почуття, отримували задоволення від
навчання. Заняття проводилися не у стінах школи, а на лоні природи, під
блакитним небом. У розділі «Школа під блакитним небом»
(Сухомлинський, 1877, с. 32) педагог зворушливо описує, як відбувався
процес навчання: «Ми вийшли із села, розташувалися на високому кургані.
Перед нами відкрився чудовий краєвид на широкий, немов палаючий під
сонцем луг, на стрункі тополі, кургани, що даленіли на обрії. Ми прийшли
до джерел думки й слова» (Сухомлинський, 1977, с. 32). Василь
Сухомлинський – майстер художнього слова, тому й недивно, що діти
слухали розповіді педагога, затамувавши подих і мимоволі, ніби самі
ставали учасниками тих подій, про які оповідав великий Учитель. Дитяча
творчість започатковується словом. Проте тільки творчий педагог може
виховати творчу особистість. З цього приводу педагог слушно зауважував,
що «слово в одного вчителя є могутнім засобом виховання, а в другого –
пекельна мука для вихованців». На переконання педагога, «велике лихо в
тому, що вихователь не вміє вибирати із скарбниці мови саме ті слова, які
необхідні» (Сухомлинський, 1977, с. 507), аби достукатися до серця
дитини, розкрити її внутрішній світ.
Результати проведеного нами дослідження з теми «Розвиток творчого
мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі складання казкових
сюжетів» засвідчили, що вихователі ЗДО не приділяють належної уваги
розвитку творчих здібностей дітей, не цілком усвідомлюють роль творчої
діяльності у формуванні особистості дитини. До того ж у них самих
недостатньо сформована потреба і готовність до творчості; у професійній
діяльності віддають перевагу традиційним формам та методам роботи з
дітьми, не проявляють ініціативи та винахідливості у впровадженні нових
ідей та підходів до організації освітнього процесу, авторських розроблень
конспектів занять, методик роботи з дітьми, які б сприяли розвитку
словотворення та словесної творчості, дитячої фантазії та уяви,
мовленнєво творчої діяльності.
У словотворенні бере участь людина, яка має свої індивідуальні
особливості, мовні і мовленнєві здібності, і втілює їх у створених нею
словах. Відомий український лінгвіст Л. Булаховський писав «нехай
вигадані якимись художниками нові слова лишаються назавжди тільки
їхніми словами, нехай вони не надходять до активного фонду загальної
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мови, – але там, де їх ужито, вони живуть своїм повним художньоестетичним життям, вони є збагаченням мови, виявом образності та
емоційності і, якщо вони подобаються хоча б якомусь колу читачів, тим
самим виправдовують своє народження і своє існування» (Булаховський,
1947, с.136).
Творчі здобутки людини в будь-якій діяльності зумовлені певним
рівнем її компетентності, розвитком емоційно-чуттєвої сфери. Творчість
пов’язана із самостійно народженим оригінальним задумом, добором
оригінальних засобів його реалізації та створенням нового унікального
творчого продукту (Березовська, 2004, с. 40).
У словникових виданнях поняття «творчість» характеризується як
діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних
цінностей; діяльність, пройнята елементами нового, спрямована на
вдосконалення і збагачення розвитку (Яременко, Сліпушко, 2006).
Творчість – продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно
нові матеріальні і духовні цінності суспільного значення (Гончаренко,
1997, с. 326).
Психологи (Л. Виготський, В. Моляко, Я. Пономарьов, В. Роменець
та ін.) вважають, якщо можливості людини перебільшують її діяльність,
тоді ця різниця між потенційним і реальним реалізується у творчості.
У науково-педагогічних колах поняття «творчість» визначається як:
«засіб реалізації творчих можливостей особистості» (Сисоєва, 2006, с. 94);
«містить елементи новизни, пов’язані не стільки з продукуванням
прийомів освітньо-виховної діяльності, скільки з їх модернізацією» (Гузій,
2015, с. 133); «це діяльність, у результаті якої створюється щось
принципово нове, оригінальне, що тією чи іншою мірою відбиває
індивідуальні нахили, здібності і досвід учня» (Ямницький, 1993, с. 11);
«це процес створення, відкриття чогось нового, раніше для цього
конкретного суб’єкта невідомого» (Моляко, 1985, с. 11).
Аналогічну думку знаходимо і у Василя Сухомлинського, який
переконував, що «творчість започатковується там, де інтелектуальні й
естетичні багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання,
освоєння, перетворення світу» (Сухомлинський, 1977, с. 566).
Отже, визначальними рисами творчості є новизна, оригінальність
задуму, нестандартність у рішеннях, вихід за межі відомого, встановлення
нових зв’язків та закономірностей.
Досліджуючи заявлену тему мали за дороговказ те, що творчість
вихователя закладу дошкільної освіти – це вихід за межі рольових
настанов, яка проявляється у нестандартних підходах до організації
освітнього процесу, розробленні та впровадженні нових форм і методів
роботи, педагогічній імпровізації, що сприяє ефективності процесу
навчання.
Характерною особливістю педагогічної творчості є те, що це завжди
співтворчість між педагогом та вихованцями, покликана «пробудити» в
особистості дитини творчі здібності, знання та вміння, завдяки яким
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створюється оригінальний, індивідуальний продукт, що вирізняється
багатством емоційно-образного мислення, творчим задумом, яскравим
сюжетом, специфічним словотворенням. Природним для дитини у процесі
мовленнєвої творчості є момент естетичного милування результатом своєї
творчості, що зі свого боку, передбачає володіння нормою і технікою
побудови різного типу висловлювань, а також високий рівень художньоестетичного сприймання і творчої уяви (Гавриш, 2001 с. 80-82). В умовах
організованого навчання вихователька планує тему, мету, освітні завдання.
Діти зацікавлюються пропозицією педагога «Давайте поміркуємо…» і
завдяки його майстерності та вмінню донести свою думку включаються у
творчий процес. В ініціативній творчості дитина вільна. Проте звертається
до творчої діяльності лише тоді, коли насправді відчуває потребу творити.
Тому для вихователя ЗДО важливо створити такі умови, щоб дитина
відчула внутрішню потребу творчого самовираження, отримуючи
задоволення від уміння бачити світ у казкових образах. «Побачивши
навколо себе казку, дитина переживає хвилюючу радість. Їй хочеться
донести свою думку до товаришів, виразити себе у слові» (Сухомлинський,
1976, с. 512). Тож невипадково В. Сухомлинський у роботі з дітьми
відводив важливе місце розвитку творчого самовираження, зокрема у
словесній творчості, вважаючи творчість дітей глибоко своєрідною
сферою їхнього духовного життя, самовираження та самоствердження, де
яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини, і її
неможливо охопити єдиними для всіх правилами» (Сухомлинський, 1977,
с. 54).
Для розвитку і стимулювання творчої активності дітей в мовленнєвій
діяльності необхідно створити відповідні ситуації, використовуючи
стимуляційні прийоми, як-от: ситуації незавершеності або відкритості;
вирішення великої кількості питань; мотивації у дітей відповідальності і
незалежності; акцентування на дитячих самостійних розроблення,
спостереженнях, узагальненнях; увага до інтересів дітей з боку дорослих
та однолітків.
Суголосні з поглядами В. Сухомлинського у тому, що для
формування багатого духовного світу дітей слід обирати такі способи й
прийоми спонукання до їхньої активної діяльності, які розкривають перед
вихованцями
привабливу
перспективу
подолання
труднощів,
пробуджують такі емоції, як почуття гідності, честі, самоповаги
(Сухомлинський, 1976, с. 222).
Провідними ознаками творчої діяльності дітей є: особистісна
характеристика; нетрадиційне, оригінальне мислення; нетрадиційний
спосіб вирішення проблемних завдань; творчі можливості дитини;
пошуково-перетворювальна активність. Зазначені характеристики творчої
діяльності зароджуються на етапі дошкільного дитинства.
Ефективною формою розвитку творчого мовлення є складання казок,
невеличких оповідань і розповідей. Це багатющий матеріал, який діти
легко сприймають і швидко запам’ятовують. Викликані враження дають
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можливість говорити, висловлювати свої думки, що й спонукає до
розвитку творчого мовлення дітей (Березовська, 2004, с. 53).
У статті «Творчість у колективі. Роль казки в колективному житті
дітей» В. Сухомлинський звертається до вихователів: «…якщо ви хочете,
щоб вихованець ваш став розумним, допитливим, кмітливим, якщо у вас є
мета утвердити у його душі чутливість до найтонших відтінків думки й
почуття інших людей, – виховуйте, пробуджуйте, одухотворюйте,
надихайте його розум красою слова, думки, а краса рідного слова, його
чарівна сила розкривається у казці» (Сухомлинський, 1976, с. 520).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, створюючи
нові розповіді, казки, оповідання, розігруючи певні театральні ролі, дитина
входить у світ прекрасної фантастичної дійсності, вчиться бути
самостійною, чутливою до проблем інших, а також неповторною та
оригінальною у своїх вчинках і діях. Творче мовлення стає засобом
самовираження і самореалізації особистості дитини, дозволяє перетнути
межу в розвитку творчої уяви, яка дає на все життя нове спрямування
фантазії. Під його впливом розширюється творчий потенціал дитини, її
творчі здібності.
Вважаємо, що самобутня, неперевершена педагогічна спадщина
Василя Сухомлинського є невичерпним джерелом творчого розвитку
самих педагогів, учителів, вихователів, які здатні будуть виховати нове
покоління молодих, творчих, національно спрямованих громадян України.
Перспективу подальших наукових досліджень вбачаємо у вивченні
потреб, можливостей і засобів використання художніх творів
В. Сухомлинського в роботі з дітьми дошкільного віку.
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Abstract. The article analyzes the concept of “creativity”; Vasyl
Sukhomlynskyi’s views on the need to develop children’s creative abilities by
means of artistic words are analyzed. The peculiarities of V. Sukhomlynskyi’s
pedagogical activity, which are relevant and can be implemented in modern
educational institutions, are considered. The peculiarity of the creative activity
of educators of preschool institutions is the personal example of the teacher, the
level of development of his creative activity, the ability to see and feel the beauty
of the native language. The results of the study showed that educators do not pay
due attention to the development of children's creative abilities, they themselves
are insufficiently formed need and willingness to be creative in professional
activities. A characteristic feature of pedagogical creativity is the co-creation
between teacher and pupils, designed to stimulate the child's creative abilities,
acquire knowledge and skills that create an original, individual product, rich in
emotional thinking, creative idea, bright plot, specific word formation. To
develop and stimulate children's creative activity in speech activity, it is
necessary to create appropriate situations, using stimulating techniques, such as:
situations of incompleteness or openness; solving a large number of issues;
stimulating children's responsibility and independence; emphasis on children's
independent developments, observations, generalizations; attention to the
interests of children by adults and peers. An effective form of creative speech
development is the compilation of stories, fairy tales, stories. Signs of creative
activity are: unconventional, original thinking; atypical way of solving problem
situations; creative abilities of the child. Creating new stories, fairy tales, stories,
the child enters the world of fantastic reality, learns to feel the beauty of the
native language, to be unique and original in their decisions.
Keywords: Vasyl Sukhomlynskyi, pedagogical heritage, creativity,
formation of creative personality, preschool children, fairy tale.
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ У РОЗВИТКУ
ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ –
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
Анотація. У статті проаналізовано питання розвитку інклюзивного
середовища для ветеранів війни у закладах вищої освіти. Актуальність
дослідження обумовлена значними проблемами щодо збереження здоров’я
ветеранів війни у масштабі всієї держави, спричинених бойовими діями на
сході країни. Мета дослідження – виявлення інноваційних педагогічних
підходів у розвитку інклюзивного середовища для ветеранів війни у
закладах вищої освіти засобами адаптивної фізичної культури.
Установлено, що одним із найважливіших завдань адаптивної фізичної
культури у вищій школі залишається забезпечення високого рівня
здоров’я, працездатності, функціональних можливостей і фізичної
підготовленості здобувачів-ветеранів війни. Виявлено напрями
інноваційних педагогічних підходів у розвитку інклюзивного середовища
для здобувачів – ветеранів війни у закладах вищої освіти засобами
адаптивної фізичної культури. Вони передбачають поліпшення фізичного
простору закладу вищої освіти, забезпечення спеціальними технічними та
навчально-методичними засобами фізичного виховання, облаштування
для проведення корекційно-розвиткових і реабілітаційних занять;
удосконалення кадрового забезпечення: підвищення рівня професійної
компетентності педагогів; розроблення навчальних програм з урахуванням
потреб здобувачів – ветеранів війни, організації групових і колективних
занять з адаптивної фізичної культури, використання гнучких стратегій і
методів адаптивної фізичної культури, їх корекційного спрямування та
здоров’язбережувальної спрямованості.
Ключові слова: інклюзивне середовище, заклад вищої освіти, ветеран
війни, адаптивна фізична культура.
Постановка проблеми. Українське суспільство вже кілька років
поспіль перебуває у стані війни. Головною складовою соціальної взаємодії
та інтеграції ветеранів війни, серед котрих немало осіб з інвалідністю, у
© Блавт О., 2021
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суспільстві є інклюзія. Інклюзивне освітнє середовище для ветеранів війни
у закладах вищої освіти (ЗВО) як вагомий чинник модернізації освітнього
процесу забезпечує збільшення ступеня їхньої участі в соціумі та
передбачає можливість отримання якісних освітніх знань (Сакалюк та
Александрова, 2016).
Передовсім, як і передбачено нормативними документами, зокрема
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту
щодо організації інклюзивного навчання» (2014 р.), ветеранам війни має
бути забезпечено доступ до системи вищої освіти та створено умови для її
здобуття як результату соціально-політичних змін, антидискримінаційних
суспільних рухів і трансформацій традиційних поглядів на освіту
соціально вразливих і незахищених верств суспільства (Єремина, 2016).
Забезпечення повного і всеосяжного сприяння ветеранам війни у здобутті
якісної освіти відповідно до особливостей, потреб і можливостей, є одним
із ключових пріоритетів сучасної української соціальної й освітньої
політики, що додатково актуалізує означену проблему в зв’язку з бойовими
діями на сході країни.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. У зв’язку із потребою
формування інклюзивного освітнього середовища для ветеранів війни у
ЗВО дослідники вивчали цю проблематику у різних напрямах. Нині ця
соціально-педагогічна проблема перебуває в полі зору академічної
спільноти. Окрім того, науковий інтерес сфокусовано крізь призму
міжнародної освітньої політики (Луговий та Таланова, 2013; Online
education trends report, 2018; Maxwell, Granlund, and Augustine, 2018); через
характеристику психолого-педагогічних аспектів в теорії і практиці
освітнього процесу (Удич, 2018; Міщик, 2007); у виявленні особливостей
організації інклюзивного середовища (Талдонова, 2018; Morley, Bailey,
Tan, and Cooke, 2005) та використанні адаптивної фізичної культури (АФК)
з такими здобувачами (Escartí, and Gutiérrez, 2010; Pogoda, Levy, Helmick,
and Jo Pugh, 2017).
Згідно з інформацією (Shuba, & Shuba, 2017) на сьогодні у вищій школі
суттєво зросли та постійно піддаються цілеспрямованій трансформації
кількість та якість накопичених змін. Особливо це помітно у створенні й
розвитку інклюзивного середовища. Проте попри наявність цих
досліджень у зазначеному напрямі практично відсутні розвідки, що
стосуються саме ролі і місця у цьому процесі АФК. Доводиться
констатувати, що інклюзивна інтеграція ветеранів війни засобами АФК
часто має лише декларативний характер, а реаліями їхнього освітнього
процесу й надалі залишаються доволі обмежені можливості реалізації
фізичної активності у ЗВО, недоступність низки системи інклюзивних
освітніх послуг для здобувачів-ветеранів війни, і як наслідок ‒ низький
рівень інклюзії таких здобувачів у середовищі закладу освіти.
Актуальність забезпечення ефективності АФК як чинника розвитку
інклюзивного середовища у ЗВО для здобувачів-ветеранів війни значно
зростає з огляду на те, що його формування має ключове значення у цьому
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процесі,
а
отже
для
підготовки
гармонійно
розвинених,
висококваліфікованих фахівців. Визначено, що АФК – один із провідних
засобів відновлення розумової працездатності, що є надважливою умовою
досягнення високих результатів у навчанні (Деделюк, 2014; Трояновська,
2018).
Визначена проблематика розглядається в загальнодержавному
контексті, оскільки вона стосується категорії громадян, які в майбутньому
мають скласти основу продуктивних сил суспільства. Це, своєю чергою,
вимагає забезпечення їм якісної освіти відповідно до особливостей, потреб
і можливостей. Зазначене стосується також обох складових формуючих
АФК, а саме фізичної та психологічної підготовленості.
Аналіз літературних джерел, практики організації і методики
реалізації занять з АФК зі здобувачами-ветеранами війни засвідчили
існування суперечностей, що додатково актуалізують виокремлену
проблему. А саме: між високим рівнем суспільних запитів до стану
здоров’я майбутніх фахових спеціалістів і низьким практичним
результатом. Важливість та необхідність формування якісного
інклюзивного освітнього середовища для ветеранів війни у ЗВО, пов’язана
з можливістю вдосконалювати зміст АФК у вищій школі, ураховуючи
особливості такого контингенту здобувачів. Успішне розв’язання цього
питання неможливе без використання інноваційних ідей та положень у
формуванні й реалізації змісту АФК. Це сприятиме підвищенню
ефективності цього процесу у аспекті досягнення якомога вищих
результатів.
Мета статті – виявити інноваційні педагогічні підходи у розвитку
інклюзивного середовища для ветеранів війни у ЗВО засобами АФК.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, систематизація,
порівняння різних поглядів на досліджувану проблему, узагальнення
наявних відомостей з науково-методичної та спеціальної літератури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення
дослідження у визначеному напрямі з’ясуємо, що у розвинутих країнах
інклюзивне середовище в освітніх установах загалом розглядають як
ключовий чинник соціалізації у соціумі (Луговий, та Таланова, 2013).
Перед освітньою спільнотою стоять нові виклики: забезпечення
повноцінної можливості отримання вищої освіти учасниками бойових дій,
а передовсім ветеранами війни, серед котрих чимало осіб з особливими
потребами.
У нашому дослідженні ми також оперуємо поняттями, що закріплені
у нормативній базі. Серед них – поняття «інклюзивне освітнє середовище»,
що розуміємо як «сукупність умов, способів і засобів їх реалізування для
спільного навчання, виховної діяльності та розвитку здобувачів освіти з
урахуванням їхніх потреб та можливостей» (Талдонова, 2018).
У сучасній вищій школі України інститут інклюзивного середовища
розглядається як важливий компонент освітнього процесу, що забезпечує
можливість для досягнення освітніх і професійних цілей здобувачів вищої
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освіти з особливими освітніми потребами, якими у цьому разі є здобувачіветерани війни (Удич, 2018). Українські педагоги та міжнародні експерти
зазначають, що в питанні розвитку інклюзивного навчання Україна
зробила потужний крок вперед (Міщик, 2007).
Ми долучаємось до думки (Єремина, 2016), що реалізація освітнього
процесу для ветеранів війни повинна відповідати належному рівню
наукової організації з урахуванням усіх чинників Болонського процесу. У
числі найважливіших напрямів освітньої роботи з цією категорією
здобувачів виокремлюємо АФК. Із цим явищем сьогодні пов'язані численні
очікування в розвитку системи комплексної інклюзії здобувачів-ветеранів
війни.
Педагогічна практика вимагає створення відносно простого і водночас
максимально універсального інструментарію АФК для здобувачів
ветеранів-війни. У цьому контексті слід переглянути основні компоненти
процесу: зміст, форми, методи, технології, методичне забезпечення АФК
для такої категорії здобувачів. Вважаємо, що це потребує трансформації
університетської інфраструктури у безбар’єрний освітній простір, завдяки
чому реалізовується інклюзивна освітня політика для задоволення
широкого діапазону освітніх, інформаційних та соціальних потреб
ветеранів війни у ЗВО.
Визначено, що АФК – соціальний феномен, головною метою якого є
соціалізація людей з обмеженими фізичними можливостями, а не тільки їх
лікування з допомогою фізичних вправ (Деделюк, 2014). Ціллю АФК є
формування рухової активності біологічного і соціального фактора впливу
на організм і особистість задля їх гармонізації для максимально можливої
самореалізації в якості соціально та індивідуально значущого суб'єкту
(Трояновська, 2018). Як зазначено, діяльність cуб’єктів освітнього
простору відбувається в умовах змін та підвищеної стресогенності
середовища, що постійно змінюється (Луговий та Таланова, 2013), і саме
процес адаптації потребує наявності у ветеранів війни резервів для
забезпечення цієї діяльності.
Оскільки в Україні досвід практики формування інклюзивного
освітнього середовища засобами АФК для ветеранів війни у ЗВО
практично відсутній, вважаємо доцільним проаналізувати наявний
зарубіжний досвід розвинених країн світу. Тож, оперуючи відкритою
інформацією (Міщик, 2007; Escartí and Gutiérrez, 2010; Pogoda, Levy,
Helmick and Jo Pugh, 2017), доходимо висновку, що зміст і завдання АФК
здобувачів-ветеранів війни у ЗВО розвинених країнах світу реалізуються
відповідно до таких напрямів:
освітній – забезпечує освоєння знань, формування і розвиток умінь і
навичок з адаптивної фізичної активності, передбачених освітніми
програмами для здобувачів-ветеранів війни, які навчаються за певними
освітніми програмами з урахуванням рівня індивідуальних порушень;
реабілітаційний – спрямований на збереження і поліпшення стану
здоров’я здобувачів-ветеранів війни (як фізичного, так і психічного),
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адаптаційних можливостей організму, усунення, при можливості, наявних
дисфункцій;
соціальний – передбачає адаптацію здобувачів-ветеранів війни до
інклюзивного освітнього середовища, розвиток практичних умінь і
навичок з адаптивної фізичної активності, що забезпечують її соціалізацію
та інтеграцію у соціум.
Надалі фізичну активність розглядали як комплексну характеристику
індивіда, що потребує розвитку (вдосконалення) та передбачає наявність у
нього бажання та потреби здійснювати фізичну діяльність, реалізація якої
відбувається в різних формах і спрямована на вирішення завдань АФК
(Zelenskyi and Zelenskyi, 2018). Натомість розвиток фізичної активності
здобувачів-ветеранів війни повинен бути одним із пріоритетних завдань у
розвитку інклюзивного середовища у ЗВО.
Здійснивши порівняльний аналіз, вважаємо, що АФК задля
формування інклюзивного середовища у вищій школі має перейти до іншої
освітньої парадигми. Її сутність полягає у тому, що фізична культура
здобувачів-ветеранів війни стає процесом недирективним, із
фасилітаційним супроводом, а власне самоорганізованим і автономно
розвивальним процесом. Одним із найважливіших завдань АФК
залишається забезпечення високого рівня здоров’я, працездатності,
функціональних можливостей і фізичної підготовленості здобувачівветеранів війни.
На основі цього аналізу встановлено, що забезпечення ефективності
занять із АФК для здобувачів-ветеранів війни у ЗВО має спрямовуватися
на:
соціалізацію здобувачів-ветеранів війни через взаємодію із
педагогами та іншими здобувачами;
адаптацію здобувачів-ветеранів війни, які мають функціональні
обмеження, до фізичних і соціальних умов освітнього середовища;
формування принципово нового світогляду, що базується на
гуманістичних принципах, внаслідок чого відбувається якісне
переосмислення та творче формування здобувачів-ветеранів війни;
розвиток основних фізичних і спеціальних якостей, підвищення
функціональних можливостей органів і систем організму, та використання
збережених рухових функцій у здобувачів-ветеранів війни;
сприяння промоції здорового способу життя, формування та
посилення інтересу здобувачів-ветеранів війни до здоров’я шляхом
проведення досліджень та організації освітніх, просвітницьких заходів,
комунікативних кампаній, конференцій тощо у сфері здоров’язбереження
на рівні університету.
За результатами нашої пошукової діяльності виокремлено педагогічні
умови розвитку інклюзивного середовища для ветеранів війни у ЗВО
засобами АФК: методичний супровід розвитку рухової активності
здобувачів-ветеранів війни; урахування визначених мотивів і ситуативних
чинників для забезпечення високої фізичної активності здобувачів28
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ветеранів війни впродовж навчання; індивідуалізація засобів і методів
залежно від їхнього фізичного стану. Перша умова забезпечує
використання форм, засобів і методів АФК для досягнення розвивального
ефекту у розвитку кожного компонента рухової активності; сформованості
знань щодо фізичної активності; вияві функціональних можливостей
основних систем організму; вияві фізичної працездатності; розвитку
фізичних якостей; високого рівня здоров’я на основі формування навичок
здорового способу життя.
Вибір поведінки, котру можна охарактеризувати як здоровий спосіб
життя, має вирішальне значення для запобігання психічних розладів.
Такого висновку дійшли вчені, дослідивши індивідуальні та комбіновані
зв’язки між різними аспектами повсякденного життя і психічного здоров’я
репрезентативного зразка здобувачів-ветеранів війни (Pogoda, Levy,
Helmick and Jo Pugh, 2017).
Загальновідомо, що спосіб життя – це один із ключових чинників,
який впливає на стан здоров’я. Доведено зв’язок між способом життя і
здоров’ям людини – як фізичним, так і психічним (Zelenskyi and Zelenskyi,
2018). За період перебування на території проведення бойових дій ветеран
війни жив в умовах постійного ризику, що може стати своєрідним
каталізатором розладів психічної діяльності. Як наслідок безпосередньої
участі у воєнних діях, при поверненні таких осіб до мирного середовища
існує ймовірна загроза проявів сприйняття навколишнього середовища
через «військову призму дійсності» (Єремина, 2016).
Систематичне урахування чинників, що формують здоров’я (фізичні
вправи, шкідливі звички (куріння, алкоголь тощо), активний відпочинок
тощо безпосередньо впливають на адаптивний імунітет, а їхня реалізація
допоможе забезпечити здоровий спосіб життя кожного із здобувачів –
учасників бойових дій. Проте залишається проблема формування
ціннісного ставлення здобувачів-ветеранів до здорового способу життя.
У будь-якій країні, що заснована на гуманістичних і демократичних
принципах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим
надбанням держави, безперечним пріоритетом, запорукою життєстійкості
і прогресу суспільства. Проаналізований досвід та узагальнені висновки
свідчать, що АФК є основним засобом створення можливостей для
здобувачів-ветеранів війни отримати певний запас знань і умінь з метою
подальшого їх застосування на практиці як протидію негативним для
здоров’я проявам та особистісного удосконалення соціальних, розумових,
емоційних, фізичних сфер буття.
Вважаємо, що інклюзивна освітня політика у ЗВО щодо здобувачівветеранів війни має бути цілеспрямованою діяльністю, скерованою на
розвиток АФК на локальному університетському рівні. Ця діяльність має
бути пов’язана з ухваленням дієвих нормативних актів та відповідальних
рішень (наказів, інструкцій, рекомендацій) у галузі інклюзивної освіти
задля інтегрованого використання усіх можливих засобів АФК. Безумовно,
що розвиток «системи інклюзивних освітніх послуг» у ЗВО повинен
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здійснюватися на основі регулярного оцінювання запитів осіб з іншими
особливими освітніми потребами, якими є ветерани війни.
На основі опрацювання джерельної бази дослідження, а також
інформації, отриманої в процесі здійснення наукової розвідки, окреслено
напрями інноваційних педагогічних підходів до розвитку інклюзивного
середовища для здобувачів-ветеранів війни засобами АФК. Вони зводяться
до поліпшення фізичного простору ЗВО, забезпечення спеціальними
технічними та навчально-методичними засобами навчання, облаштування
місць для проведення корекційно-розвиткових і реабілітаційних занять;
кадрового забезпечення – підвищення рівня професійної компетентності
педагогів; розроблення навчальних програм з урахуванням потреб
здобувачів-ветеранів війни, організації групових і колективних форм
взаємодії, використання гнучких стратегій і методів навчання, їх
корекційного спрямування. Зазначене передбачає й комплекс заходів
здоров’язбережувальної спрямованості на формування інтересу
здобувачів-ветеранів війни до занять фізичною культурою та спортом.
Водночас розвиток інклюзивного освітнього середовища передбачає
різноманітність
технологій,
які
корелюються
індивідуальним
функціональним та емоційним станом (Maxwell, Granlund and Augustine,
2018). Такий інклюзивний підхід вимагає адаптованих стратегій АФК.
Зокрема, потребує впровадження та розвитку адаптивного фізичного
виховання, адаптивної рухової рекреації, креативних (художньомузичних) тілесно-орієнтованих практик, екстремальних видів рухової
активності. Модифікація традиційних видів спорту та проведення
факультативних заходів з фізичної активності є прикладами інклюзивного
стилю АФК (Tant and Watelain, 2016) щодо залучення до активної участі
здобувачів-ветеранів війни.
З огляду на проведені дослідження, робимо висновок: існує
необхідність перманентного моніторингу потреб здобувачів-ветеранів
війни для занять у ЗВО фізичною культурою в повному обсязі. Можлива
організація на території університету окремої локації та забезпечення
реальної можливості для здобувачів-ветеранів війни збиратися і провадити
час разом; мобілізація ресурсів університету в галузі адаптивної фізичної
активності та спорту для здійснення реабілітації тощо. Це потрібно для
того, аби формувати спільно зі здобувачами-ветеранами війни їхню
індивідуальну траєкторію фізичної активності з вибором видів, форм АФК,
які можуть сприяти фізичному, соціальному та когнітивному розвитку як
результату фізичної підготовки.
Зусилля науково-педагогічної спільноти слід спрямувати на
обґрунтування і створення ефективних технологій адаптивної фізичної
культури для здобувачів-ветеранів війни, які б забезпечували високий
рівень фізичної активності суб’єктів освітнього процесу, оптимізації їх
співпраці, досягненню прогнозованих результатів цього процесу.
Висококваліфіковані педагоги повинні забезпечити оволодіння
здобувачами-ветеранами війни спортивними цінностями (повага, чесна
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гра, толерантність тощо), підтримувати їхні навички, впевненість, знання
та розуміння для прийняття правильних рішень щодо фізичної активності
впродовж усього життя, а також сприяти особистому благополуччю,
здоровому та активному способу життя.
Реалізація конструктивних підходів до розвитку інклюзивного
середовища для ветеранів війни засобами АФК у системі вищої освіти дає
змогу подолати суперечності між задекларованою в нашій країні
рівноправністю в отриманні освітніх послуг та фактичною лімітованістю
можливостей користування цими правами для соціально вразливих груп
українського суспільства.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Нині українське
суспільство зустрілося із завданням щодо соціальної інтеграції ветеранів
війни в усі освітні галузі. Реалізація їхнього права на вищу освіту
передбачає насамперед здійснення просвітницької діяльності та
впровадження інноваційних методик в царині інклюзивної освіти.
Досліджено, що в Україні розвиток інклюзивного середовища для
ветеранів війни у ЗВО знаходиться на початковому етапі та частково
реалізується у контексті розвитку АФК. Однак виявлено відсутність
використання потенціалу фізичної культури, що сприяє легкій адаптації
здобувачів-ветеранів війни до функціонування академічного середовища
закладу вищої освіти та підвищенню рівня навчальних результатів
здобувачів вищої освіти.
Як підсумок, за результатами дослідження розширено наукові дані
щодо необхідності розвитку інклюзивного середовища для ветеранів війни
у ЗВО засобами АФК та має бути одним із пріоритетних завдань. Цьому
сприятиме реалізація виокремлених педагогічних умов розвитку
інклюзивного середовища для ветеранів війни засобами АФК: методичний
супровід розвитку рухової активності здобувачів-ветеранів війни;
урахування визначених мотивів і ситуативних чинників; індивідуалізація
засобів і методів. Втім, це актуальна, складна проблема, яка потребує
подальшого ґрунтовного дослідження.
Напрям подальших розвідок вбачаємо у проєктуванні програми
розвитку інклюзивного середовища для ветеранів війни у ЗВО засобами
АФК.
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INNOVATIVE PEDAGOGICAL APPROACHES IN THE
DEVELOPMENT OF AN INCLUSIVE ENVIRONMENT FOR WAR
VETERANS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION BY MEANS OF
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Abstract. The article considers the development of an inclusive
environment for war veterans in higher education institutions. The relevance of
the study is due to the significant problems in maintaining the health of war
veterans on a national scale due to the fighting in the east of the country. The
purpose of the research is to identify innovative pedagogical approaches in the
development of an inclusive environment for war veterans in the higher
education institution by means of adaptive physical culture. The research is
based on the use of a set of general scientific theoretical methods: analysis,
synthesis, systematization, generalization. It has been established that one of the
most important tasks of adaptive physical culture in higher education is to ensure
a high level of health, efficiency, functionality and physical fitness of war
veterans. The directions of innovative pedagogical approaches in the
development of an inclusive environment for war veterans in the higher
education institution by means of adaptive physical culture are revealed. They
consist of improving the physical space of the higher education institution,
providing special technical and educational-methodical means of physical
education, equipment for correctional and developmental and rehabilitation
classes; staffing: raising the level of professional competence of teachers;
development of curricula taking into account the needs of war veterans,
organization of group and collective forms of interaction, use of flexible
strategies and teaching methods, their correctional direction and health
orientation. It was found that in Ukraine the development of an inclusive
environment for war veterans in the higher education institution is at an early
stage and is partially implemented in the context of the development of adaptive
physical culture. There is a lack of use of the potential of physical culture, which
contributes to the easy adaptation of students to the functioning of the academic
environment of higher education and increase the level of learning outcomes of
higher education.
Keywords: inclusive environment, higher education institution, war
veterans, adaptive physical culture.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті досліджено проблеми педагогічного менеджменту
в системі освіти України. Наголошено на важливості питань управлінської
діяльності та підвищенні якості професійних компетентностей менеджера.
На особливу увагу заслуговує висвітлення вимог до освіти,
менеджменту та пріоритетної ролі управлінської діяльності в навчальних
закладах, реалізації головних завдань педагогічного менеджменту на
засадах інноваційних стратегій та новітніх технологій, представлених у
Національній стратегії розвитку освіти України.
У проаналізованих наукових працях, присвячених проблемі
управлінської діяльності в галузі освіти, зосереджено увагу на тому, що
саме освіті належить важливе місце в сфері професійного менеджменту,
тому на зміну традиційному «управлінню» має прийти «педагогічний
менеджмент», який дасть можливість більш детально висувати вимоги до
фахових компетенцій керівників закладів освіти.
У статті розглядаються концепції, критерії та види освітнього
менеджменту, висвітлені у науково-педагогічних дослідженнях як
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українських, так і зарубіжних вчених. Представлені головні завдання, що
стоять перед закладами освіти, реалізуються у процесі виконання
менеджерами своїх професійних навчально-виховних функцій.
У процесі дослідження проблеми педагогічного менеджменту як
важливої складової системи освіти України поняття «менеджер
навчального закладу» визначено як «фахівець, який має високий
професійний рівень, є компетентним у різноманітних питаннях щодо
організації, управління та контролю в освітньому процесі закладів освіти».
Ключові
слова:
педагогічний
менеджмент,
професійний
менеджмент, управлінська діяльність, освіта, навчальні заклади,
професійні компетентності.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української
держави, в епоху глобальних змін, педагогічний менеджмент потребує
реформування та нових підходів до процесу управління. Це пов’язано зі
зростанням ролі освіти у суспільстві та вимогами до фахової
компетентності управлінців. Адже управлінська діяльність в освітній
галузі є інтегрованою сукупністю усіх структурних елементів, різних видів
діяльності, що забезпечують відтворення і розвиток інтелектуальної
потужності нації.
Високий рівень розвитку освіти – це важливий пріоритет та потенціал
усіх держав. Так, на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було
зазначено, що рівень освіти – це духовне обличчя людини, яке формується
під впливом сукупності загальнолюдських та професійних знань,
технологій їх використання в суспільній практиці в процесі виховання й
самовиховання. Тому саме освітній ланці належить найголовніше місце в
сфері професійного менеджменту, який впливає на подальшу
модернізацію не тільки національної системи освіти, а й сучасного світу в
цілому.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Науковим вивченням
проблеми менеджменту займалися науковці у різні часи. Так, питання
стратегічного менеджменту у системі освіти та підвищення якості
професійної компетентності менеджера розглядали науковці В. Бебик
(2005), Л. Білан (2014), О. Боднар (2010), Г. Дмитренко (1999), В. Жигалов
(1999), О. Мармаза (2007), Л. Шимановська (1999) та ін.
Наукові дослідження Р. Андрієвської-Герланець (2013), Н. Волкової
(2013), І. Паскалової (2013), О. Маліцької (2012) та ін. присвячені
специфіці управління освітніх організацій. Велику увагу ролі освітнього
менеджменту, а також діяльності менеджера навчального закладу
приділяли Т. Бабенко (2007), Л. Задорожна-Княгницька (2013),
Л. Мартинець (2015), Г. Тимошко (2017) та ін.
Незважаючи на велику кількість досліджень, сьогодні проблемі
освітнього менеджменту, пріоритетній ролі управлінців навчальних
закладів, їх фаховій компетентності приділено недостатньо уваги.
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Останнім часом спостерігається тенденція до професійного регресу
управлінського складу у закладах освіти.
Мета статті – проаналізувати основні складові педагогічного
менеджменту та з’ясувати необхідність упровадження педагогічного
менеджменту в управлінні навчальними закладами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Українською державою
розроблено Національну стратегію розвитку освіти. У документі
приділено увагу пріоритетній ролі організації освітнього процесу та
простору у закладах освіти. Наголошується на тому, що управління
освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних стратегій
відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем
освітніх проєктів та їх моніторингу; розвитку моделі державногромадського управління у сфері освіти, в якій особистість, суспільство та
держава стають рівноправними суб’єктами і партнерами (Національна
стратегія розвитку освіти в Україні, 2021).
Роль сучасного керівника як наукова проблема розкрита у
дослідженнях вчених. Зокрема, Є. Молл, акцентував на тому, що у центрі
уваги сучасного керівника знаходяться проблеми свідомого професійного
зростання, превентивної підготовки до управлінської діяльності,
відповідального ставлення до особистісної кар’єри. На думку автора, саме
кар’єра передбачає так званий рух людини в організаційній діяльності,
логічність виконання різних робіт і особистісні злети. Є. Молл стверджує,
що кар’єрний успіх менеджера, забезпечується цілеспрямованим
розвитком особистості (Молл, 2003). Тому, якщо виникають певні
труднощі в кар’єрі, то це може призвести до зниження продуктивності
праці.
Теоретичні засади сучасних наукових досліджень дозволяють
стверджувати, що в освітній галузі є проблеми, пов’язані зі зниженням ролі
життєвих та професійних пріоритетів, професійних та загальнолюдських
цінностей, суспільних відносин. Учені стверджують, що освітня галузь
стикається з невизначеністю подальшої професійної діяльності, зазнає
стресів, порушує ієрархічні відносини, що призводить до низького рівня
продуктивності праці, а також емоційного вигорання в професії. Суттєвий
вплив має і соціально-економічний розвиток країни, недостатнє фінансове
забезпечення закладів освіти.
Окрім того, недосконалість нормативно-правової бази в Україні,
призводить до постійного неврегулювання спірних питань між
керівниками та підлеглими і навпаки. Останнім часом претендент на
посаду менеджера будь-якої ланки повинен пройти процедуру виборів та
ретельно підготувати документи відповідно до вимог Міністерства освіти
і науки України. Проте і до сьогодні залишаються випадки, коли
претендентів на такі посади призначають спонтанно, а рівень
управлінської підготовки й фахової компетентності керівників навчальних
закладів освіти різних форм власності потребує постійної роботи над
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самоосвітою, самокультурою, саморозвитком, а не лише професійною
кар’єрою.
Сучасні молоді фахівці будують свою професійну діяльність з
перспективою подальшого розвитку. Кар’єрний ріст вони часто вбачають
в управлінській діяльності, виконуючи обов’язки менеджера різних
сегментів. Така діяльність потребує теоретичних знань, володіння
методологією, основами організації колективу. Адже високий рівень
професійних знань – це запорука успішної кар’єри, управлінської
діяльності та набуття досвіду роботи.
Зрозуміло, що сучасні вимоги держави до рівня фахової
компетентності педагогічних керівників є досить високими і відповідають
сучасним реформам в освіті. Врахування нових умов ринку праці, набуття
знань та практичних навичок управлінцями з основ менеджменту в
освітній галузі допоможе їм більш успішно вирішувати професійні
завдання, ефективно та доцільно виконувати різні функції в сфері
педагогічної діяльності, займатися саморозвитком та самоосвітою, більш
чітко формулювати цілі.
Професійний педагогічний досвід набувається з роками, тому важливо
майбутнім управлінцям оволодівати науковим потенціалом з основ
менеджменту в галузі освіти, напрацюваннями в інформаційнокомунікативному просторі, знаннями про матеріально-технічну базу,
фінансово-господарську діяльність та вчасно підвищувати фаховий рівень.
На думку вченої О. Маліцької, основні критерії ефективності
професійної праці менеджера сфери освіти – це оптимальність,
раціональність, конкретність мети, перспективність, актуальність,
активність і самостійність (Маліцька, 2012). Дослідниця приділяє велику
увагу питанням педагогічного менеджменту, дослідниця наголошує на
тому, що на зміну традиційному «управлінню» має прийти «педагогічний
менеджмент»: об’єкт управління набуває якостей суб’єкта ринкових,
комерційних, соціально-економічних відносин, а конкурентна боротьба
серед національних освітніх систем та загальне реформування навчальних
закладів вимагає нової системи управління як освітнім процесом, так і
установою, що надає освітні послуги (Маліцька, 2012). Наукові підходи до
вивчення понять «педагогічний менеджмент» та «управління» в освітній
галузі досліджували вчені: В. Білова, (2005), Л. Веретеннікова (2019),
В. Вікторов (2005), В. Гладкова (2009), О. Заєць (2008), В. Сімонов (2009)
та ін.
В. Сімонов у своїх наукових розвідках, трактує поняття «педагогічний
менеджмент», як комплекс принципів, методів, організаційних форм і
технологічних прийомів управління педагогічними системами,
спрямований на підвищення ефективності їх функціонування і розвитку
(Сімонов, 2009). Вчений наголошує на тому, що менеджмент – це,
фактично, вміння керівників досягати цілей та вирішувати поставлені
завдання через працю інших людей, тобто інтеграція науки, управління та
соціальних процесів.
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Тотожними до наведених вище є погляди І. Ісаєва (1997). Дослідник
стверджує, що управління, в цілому, – це діяльність, спрямована на
вироблення рішень; на організацію, контроль, регулювання об’єкта
управління відповідно до заданої мети; на аналіз і підведення підсумків на
основі дострокової інформації (Ісаєв, 1997).
Науковці В. Жигалов (1994) та Л. Шимановська (1994) у своїх
дослідженнях доводять, що менеджмент є складовою управлінської
діяльності, яка реалізує теоретико-практичну частину ефективного
управління колективами. Тому, на думку науковців, тільки за умов
оптимального використання трудових, матеріальних і фінансових
ресурсів, методи і техніка управління підприємствами будуть спрямовані
на досягнення поставленої мети (Жигалов та Шимановська 1994).
Сьогодні вченими розроблено концепцію, класифікацію та
охарактеризовано види освітнього менеджменту. Так, дослідник
В. Жигалов (1994) на підставі наукового аналізу та узагальнень основних
положень проаналізував концепції управління в освіті. На його думку,
вони відрізняються основною ідеєю, способом організації та змістом
управлінської діяльності. Зокрема, автор виділяє три концепції:
процесуальне управління, системне управління та ситуаційне управління.
Першу концепцію – процесуальне управління – В. Жигалов розглядає як
безперервну серію взаємопов’язаних функцій. На думку вченого, друга
концепція – системне управління – ґрунтується на теорії систем. Стосовно
третьої концепції – ситуаційного управління – автор, наголошує, що
ефективність методів управління зумовлюється конкретними ситуаціями
(Жигалов та Шимановська., 1994).
Класифікація освітнього менеджменту була об’єктом дослідження
багатьох вчених. Менеджмент освіти як загальну функцію управління
освітньою сферою український учений В. Бебик (2005) класифікував за такими
видами, як: глобальний, цивілізаційно-територіальний, державно-національний,
регіональний, локальний, освітньо-правовий, освітньо-економічний, освітньополітичний, освітньо-методичний, суспільно-освітній, адміністративноосвітній, освітніх організацій та інші (Бебик, 2005).
Як бачимо, аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчив, що
педагогічний менеджмент освіти, є важливою складовою системи освіти в
Україні, оскільки це цілісна, ієрархічна, законодавчо забезпечена та
визначена система зі своєю інтегральною функцією та функціями кожного
її сегмента.
Сьогодні головні завдання, які стоять перед закладами освіти,
реалізуються в процесі виконання менеджерами своїх професійних
організаційних, контролюючих та навчально-виховних функцій. У
науковій літературі їх диференціюють у такий спосіб: менеджер
навчально-виховного процесу – керівник закладу вищої освіти (ректор) чи
його заступники та менеджер навчально-пізнавального процесу –
викладач, який є фаховим керівником та організатором майбутніх
спеціалістів. Якщо це заклад дошкільної освіти, то менеджер освітнього
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простору – керівник (директор) або заступник (вихователь-методист) та
менеджер навчально-пізнавального процесу – педагогічний колектив.
Вони виконують як спільні головні завдання, так і суто специфічні
функціональні обов’язки.
На нашу думку, саме розуміння основ менеджменту в освіті як
перспективної галузі педагогічної науки є необхідним фаховому та
компетентному керівникові, управлінцю, лідеру на всіх етапах його
становлення. Ефективність діяльності колективу закладу освіти, буде
залежати виключно від спеціально підготовленого фахівця з менеджменту
управління, який має здатності керівника вміння досягати мети та
вирішувати поставлені завдання через інтеграцію науки, управління та
соціальних процесів. Тому новітні освітні реформи, що відбуваються в
соціально-економічних умовах, спонукають менеджерів бути суб’єктом
системи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів,
науково-педагогічною діяльністю професорсько-викладацького складу,
якщо це відбувається у закладах вищої освіти та освітнім простором, якщо
йдеться про заклад дошкільної освіти.
У процесі створення системи освітянської сфери функції
менеджменту освіти відображають суть і зміст управлінської діяльності на
всіх рівнях управління цією галуззю. Ефективно спланована й організована
менеджерська робота з кадрами допомагає кожному керівникові
навчального закладу реалізовувати основні функції управлінської
діяльності, яка розпочинається зі збору й обробки інформації та
закінчується прийняттям управлінських рішень.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином,
дослідження проблеми педагогічного менеджменту як важливої складової
системи освіти України дало можливість визначитися із поняттям
«менеджер навчального закладу». На нашу думку, це фахівець високого
професійного рівня, який є компетентним у питаннях організації,
управління та контролю, а також у впровадженні інноваційної діяльності,
інформаційно комунікативних технологій; здатний досягати мети,
вирішувати поставлені перед ним завдання з перспективою подальшого
розвитку; вміє професійно створювати власний та професійний
позитивний імідж, а також імідж усього навчального закладу.
Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у більш глибокому
вивченні критеріїв до фахової компетенції менеджерів закладів освіти, а
також розробці інноваційних технологій з управління та організації
освітнього процесу.
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Abstract. The paper examines the issues of pedagogical management in the
education system of Ukraine. The importance of management issues and
improving the quality of a manager’s professional competencies is emphasized.
Special attention is paid to the requirements for education, management and
the priority role of management in educational institutions, the implementation
of the main tasks of pedagogical management on the basis of innovative
strategies and new technologies presented in the National Strategy for
Educational Development of Ukraine.
The analyzed scientific papers on the issue of management in the field of
education focus on the fact that education has an essential place in the field of
professional management. So the traditional category “management” should be
replaced by the category “pedagogical management”, which will allow to make
more detailed requirements to the professional competencies of the heads of
educational institutions.
The paper considers the concepts, criteria and types of educational
management, covered in scientific and pedagogical research of various
scientists. The main objectives facing educational institutions are implemented
in the process of performing by managers of their professional and educational
functions.
In the process of researching the issue of pedagogical management as an
essential component of the education system of Ukraine, the category “an
educational institution manager” is defined as “a specialist who has a high
professional level, is competent in various matters of organization, management
and control in the educational process”.
Keywords: pedagogical management, professional management,
managerial activity, education, educational institutions, professional
competences.
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ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН У СІМ’Ї
Анотація. У статті закцентовано увагу на ідеях педагогічної
спадщини В. О. Сухомлинського щодо формування гуманних взаємин між
батьками і дітьми молодшого шкільного і підліткового віку в сучасній
сім’ї. Шляхом аналізу наукових джерел уточнено поняття «гуманні
батьківсько-дитячі взаємини» як такі двосторонні динамічні суб’єктсуб’єктні міжособисті зв’язки, основою яких є синтез моральних знань,
мотивів, почуттів, що зумовлює усвідомлене обопільне емоційно-ціннісне
ставлення батьків і дітей, яке стійко виявляється в реальній поведінці.
У структурі гуманних взаємин між батьками і дітьми виокремлено такі
базові якості, як: любов, доброта (сердечність), чуйність, турботливість,
милосердя, співчуття, співпереживання. Проаналізовано зміст окреслених
моральних якостей у співвідношенні з гуманістичними настановами
В. О. Сухомлинського.
З’ясовано, що гуманістична система виховання В. О. Сухомлинського
ґрунтується на гуманістичних принципах, глибокій повазі до особистості
дитини та передбачає створення досконалих умов для її індивідуального і
творчого розвитку, а також передбачає не лише цілісний підхід до дитини
як особистості, але й прийняття і вихователем, і вихованцем самоцінності
один одного.
Ключові
слова:
гуманістична
система
виховання
В. О. Сухомлинського, гуманні взаємини, батьки і діти, структура
гуманних взаємин.
Постановка
проблеми.
Упродовж
останніх
десятиліть
спостерігається загострення суперечностей щодо сімейного виховання
дітей. Сучасна сім’я, перебуваючи на межі різних ціннісних уявлень і
моральних ідеалів, переживає трансформаційні зміни, які часто
спричиняють деструктивність її виховної функції, розмиття усталених
виховних традицій, зниження батьківської відповідальності, зростання
відчуженості між батьками і дітьми. Як наслідок, фіксується зростання
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споживацьких настроїв дітей, рівня агресії серед них, засвоєння певною
частиною дітей насильницької моделі поведінки, яка згодом відтворюється
як цілком прийнятна у взаєминах із ровесниками та старшим поколінням.
Усе це активізує потребу зміцнення родинних зв’язків, зокрема
підвищення вимог до формування міжособистісних взаємин дітей і батьків
на основі гуманістичних моральних цінностей.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Сутність проблеми
гуманітарної освіти як нового етапу педагогічного мислення на засадах
гуманістичних ідей розвитку особистості з’ясовується у працях провідних
українських і зарубіжних учених – Ш. Амонашвілі, Г. Балла, М. Берулави,
І. Беха, Р. Бєланової, А. Богуш, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя,
Г. Шевченко, О. Савченко, С. Сисоєвої та ін. Теоретико-прикладні аспекти
взаємодії батьків з дітьми різного віку розглянуто у працях О. Косарєвої,
О. Горецької (психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми
дошкільного віку), І. Сіданіч (формування культури взаємин батьків і дітей
молодшого шкільного віку), Ю. Сидоренко (забезпечення гармонійних
взаємин батьків з підлітками у неповній сім’ї), Д. Біджієвої (проблеми
взаєморозуміння батьків і дітей у багатодітній сім’ї), Т. Цуркан, Н.Вахняк
(формування педагогічної культури батьків), Л. Гончар, Л.Канішевської,
В. Шахрай (формування готовності відповідального батьківства у
старшокласників у взаємодії школи і сім’ї).
Мета статті – висвітлення змісту структурних компонентів поняття
«гуманні батьківсько-дитячі взаємини» у співвіднесенні з педагогічними
настановами Василя Сухомлинського.
Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємини батьків і дітей
є однією з найбільш актуальних проблем, яка досліджується сучасною
психолого-педагогічною наукою. Саме у взаємодії з дорослим дитина
входить у навколишній світ, набуває цінностей, засвоює суспільні норми і
правила. Наявність гуманних почуттів між батьками і дітьми, в основі яких
любов і довіра, є основою створення та підтримання здорового емоційного
клімату в сім’ї, сприятливих умов для розвитку і реалізації
інтелектуального та духовного потенціалу всіх її членів. Гуманізм
батьківсько-дитячих взаємин є ціннісною системою орієнтирів батьків, яка
спрямовується на дитину, втілюється в її свідомості та супроводжується
позитивними емоційними переживаннями.
У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського формуванню культури
почуттів, у тому числі до батьків, відведено одне з провідних місць.
Гуманістична система виховання Василя Олександровича ґрунтувалася на
гуманістичних принципах, глибокій повазі до особистості дитини та
передбачала створення досконалих умов для її індивідуального і творчого
розвитку. Стосовно цього Василь Сухомлинський наголошує: «У кожній
людині є її золота струна. Якою б запущеною, безталанною, нездібною до
оволодіння знаннями не здавалась дитина, дорогоцінне зернятко таланту може
приховуватися під пластами звичайності й посередності. Завдання істинного
виховання полягає в тому, щоб віднайти це зернятко, відкрити золоту струну,
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поставити людину на ту життєву доріжку, йдучи якою, вона засвітиться своїм
неповторним сяйвом». Тому Василь Сухомлинський мав тверду позицію, що
виховання – це «…болісно складна справа, яка потребує великого терпіння і
безмежної віри в людину… Це не перебудова чи ломка тих задатків, які
закладені в дитину природою, а гармонійний розвиток цих задатків»
(Сухомлинський, 1967, с. 77). Щойно наведену думку вважаємо його
гуманістичним заповітом для батьків і педагогів.
Шляхом аналізу психолого-педагогічних джерел нами було визначено
поняття «гуманні батьківсько-дитячі взаємини» як такі двосторонні
динамічні суб’єкт-суб’єктні міжособисті зв’язки, основою яких є синтез
моральних знань, мотивів, почуттів, що зумовлює усвідомлене обопільне
емоційно-ціннісне ставлення батьків і дітей, яке стійко виявляється в
реальній поведінці (Гончар, 2018).
У структурі гуманних взаємин між батьками і дітьми виокремлюємо
такі базові якості, як: любов, доброта (сердечність), чуйність,
турботливість, милосердя, співчуття, співпереживання, які більшою чи
меншою мірою виявляються дітьми і батьками один до одного. Ці моральні
якості взаємопов’язані між собою і взаємодоповнюють одна одну. Коротко
розкриємо їх зміст, послуговуючись для цього педагогічними настановами
Василя Сухомлинського.
Провідним мотивом, який спрямовує педагогічні дії і вчинки батьків
стосовно дітей, зокрема справляє потужний виховний вплив на
формування гуманних взаємин, є любов. Доречно нагадати положення
народної педагогіки, що без любові батьків до дітей не буває і не може бути
повноцінного сімейного виховання. Батьківська любов − це природне
морально-етичне почуття, яке ґрунтується на емоційно-духовному
переживанні, симпатії та виражається у безкорисливій турботі, опіці,
піклуванні про дитину.
Оскільки сім’я – найперший вихователь дитини, її моральні цінності
закладають «людський корінь», культуру бажань, на основі яких
формуються
духовні
потреби
особистості.
Свого
часу
В. О. Сухомлинський актуалізував методологічну проблему духовних
умов існування сім’ї та буття дитини в її середовищі. Так, педагог-філософ
стверджував: «Людину ми творимо любов’ю – любов’ю батька до матері й
матері до батька, любов’ю батька і матері до людей, глибокою вірою в
красу і гідність людини. Чудові діти виростають у тих сім’ях, де мати і
батько по-справжньому люблять одне одного і водночас люблять і
поважають людей. Я відразу бачу дитину, в якої батьки глибоко, сердечно,
красиво, віддано люблять одне одного. У цієї дитини – мир і спокій в душі,
глибоке душевне здоров’я, щиросерда віра в добро, віра в красу
людську…» (Сухомлинський, 1978, с. 413).
Справжня любов батька i матерi до дитини, за В. О. Сухомлинським,
не повинна бути «любов’ю замилування», «любов’ю вiдкупу» чи
деспотичною любов’ю (Сухомлинський, 1978, с. 139). Аби застерегтися
проти хиб та огріхів у сімейному вихованні, любов батьків має
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грунтуватися на повазi до особистостi дитини, прагненнi до її вiльного
розвитку i саморозвитку. Крім того, вона повинна бути свідомою: перед
дитиною не потрібно ставити надмірно завищені або, навпаки, занижені
вимоги. Отож, за основу гуманних батьківсько-дитячих взаємин передусім
беремо безкорисну любов, розумну вимогливість до дитини, доброзичливе
ставлення до неї, повагу до її гідності.
Отже наявність любові між батьками та у їхніх взаєминах з дитиною є
запорукою створення і підтримання здорового емоційного клімату в сім’ї.
У дитини має бути відчуття, що її сприймають і люблять незалежно від
того, яких вона досягла успіхів у навчанні чи іншій сфері діяльності,
наскільки вона слухняна і ввічлива у сімейному колі чи у взаєминах з
іншими людьми. Маємо на увазі безкорисну любов, коли батько чи мати
усвідомлюють, що дитина – не їхня власність і не проєкція їх у майбутнє,
від якої вони можуть очікувати більших досягнень у навчанні й житті як
від здібнішої і розумнішої істоти за них. Дбаючи про щастя-долю дитини,
батьки мають передусім бачити в ній людину з її власними потребами й
уподобаннями.
Моральне поняття «доброта» (сердечність) є похідним від категорії
«добро», що означає позицію відкритості до світу, готовність культивувати
людяність в собі й навколо себе, є передумовою практично-дійового
ставлення людини до світу. Добро безкорисне, не вимагає обов’язкової
винагороди та є запорукою розвитку і досягнення гармонії між людиною і
суспільством (Бех, Ганнусенко & Чорна, 2005). Не менш важливо, що, за
свідченням В. Киричок, доброта являє собою духовне утворення, що
фіксує певний стан людської душі. Це – попередня умова особистісногуманного підходу до людини, що орієнтує на ставлення до неї як суб’єкта
соціального прогресу, та спрямовує на морально цінну взаємодію з різними
сторонами навколишнього світу, сприйняття іншого як мети, а не засобу
досягнення особистих інтересів (Киричок, 2009).
Сучасний словник з етики визначає поняття «чуйність» як моральну якість,
що характеризує ставлення особи до оточуючих її людей. Чуйність є проявом
культури особистості, її гуманістичної налаштованості й проявляється в
уважності, ввічливості, доброзичливості, відкритості, щирості, тактовності
тощо. Оскільки чуйність проявляється у ставленні як до рідних і близьких, так і
до будь-якої людини, то слід враховувати такий феномен, як володіння
почуттям міри під час її прояву. Отож видається природним, що чуйній людині
притаманні такі моральні якості: внутрішня потреба робити добро; уважне
ставлення до бажань, потреб, інтересів і проблем людей; тактовне ставлення до
самолюбства і гордості, почуття честі і власної гідності людей, до їх емоцій,
почуттів, переживань; готовність прийти на допомогу іншим, розділити їхні
труднощі, радість і горе, готовність прощати; розуміння мотивів, якими
керуються люди у своїй поведінці; вміння уникати розбіжностей, конфліктів,
досягати компромісу (Тофтул, 2014, с. 392). Як наслідок, чуйність є
узагальненою моральною якістю людини, оскільки поєднує в собі низку інших,
не менш важливих моральних якостей (у Сучасному словнику з етики вони
46

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
названі чеснотами).
«Дитинство для дитини, – природна школа сердечності», – писав
В. О. Сухомлинський у праці «Серце віддаю дітям». Педагог вважав, що
батьки, вчителі «…покликані облагородити серце своєї дитини,
одухотворити його поривання і бажання вищою людською красою –
чуйністю, співчутливістю. З перших днів свідомого життя людині треба
пам’ятати, що вона стане не тільки творцем матеріальних і духовних
цінностей, а й сином старих батьків, чоловіком, батьком» (Сухомлинський,
2012, с. 184). Творення добра для людей, підкреслював великий педагог,
має стати звичайною нормою поведінки, адже усі моральні принципи
вимагають співчутливого, дбайливого ставлення людини до людини. Він
був переконаний, що «…доброта і чуйність становлять моральне
багатство, якщо ці якості ідейно загострені – виражають непримиренність
до зла, пороків, несправедливості в усіх і всіляких їх проявах»
(Сухомлинський, 2012, с. 121).
Тому, не варто відділяти дитину від сумних моментів життя. Згадаймо
мудрі оповідання В. О. Сухомлинського «Миколі стало легше», «У кого
радість, а у кого горе», «Майже чарівна розмова», «Найгарніше й
найпотворніше» та ін., які спрямовані на виховання чуйності,
турботливості, милосердя і які можна з успіхом використовувати як у
роботі з батьками, так і дітьми.
З метою виховання в учнів гуманної моралі В. Сухомлинський
зосереджував велику вагу їхньому вправлянні в людяності. Так, у «Школі
радості» вихованці вчилися бачити не лише радість, а й горе, сум, журбу,
тривогу, відчай людей, які поруч, та осягали основи людяності в повсякденному
житті. Педагог переймався тим, щоб діти, які ставали на допомогу іншим,
керувалися внутрішніми спонуканнями та відчували при цьому «…найвищі
радості – радості хвилюючих переживань, викликаних піклуванням про
людину» (Сухомлинський, 2012, с. 91). Так дитина вчилася співпереживати,
розуміти іншу людину й оцінювати саму себе. Пильна увага в «Школі радості»
приділялася творенню духовного світу кожного учня. Аби повсякчас
стверджувати гуманістичну місію виховання, В. О. Сухомлинський намагався
глибоко, до тонкощів зрозуміти індивідуальність кожного учня, пізнати світ
дитини, бути її наставником і другом.
Альфою і омегою сімейного виховання В. О. Сухомлинський називав
вічне питання: як поєднувати вимогливість і доброту, суворість і ласку,
слухняність і свободу у вихованні дітей. У чому ж полягає вона, мудрість
батьківської любові? – запитує він читача. І відповідає: вища мудрість
батьківської любові полягає у тому, як батьки і матері вміють розкрити
перед дітьми справжні джерела радощів життя. Оскільки дитяче щастя за
своєю природою егоїстичне, добро і благо, створені для дитини старшими,
вона сприймає як належне. Тому дитина має бути не лише споживачем
радощів, батьки мають навчити її не лише одержувати, а й віддавати.
Усі твори В. О. Сухомлинського просякнуті думкою про те, що запорукою
оптимального виховання дитини є мудре поєднання любові і вимогливості з
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обов’язковим визнанням гідності дитини, повагою до неї як до особистості.
Тому немає сумніву, що входження дитини в систему моральних норм
суспільства буде успішним, якщо батьки люблять її, демонструють їй увагу та
довіру, поважають як особистість, спонукають до прояву самостійності. Це
сприятиме формуванню гуманного ставлення дитини як до рідних людей, так і
до соціуму загалом. І навпаки, якщо дитина почуватиметься чужою серед різних
людей і нікому непотрібною, в її душі з’являться перші паростки черствості,
егоїзму, агресії, що в майбутньому може привести до негативізму і жорстокості
у ставленні до інших.
Як справедливо зазначає В. Федяєва, Василя Сухомлинського,
безперечно, можна назвати фундатором педагогіки толерантності і
гуманізму, адже формування високих моральних критеріїв – домінантна
ідея досить різножанрової, різноаспектної науково-педагогічної та
літературно-педагогічної спадщини великого вченого і педагога (Федяєва,
2014, с. 162). Підтримуємо тверде переконання вченої у тому, що «…якби
казки, літературні твори, наукові праці Василя Олександровича видавали
й вивчали ще за його буття, ідеї перманентно втілювали в повсякденне
життя, а творчу спадщину не замовчували, як таку, котра не відповідала
державній політиці (ідеології), не мали б нині таких трагічних подій в
нашій країні. Кожне його слово, кожна праця, казка приходить до нас,
перш за все, задля толерантності, і «щоб разом з нами відроджувати дух
народу, розбудовувати Україну – країну, яка дала світові великого душею
й талантом Учителя, залюбленого в дитину, землю, народ, мову,
незнищенну спрагу духовного відродження» (Федяєва, 2014, с. 163).
Гуманістична система виховання В. О. Сухомлинського передбачає не
лише цілісний підхід до дитини як особистості, але й прийняття і
вихователем, і вихованцем самоцінності один одного. Це означає –
дотримання суб’єктами взаємодії основного принципу, який полягає у
тому, аби кожен її учасник «…не тільки ставився до своїх партнерів як до
особистостей, а й сам почувався особистістю» (Мудрик, 1991, с.66).
Висновок і перспективи подальших розвідок. Отже, поняття
«гуманні батьківсько-дитячі взаємини» – це такі двосторонні динамічні
суб’єкт-суб’єктні міжособистісні зв’язки, основою яких є синтез
моральних знань, мотивів, почуттів, що зумовлює усвідомлене обопільне
емоційно-ціннісне ставлення батьків і дітей, яке стійко виявляється в
реальній поведінці. Такі моральні якості, як: любов, доброта (сердечність),
чуйність, турботливість, милосердя, співчуття, співпереживання, які
входять до структури гуманних взаємин, взаємопов’язані між собою і
взаємодоповнюють одна одну. Входження дитини в систему моральних
норм суспільства, за В. О. Сухомлинським, буде успішним, якщо батьки
люблять її, показують їй увагу та довіряють, поважають як особистість,
спонукають до прояву самостійності, не відгороджують від сумних
моментів життя, навчають людяності, вправляють у милосерді.
Перспективи подальших розвідок проблеми формування гуманних
міжособистісних взаємин у сім’ї вбачаємо у вивченні проблематики,
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пов’язаної з посиленням гуманізації батьківсько-дитячих взаємин
засобами освітнього процесу, формування гуманних взаємин батьків і
дітей у взаємодії сім’ї і школи, з використанням педагогічної спадщини
Василя Сухомлинського у змісті програми позаурочної виховної
діяльності зі школярами та їхніми батьками.
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Abstract. The article focuses on the ideas of pedagogical heritage of
V. O. Sukhomlynskyi on the formation of humane relationships between parents
and children of primary school and adolescence in a modern family. Through
the analysis of scientific sources, the concept of “humane parent-child
relationships” were clarified as such bilateral dynamic subject-subject
interpersonal relationships, based on the synthesis of moral knowledge, motives,
feelings, which determines the conscious mutual emotional and value attitude of
parents and children, which is steadily manifested in real behavior. In the
structure of humane relationships between parents and children, such basic
qualities as love, kindness (warmth), sensitivity, caring, mercy, compassion,
empathy are distinguished. The content of the outlined moral qualities in
correlation with the humanistic guidelines of V. O. Sukhomlynskyi was
analyzed. It was found that all the works of V. O. Sukhomlynskyi are saturated
with the idea that the key to optimal child rearing is the wise relationship of love
and demanding with the appropriate definition of the dignity of the child, by
respect to her as to personality. Therefore, getting to the child in the system of
moral norms of society, it will be successful if the parents love her, show their
attention and trust, respect as a person, encourage independence. It will
contribute to the formation of a humane load on the child as relatives and to
society as a whole. Conversely, if a child feels alienated among different people
and does not need anyone, the brairds of callousness, egoism, aggression appear
in his soul, which in the future can lead to negativity and cruelty towards others.
Also it was found that the humanistic system of education of
V. O. Sukhomlynskyi is based on humanistic principles, deep respect for the
child's personality and provides for the creation of perfect conditions for his
individual and creative development, and also provides not only a holistic
approach to the child as a person, but also acceptance by both the educator and
the pupil of each other's self-value.
Keywords: humanistic system of education V. O. Sukhomlynskyi, humane
relationships, parents and children, structure of humane relationships.
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OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA ALTERNATYWNYCH FORM
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W KONTEKŚCIE
INNOWACYJNEJ TRANSFORMACJI PRZEMYSŁU
Streszczenie. W artykule scharakteryzowano pojęcia „alternatywne formy
wychowania przedszkolnego”, „innowacyjne ukierunkowanie wychowawcy”,
„gotowość do działalności innowacyjnej”, „kultura innowacyjna”,
„kompetentność innowacyjna” i ustalono relacje pomiędzy nimi. Analiza
podejść różnych badaczy świadczy o braku jednolitości rozumienia treści tych
pojęć. Jednak wszyscy naukowcy podkreślają ważność roli pedagoga w
realizacji procesów innowacyjnych, co aktualizuje problem rozumienia
wymogów do niego. W artykule uzasadniono i opracowano system wymogów
do wychowawcy, co jest ważnym czynnikiem zapewnienia innowacyjnej
transformacji edukacji przedszkolnej. Do składników danego systemu zaliczono
osobowościowy, działalnościowy i kompetentnościowy, a także określono treść
każdego skałdnika, opisanego przez szereg odpowiednich wymogów.
Słowa kluczowe: alternatywne formy wychowania przedszkolnego,
osobowość nauczyciela, ukierunkowanie innowacyjne, kultura innowacyjna,
kompetentność innowacyjna, innowacyjna transformacja edukacji.
Wprowadzenie. Późniejsza logika rozwoju społeczeństwa jest logiką
innowacyjnych reform, wśród których znaczną rolę odgrywają reformy
edukacji.
Edukacja przedszkolna jest znaczącym składnikiem systemu edukacji
permanentnej i jest rozpatrywana jako podstawa systemowego rozwoju dziecka,
jako fundament tworzenia jakościowo nowego obszaru edukacyjnego.
Edukacja przedszkolna poszukuje nowych podejść do jej organizacji w
ramach paradygmatu, skierowanego do dziecka. Tak, w systemie współczesnej
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edukacji przedszkolnej dają się zauważyć nowe tendencje: zmieniają się treść i
formy organizacyjne pracy przedszkoli, odbywa się intensywne poszukiwanie
nowych, nietradycyjnych podejść, punktów orientacyjnych w pracy z dziećmi,
każde przedszkole ma możliwość odnaleźć „swoje oblicze” i, mówiąc w języku
stosunków rynkowych, walczyć o swojego „konsumenta” – dzieci i rodziców
(Дичківська, 2017).
Na współczesnym etapie rozwoju edukacji przedszkolnej działalność
innowacyjna, udoskonalenie metod nauczania i wychowania za pomocą
tworzenia i wdrażania innowacji, opanowania nowych technologii edukacyjnych
to podstawowe składniki kompetentności zawodowej wychowawcy.
Wyżej wymienione zadania poszerzają i pogłębiają problem
odpowiedniości współczesnego wychowawcy wyzwaniom czasu w formacie
teoretycznym i praktycznym. Współczesna edukacja przedszkolna i
społeczeństwo coraz bardziej potrzebują wychowawcy, zdolnego do pracy w
reżimie poszukiwania innowacyjnego i wdrażania jego wyników do praktyki
edukacyjnej.
Poszukiwanie dróg rozstrzygnięcia tego problemu wymaga teoretycznego
uzasadnienia, opracowania i realizacji systemu wymogów do wychowawcy w
kontekście innowacyjnej transformacji edukacji.
Przedstawienie opracowanego materiału. Teoretyczne uzasadnienie systemu
wymogów do wychowawcy jest oparte na koncepcyjnych założeniach innowacji
edukacyjnych, rozpatrywanych w społeczno-filozofskim kontekście globalnych
problemów współczesności, kształtowania nowego narodowego paradygmatu
edukacyjnego, poszukiwania dróg przezwyciężenia kryzysu oświatowego
(W. Andruszczenko, Ż. Ałłak, I. Bestużew-Łada, A. Herasymczuk, S. Hessen,
Ph. H. Coombs, W. Zagwiazynski, P. McLaren, K. Rodżers, W. Rozin,
M. Romanenko, B. Simon, P. Sauch, I. Ulyukajeva, P. Freire i in.), na uogólnieniu
badań naukowych, dotyczących rozwoju teoretycznego i praktycznego składnika
procesów innowacyjnych w instytucjach oświatowych (O. Adamenko, I. Anosowa,
І. Dychkivska, W. Zemlanska, O. Maruszczenko, O. Popowa, N. Safonowa,
W. Kremeń i in.), na rozumieniu analizy cech osobowości subiektów działalności
innowacyjnej (W. Anoszkina, G. Herasymow, L. Iluchina, S. Miller, S. Riezwanow,
E. Rodżers, Pol A. Hebig, S. Jangołowski i in.).
Uświadomienie, iż głównym nosicielem i inicjatorem zmian
innowacyjnych w systemie edukacji przedszkolnej jest przede wszystkim
wychowawca, przewiduje rozpatrzenie wymogów do niego w płaszczyźnie
trzech podejść: osobowościowego, działalnościowego i kompetentnościowego.
Uznaliśmy za celowe warunkowo rozdzielić istniejące badania w dziedzinie
innowatyki pedagogicznej według trzech wymienionych podejść.
Podejście osobowościowe przewiduje badanie cech osobowości pedagoga
(ukierunkowanie innowacyjne, kulturę innowacyjną itp.), rozwój jej
metodologicznej i metodycznej gotowości do tworzenia, odbierania i wdrażania
innowacji.
Zgodnie z tym podejściem ujawniają się wartościowe orientacje
wychowawcy jako nastawienia osobowości, które odzwierciedlają jej
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zainteresowania fundamentalne, określają strategiczne ukierunkowanie
działalności zawodowej i są podstawą pojęciowej sfery osobowości. Ten poziom
jest ważny dla rozumienia współdziałania u pedagoga tego, co dotyczy zarówno
jego osobowości, jak cech zawodowych, ponieważ abstrakcyjny cel edukacji,
przechodząc przez pojęciową sferę wychowawcy, przekształca się w zadania
działalności pedagogicznej.
Dla naszego badania zasadniczymi są następujące definicje:
„ukierunkowanie innowacyjne”, „gotowość do działalności innowacyjnej”,
„kultura innowacyjna”. Te pojęcia z jednej strony najbardziej kompletnie i
dokładnie odzwierciedlają poglądy naukowców na rolę osobowości w procesie
kształtowania się wychowawcy innowacyjnego typu, a z drugiej strony one są
swoistymi wskaźnikami odpowiedniości systemowi wymogów do wychowawcy
w kontekście innowacyjnej transformacji edukacji.
Charakterystyczne
psychologiczne
osobliwości
innowacyjnego
ukierunkowania osobowości znalazły odbicie w teorii innowacyjnej
(nowatorskiej) osobowości, po raz pierwszy opracowanej przez E. Hagena
(Hagen, 1962). Obecność osobowości innowacyjnej w społeczeństwie autor
rozpatrywał jako czynnik rozwoju gospodarczego i uważał ją za pewien
syndrom, przeciwstawiany osobowości autorytarnej w społeczeństwie
tradycyjnym. Osobowość innowacyjną z punktu widzenia autora wyróżnia:
stosunek do rzeczywistości, cechujący się dążeniem do zarządzania nią,
dociekliwością, poszukiwaniem regulatorów, pozwalających wpływać na
różnorodne zjawiska i dokonywać ich kontroli;
zdolność do wzięcia na siebie odpowiedzialności za negatywne zjawiska
rzeczywistości, poszukiwanie najskuteczniejszych decyzji i próby
wprowadzania zmian podczas wdrażania odnalezionych rozwiązań;
szczerość i tolerancja wobec podległych, przychylny stosunek do ich
dążenia do innowacji i oryginalności;
twórczość, stymulująca oryginalność i dążenie do nowości,
niepowstrzymana dociekliwość.
Innowacyjne ukierunkowanie osobowości pedagoga jest rozpatrywane
przez współczesnych badaczy jako trwałe nastawienie osobowości na cel,
przejawiające się w postępowych motywach, wartościach, właściwościach i
jakościach osobowości, w nowych sposobach obiektywizacji osobowości w
działalności zawodowej i społecznej, w relacjach pomiędzy subiektami, co
określa jej indywidualizację.
Za jądro innowacyjnego ukierunkowania osobowości wykładowcy,
nauczyciela, wychowawcy można uważać świadomość produkcyjną,
przewidującą: uświadomienie własnej „samości”, samoistności osobowości;
całokształt wyobrażeń o potencjale innowacyjnym własnej osobowości i
społeczeństwa i ocenę tego potencjału; uświadomienie całościowości,
harmonijności własnej innowacyjności, dynamiczność i ciągłość własnego
samorozwoju jako twórcy.
Wśród cech charakterystycznych innowacyjnego ukierunkowania
osobowości pedagoga są rozpatrywane następujące cechy: dociekliwość,
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otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność, miłość do paradoksów,
pluralizm itp.
Do funkcji innowacyjnego ukierunkowania osobowości wychowawcy
zaliczamy: orientacyjną (jest punktem orientacyjnym w działalności
zawodowej); motywacyjną (jest wyższym poziomem nastawienia na cel,
zainteresowania); wytyczenie celu (od niego zależą docelowe punkty
orientacyjne działalności zawodowej); szacunkową (kryterium wyboru przez
osobowość pewnego przedmiotu lub postawy z istniejących alternatyw);
socjokulturową (wpływa na różne strony życia socjokulturowego).
Przez realizację wyżej wymienionych funkcji innowacyjne ukierunkowanie
pedagoga w pewien sposób wpływa na samorealizację wychowawcy w
działalności zawodowej i życiowej w całości oraz wyznacza jej pomyślność.
Pod innowacyjnym ukierunkowaniem wychowawcy rozumiemy składnik,
tworzący treść jego osobowości. Innowacyjne ukierunkowanie jest tendencją,
warunkującą styl działalności życiowej pedagoga. Jej podstawą jest
innowacyjny stosunek do świata, nastawienie osobowości na poszukiwanie
nowego, uświadomienie ograniczenia stereotypowych podejść do rozwoju
współczesnych dzieci w wieku przedszkolnym (Dyczkiwska, 2012).
Dla uzasadnienia wymogów do wychowawcy są ważne badania uczonych,
określających kategorię „kultura innowacyjna” jako zasadniczo nowe podejście
do działalności życiowej osobowości innowacyjnej.
Badając kulturę innowacyjną nauczyciela, W. Fokina podkreśla, iż kultura
innowacyjna to wiedza, umiejętność i doświadczenie celowego przygotowania
oraz kompleksowego wprowadzenia i wszechstronnego opanowania nowego w
różnych dziedzinach działalności życiowej ludzi przy zachowaniu w systemie
innowacyjnym dynamicznej jedności starego, współczesnego i nowego; innymi
słowy to swobodne tworzenie nowego z dotrzymaniem zasady dziedziczenia
(Фокіна, 2001, s. 42).
Według określenia I. Cyrkuna, kultura innowacyjna to system, zawierający
całokształt normatywów (aksjologicznych, gnoseologicznych, przetwórczych i
administracyjnych), które determinują jakość działalności innowacyjnej i pełnią
następujące funkcje: racjonalno-prakseologiczną; organizacyjno-porządkującą;
opisowo-wyjaśniającą;
prognostyczno-administracyjną;
heurystycznopoznawczą oraz komunikacyjno-translacyjną (Циркун, 1998, s.9).
O. Bartkiw określa, iż pedagoga z rozwiniętą kulturą innowacyjną cechują
następujące jakości zawodowe i osobowościowe: uświadomienie sensu i celów
działalności edukacyjnej w kontekście aktualnych problemów pedagogicznych
współczesnej szkoły; zdolność do kształtowania celów edukacyjnych zgodnie ze
współczesnymi zapotrzebowaniami społeczeństwa; umiejętność określania
nowych pedagogicznych punktów orientacyjnych odpowiednio do wymogów
osobowościowo zorientowanej edukacji; umiejętność korygowania prosesu
edukacyjnego w odpowiednim czasie zgodnie z kryteriami działalności
innowacyjnej; posiadanie technologii, form i metod nauczania innowacyjnego;
umiejętność analizy zmian w działalności edukacyjnej, rozwoju
osobowościowych cech uczniów; zdolność do osobowościowego twórczego
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rozwoju, działalności refleksyjnej; uświadomienie znaczności, aktualności
własnych innowacyjnych poszukiwań i odkryć (Бартків, 2010).
Kulturę innowacyjną wychowawcy przedszkola określamy jako system
opanowanych przez osobowość środków pedagogicznych, zapewniających
innowacyjny sposób działalności, której składnikiem, kształtującym system, są
wartości o charakterze innowacyjnym.
Na skutek analizy teoretycznej badań naukowych można wnioskować, iż
kultura innowacyjna jest skomplikowanym, wieloaspektowym fenomenem,
który leży w płaszczyźnie badań międzyprzedmiotowych i jest rozpatrywany na
przecięciu różnych podejść naukowych. Dla uzasadnienia wymogów do
wychowawcy w kontekście innowacyjnej transformacji edukacji opieramy się
na definicji danego fenomenu pedagogicznego, zaproponowanej przez
I. Cyrkuna.
Według naszego przekonania kultura innowacyjna wychowawcy
przedszkola jest częścią kultury innowacyjnej osobowości i przedstawia sobą
tworzywo o skomplikowanej strukturze, całokształt współzależnych i
współuwarunkowanych i uzupełniających się wzajemnie składników,
zapewniających wysoki poziom gotowości do odbierania lub tworzenia i
podalszej realizacji innowacji pedagogicznych w trakcie działalności
zawodowej.
Centralnym składnikiem kultury innowacyjnej wychowawcy przedszkola
jest kultura metodologiczna, która przedstawia sobą szczególny układ myślenia,
oparty na znajomości norm metodologicznych i umiejętności ich stosowania w
trakcie rozstrzygnięcia problemowych sytuacji pedagogicznych.
Kultura metodologiczna zawiera w swojej strukturze trzy składniki:
informacyjny (wiedzę o osiągnięciach współczesnej nauki pedagogicznej,
istotę innowacyjnej działalności pedagogów, przeznaczenie i strukturę badania
psychologiczno-pedagogicznego oraz organizację pracy eksperymentalnobadawczej w warunkach placówki edukacyjnej);
operacjonalną (umiejętności pedagoga, związane z otrzymaniem i
przetwarzaniem informacji, mającej znaczenie w działalności zawodowej;
wyodrębnieniem i formułowaniem problemu pedagogicznego, określeniem
wariantów jego rozstrzygnięcia i ich następnym sprawdzeniem; projektowaniem
procesu edukacyjnego; spełnieniem refleksji działalności zawodowopedagogicznej);
motywacyjną (całokształt nastawień pedagoga, przejawiających się w
krytycznym stosunku do zjawisk pedagogicznych; w przekształceniu praktyki
pedagogicznej odpowiednio do wartościowych punktów orientacyjnych
rozwoju systemu edukacyjnego).
Drugim znaczącym składnikiem kultury innowacyjnej pedagoga
przedszkola jest kultura informacyjna.
Kultura informacyjna jest rozpatrywana jako „całokształt swiatopoglądu
informacyjnego i systemu wiedzy oraz umiejętności, zapewniających celową
działalność samodzielną,
skierowaną
na optymalne zapewnienie
indywidualnych potrzeb informacyjnych z wykorzystaniem zarówno
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tradycyjnych, jak nowych technologii informacyjnych” (Гендіна, 2003).
Spośród kryteriów ukształtowania się kultury informacyjnej u wychowawcy
przedszkola autor określa: obecność ciągłych potrzeb informacyjnych u
pedagoga; wiedza o sposobach (źródłach) otrzymania i wykorzystania
niezbędnej informacji; ukształtowanie się u pedagoga umiejętności korzystania
z personal komputera w działalności zawodowej; ukształtowanie się u pedagoga
umiejętności efektywnego korzystania z różnych możliwości komunikacyjnych;
posiadanie umiejętności analizy i syntezy otrzymanej informacji pedagogicznej.
Trzecim składnikiem kultury innowacyjnej pedagoga przedszkola zdaniem
badaczki jest bezpośrednia działalność innowacyjna jako motywowany, celowy,
uświadomiony proces tworzenia, opanowania, wdrażania i pozpowszechniania
współczesnych idei (teorii, technologii, metodyk itp.), aktyalnych i
przystosowanych do pewnych warunków zgodnie z przyjętymi kryteriami.
W celu określenie systemu wymogów uważamy za konieczne podać
dokładną charakterystykę struktury działalności innowacyjnej wychowawcy.
Podstawą naszego rozumienia struktury działalności innowacyjnej
wychowawcy są naukowe badania O. Leontiewa, który do składników
działalności zaliczył następujące: potrzebę, motyw, cel, warunki, działania, a
także koncepcja działalności edukacyjnej D. Elkonina i W. Dawydowa, którzy
za konieczne strukturalne składniki działalności uważali działania planowania,
kontroli, oceny i refleksji (Леонтьєв, 2004; Ельконін, 1989; Давидов, 1972).
Rozwijanie działalności innowacyjnej wychowawcy, przedstawione na
rysunku 1, odbywa się naszym zdaniem w taki sposób: odczucie przez
wychowawcę potrzeby realizacji innowacji, uświadamianej jako motyw
działalności; formułowanie celu działalności, skierowanej na wdrażanie
innowacji, analizy warunków, w których cel ma być osiągnięty (cel i analiza
warunków jego osiągnięcia określane są jako zadania działalności), planowanie
działań dla osiągnięcia celu, zawierających składnik eksperymentalny; system
działań, realizujących się według planu; prognostyczna i diagnostyczna kontrola
działań oraz ocena rezultatu; refleksja zrealizowanych sposobów działań;
formułowanie następnego zadania działalności innowacyjnej.

Rys. 1. Struktura działalności innowacyjnej wychowawcy przedszkola
Przy takim rozumieniu struktury działalności innowacyjnej wychowawcy
na pierwszy plan wysuwa się pojęcie subiekta działalności jako subiekta
innowacji.
Subiekt (łac. subjektum – ten, który znajduje się w podstawie) to kategoria
filozofii i psychologii, oznachająca opozycję człowieka i świata i wyróżniająca
w ich współdziałaniu regulującą, rządzącą, autorską podstawę człowieka.
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Pojęcie „subiekt” podkreśla zdolność osobowości do inicjowania i celowego
prowadzenia działalności praktycznej, do komunikacji, zachowania, poznania
oraz innych rodzajów aktywności, właściwej ludziom. Kategoria subiektowości
określa miarę swobody człowieka w życiu, jego zdolność stawać się przyczyną
świata i siebie, budować sensy bycia, działać i brać na siebie odpowiedzialność
za swoje działania (Психологія особистості: словник-довідник, 2001).
A. Prygożyn podkreśla, iż główną cechą charakterystyczną subiekta
innowacji jest świadomość działalnościowa, to jest rozumienie swojej
inicjatywy osobistej jako subiektywnie możliwej i społecznie przyjętej podstawy
własnego istnienia. Autor przedstawia subiektowość jako jedność wytyczenia
celu i jego realizacji w tej samej osobie. Subiekt jest działaczem, zdolnym do
wyboru typu działalności, konkretnej roli dla siebie spośród innych subiektów,
do określenia własnych celów i środków dla ich osiągnięcia. Jego wyróżnia
pewność jako możliwość i chęć samodzielnie decydować o swoim losie, o trybie
życia, pragnienie rozszerzać granice realnej niezależności i kompetentności.
Równocześnie subiekt jest nosicielem i autorem wkładu w jakąkolwiek wspólną
działalność, partnerem w stosunkach pomiedzy subiektami (Пригожин, 1989).
W. Łazariew kładzie nacisk na to, iż człowiek, rozwijający się jako subiekt
działalności, staje się bardziej uniwersalnym, to znaczy bardziej swobodnym w
wyborze celów i sposobów ich osiągnięcia. Najwyższego stopnia swobody on
osiąga wtedy, kiedy główną wartością dla niego staje się samorozwój i rozwój
świata. On okazuje się zdolnym do refleksyjnego ustosunkowania się do swojej
działalności i wychodzenia poza jej ramy. Ale wtedy cały proces rozwoju
psychicznego musi być przedstawiony jako kształtowanie się uniwersalnego
subiekta swobodnej twórczej działalności, a każdy etap tego procesu – jako
stanowienie się jakościowo nowego subiekta, u którego wszystkie istniejące
wcześnie ograniczenia są usunięte (Лазарєв, 2008).
Takie podejście ma szczególne znaczenie dla naszego badania, ponieważ
stanowienie się dziecka przedszkolaka jako subiekta działalności życiowej
obecnie jest jednym z prioretytowych zadań edukacji przedszkolnej.
Świadomość wartości jest kształtowana u dziecka wtedy, kiedy
wychowawca widzi w nim równego sobie w zasadzie, wolnego w wyborze
wartości i unikatowego subiekta z punktu widzenia psychologicznego, z którym
on jako starszy i bardziej doświadczony i mądry pragnie podzielić się swoimi
wartościami, żeby one zostały dla nich wspólnymi, to jest wchłonęły w siebie
także osobliwości duchowej pozycji wychowanka; jak się mówi, wychowuje
zarówno nauczyciel ucznia, jak uczeń nauczyciela. Jednak to i oznacza, iż
wychowanie jest równocześnie i obcowaniem i twórczością, lecz nie
komunikacją, nie zarządzaniem i nie obsługiwaniem.
Podejście subiektowe przewiduje zorientowanie procesu pedagogicznego
na ustalenie subiektowej orientacji (współdziałania) jego uczestników. Przy
orientacji subiektowej działalność życiowa człowieka jest zorientowana nie na
zewnętrzne sytuacje jako jej obiekty, a na czynniki wewnętrzne. Na ogół ludzi,
subiektnie zorientowanych, cechuje szerszy zasięg wydarzeń indywidualno57
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psychicznego typu i wydarzeń, dotyczących zmiany środowiska fizycznego,
optymistyczna prognoza zmian swojej przyszłości, świadoma praca nad sobą.
Podejście działalnościowo-subiektowe do rozumienia działalności
innowacyjnej wychowawcy otwiera możliwości jeszcze bardziej
wielowymiarowej obserwacji współdziałania pedagogów w tym procesie. Jak
zaznaczają W. Słastionin i L. Podymowa, pedagog jako subiekt działalności
innowacyjnej i jej organizator zaczyna współdziałać z innymi członkami
wspólnoty pedagogicznej w trakcie tworzenia, wykorzystania i
rozpowszechniania innowacji. On omawia treść innowacji i te zmiany, które
mogą zajść w przedmiotach, świadomości, obyczajach, tradycjach. Działalność
innowacyjna wychowawców może być rozpatrywana jako współdziałanie
subieków procesu innowacyjnego, skierowane na tworzenie i realizację
innowacji w celach, treści i sposobach działalności pedagogicznej. Przy czym
właśnie poprzez współdziałanie jest możliwy ruch systemu innowacyjnego i
aktualizacja więzi między jego składnikami (Сластьонін, Подимова, 1997).
Naszym zdaniem, kategoria „subiekt innowacyjnej działalności
pedagogicznej” powinna być rozpatrywana jako tworząca system przy analizie
procesów innowacyjnych w dziedzinie edukacji.
Ważnym dla rozumienia wymogów do wychowawców w warunkach
innowacyjnej transformacji edukacji jest podejście kompetentnościowe. W
trakcie przełamania doświadczenia zawodowego przez osobowość
wychowawcy, integracji jej wartościowo-treściowej i działalnościowej podstaw
odbywa się kształtowanie kompetencji zawodowo-pedagogicznej.
Uświadomienie przez wychowawcę działalności innowacyjnej jako
wartości w znacznym stopniu zależy od tego, czy on posiada kompetentność
innowacyjną.
Związek wzajemny kompetentności innowacyjnei i zdolności
wychowawcy do działalności innowacyjnej sprzyja wzrostowi zainteresowania
naukowców do badania fenomenu innowacyjnej kompetentności pedagoga
(Н. Ільїна, Н. Клокар, Л. Петриченко, А. Хуторськой та ін.).
Zdaniem Ł. Petryczenko, innowacyjna kompetentność pedagoga jest
skomplikowaną,
integracyjną
jakością
specjalisty,
uwarunkowaną
osobliwościami działalności innowacyjnej (przede wszystkim jej twórczym
charakterem i ukierunkowaniem na pracę eksperymentalno-badawczą).
Struktura tej jakości zawiera cztery składniki: teoretyczno-treściowy
(podstawowy), zawodowo-działalnościowy (praktyczny), zawodowo-badawczy
(twórczy) i zawodowo-osobowościowy. Badaczka akcentuje uwagę na tym, iż
innowacyjna kompetentność pedagoga to system motywów, wiedzy,
umiejętności, nawyków, cech osobowościowych, zapewniających realizację
przez niego wszystkich etapów innowacyjnej działalności zawodowej: od
modelowania i prognozowania do wdrażania nowości (Петриченко, 2007).
I. Konowalczuk uważa, iż innowacyjna kompetentność pedagoga to
integracyjna właściwość osobowości, będąca wynikiem syntezy podstawowego
przygotowania zawodowego i praktycznego zawodowego i osobowościowego
doświadczenia
społeczno-psychologicznego.
Naukowiec
rozpatruje
58

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
kompetentność innowacyjną jako składnik ogólnej kompetentności zawodowopedagogicznej, której treść jest uwarunkowana przez osobliwości działalności
innowacyjnej, jej społeczną ważność, przez twórczy subiektowy charakter oraz
ukierunkowanie na ciągłe tworzenie nowego, rozwój osobowościowego i
zawodowego potencjału pedagoga.
Do treści struktury kompetentności innowacyjnej badaczka włącza
następujące
kompetentności:
społeczną,
motywacyjno-wartościową,
teoretyczno-metodologiczną, technologiczną, informacyjno-komunikacyjną,
refleksyjno-regulatywną (Коновальчук, 2015).
O. Artamonowa pod kompetentnością innowacyjną pedagoga rozumie
osiągnięcie przez niego pewnego poziomu osobowościowego i zawodowego
przejawu mistrzostwa w jego działalności innowacyjnej (Артамонова, 2013).
W naszym badaniu kompetentność innowacyjną określamy jako wskaźnik
gotowości do wprowadzenia współczesnych technologii edukacji przedszkolnej
i wyodrębniamy w jej strukturze następujące składniki: poinformowanie o
innowacyjnych technologiach pedagogicznych, należyte posiadanie ich treści i
metodyki, wysoką kulturę wykorzystania innowacji w pracy dydaktycznowychowawczej, osobiste przekonanie o konieczności stosowania
innowacyjnych technologii pedagogicznych (Дичківська, 2010).
Pod kompetentnością innowacyjną rozumiemy integralną charakterystykę
rzeczowych,
osobowościowych
i
moralnych
cech
pedagoga,
odzwieciedlających poziom funkcjonowania metodologicznych, metodycznych,
badawczych umiejętności, należyte posiadanie treści i metodyk technologii
innowacyjnych, gotowość do twórczej samorealizacji, samorozwoju w ciągu
życia.
Przeprowadzona analiza teoretyczna istniejących ojczystych i
zagranicznych badań naukowych w dziedzinie innowatyki pedagogicznej
zgodnie
z
podejściami
osobowościowym,
działalnościowym,
kompetentnościowym daje możliwość uzasadnić opracowany przez nas system
wymogów do wychowawcy w kontekście innowacyjnej transformacji edukacji.
Odpowiednio do określonych podejść system zawiera trzy składniki
strukturalne: osobowościowy, działalnościowy i kompetentnościowy.
Składnik osobowościowy systemu wymogów z kolei zawiera trzy
składniki: ukierunkowanie innowacyjne, gotowość do innowacyjnej działalności
zawodowej, innowacyjną kulturę wychowawcy.
Ukierunkowanie innowacyjne przewiduje posiadanie przez wychowawcę
innowacyjnego stosunku do świata, dążenie osobowości do poszukiwania
nowego, aktywne poszukiwanie nowych technologii rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym, a także wdrażanie cudzego doświadczenia i tworzenie własnych
form, sposobów, metod pracy z przedszkolakami, uświadomienie
ograniczoności stereotypowych podejść do rozwoju współczesnych dzieci w
wieku przedszkolnym.
Wskaźnikami gotowości wychowawcy do innowacyjnej działalności
zawodowej jest motywacyjno-całościowy stosunek do działalności zawodowej,
treściowa wiedza o nowych i nowatorskich podejściach do pedagogicznego
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procesu przedszkola, umiejętność analizy zmian w działalności edukacyjnej,
rozwoju osobowościowych cech przedszkolaków.
Naszym zdaniem, o sformowanej kulturze innowacyjnej u wychowawcy
będą świadczyć: zdolność do formułowania celów edukacyjnych na podstawie
analizy współczesnych danych naukowych o prawidłowości rozwoju
przedszkolaków
i
aktualnych
zapotrzebowaniach
społeczeństwa,
uświadomienie celowości i efektywności własnych poszukiwań innowacyjnych,
posiadanie środków pedagogicznych, zapewniających innowacyjny sposób
działalności.
Istota wymogów, będąca treścią działalnościowego składnika systemu,
ujawnia się przez zrozumienie struktury innowacyjnej działalności
wychowawcy, zaproponowanej wyżej, i subiekta tej działalności. Wymogami
do pedagoga zgodnie ze strukturalnymi składnikami działalności innowacyjnej
są: odczucie przez wychowacę potrzeby realizacji innowacji, która jest
uświadamiana jako motyw działalności; formułowanie celu działalności,
związanego z wdrażaniem innowacji; analiza warunków, przy których cel
powinien być osiągnięty, planowanie działań dla osiągnięcia celu, zawierających
składnik eksperymentalny; system działań, realizujących się według planu;
prognostyczna i diagnostyczna kontrola działań i ocena wyniku, refleksja
zrealizowanych sposobów działań.
Odczucie przez wychowawcę potrzeby realizacji innowacji, która jest
uświadamiana jako motyw działalności, zapewnia motywacyjno-wartościowy
stosunek do działalności innowacyjnej.
Uświadomienie celu własnej działalności innowacyjnej przewiduje
zdolność wychowawcy do prognozy skuteczności nowości, ujawnienia wad,
wybór najbardziej efektywnej z tych nowości, wysoki poziom wiedzy
metodologicznej, rozumienie osobliwości wieku dzieci oraz prawidłowości ich
rozwoju i kształtowania się dziecięcej działalności w wieku wczesnym i
przedszkolnym. Zdolność do analizy warunków, w których osiąga się cel,
wymaga rozumienia metodologicznych i metodycznych zasad pracy badawczej,
prognozowania wyników projektowania, rozumienia jego pozytywnych, a być
może, negatywnych skutków.
Nieodłącznym wymogiem do wychowawcy w kontekście naszego
rozumienia subiekta działalności jest uświadomienie swojej własnej inicjatywy
jako subiektywnie możliwej i przyjętej przez społeczeństwo podstawy własnego
istnienia i stosunku do dziecka jako do subiekta działalności i obcowania,
przyjęcie jego subiektowości jako wartości, współdziałanie z nim na podstawie
subiektowo-subiektowej, tworzenie warunków dla kształtowania się jego
osobowości jako swobodnej, odpowiedzialnej, twórczej.
Ważną cechą charakterystyczną wychowawcy, zdolnego do realizacji
działalności innowacyjnej, jest jego skłonność do konstruktywnego
współdziałania z innymi członkami wspólnoty pedagogicznej, z rodzicami
wychowanków w trakcie tworzenia, wdrażania i rozpowszechniania innowacji
na podstawie subiektowej, ponieważ właśnie przez współdziałanie ruch systemu
innowacyjnego jest realizowany i aktualizowana jest łączność jego składników.
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Otóż, oprócz wymogów do wychowawcy, uwarunkowanych strukturą
działalności innowacyjnej, działalnościowy składnik opracowanego przez nas
systemu zawiera następujące: rozumienie dziecka jako subiekta działalności i
obcowania, przyjęcie jego wartości subiektowej, współdziałanie z nim na
podstawie subiektowo-subiektowej, tworzenie warunków dla kształtowania się
jego osobowości jako swobodnej, odpowiedzialnej, twórczej, zdolność do
współdziałania z innymi członkami wspólnoty pedagogicznej, rodzicami
wychowanków w procesie tworzenia, wdrażania i rozpowszechniania nowości
na podstawie subiektowej.
Składnik kompetentnościowy opracowanego przez nas systemu wymogów
do wychowawcy w kontekście innowacyjnej transformacji edukacji przewiduje
posiadanie przez niego kompetentności innowacyjnej, która jest ujawniana w
następującym: umiejętności układania nowych programów aktualizacji i
rozwoju zdolności dzieci w wieku wczesnym i przedszkolnym, zdolności
wychowawcy do przewidywania wyników wdrażania technologii
innowacyjnych; niestereotypowości postrzegania, gotowości do twórczej
samorealizacji, samorozwoju w ciągu życia.
Wnioski. W innowacyjnych przekształceniach w dziedzinie edukacji
szczególnie wysokie są wymogi do poziomu teoretycznej wiedzy i praktycznego
przygotowania wychowawcy. On powinien posiadać umiejętność skierowania
procesu edukacyjno-wychowawczego na osobowość wychowanka, takiej
organizacji swojej działalności zawodowej, żeby każde dziecko miało
niegraniczone możliwości samodzielnego i bardzo efektywnego rozwoju. Wyżej
wymienione w zasadniczo innych wymiarach określa problematykę i treść
zawodowego i osobowościowego przygotowania wychowawcy, aktualizuje
konieczność tworzenia systemów pedagogicznych, zorientowanych na
działalność innowacyjną i odpowiednio na poszukiwanie nowych podejść do
kształcenia przyszłego specjalisty.
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Abstract. The article describes the concepts of “alternative forms of
preschool education”, “innovative orientation of the preschool teacher”,
“readiness to innovation”, “innovative culture”, “innovative competence” and
links between them. Analysis of the approaches of different authors shows that
there is no single point of view in understanding of their meaning. However,
scientists note the importance of the role of the teacher in the implementation of
innovative processes, which actualizes the problem of understanding the
requirements for it. Particular attention of modern researchers is focused on the
training of specialists who are able to creatively implement their own
pedagogical skills in new conditions of life, in situations of rapid change.
Analysis of the approaches of different authors shows that there is no single point
of view in understanding their essence. However, scientists note the importance
of the role of the teacher in the implementation of innovative processes, which
actualizes the problem of understanding the requirements for it.
The article substantiates and develops a set of requirements for educators
in the context of implementation of innovations in preschool education in the
plane of three approaches: personal (presence of innovative orientation,
formation of innovative culture), activity (ownership of technologies of research
and project work, acceptance of the subject interaction with other educators) and
competency (mastering innovative competence).
Analyzing the requirements for the level of theoretical knowledge and
practical training of the teacher, it is emphasized that he should be able to direct
the educational process on the personality of the pupil, to build their professional
activity so that each child has unlimited opportunities for independent and highly
effective development. This, in fundamentally different dimensions, defines the
problems and content of the professional and personal training of the tutor,
actualizes the need to create pedagogical systems oriented to innovation, and
accordingly to search for new approaches to training the future specialist.
The article substantiates and develops a system of requirements for the
kindergarten, which is an important factor in ensuring innovative transformation
of preschool education. This system consists of personal, activity, competence
components. The content of each component, which is disclosed through a
number of relevant requirements, is also identified.
Keywords: alternative forms of preschool education, personality of
teacher, innovative orientation of teacher, innovative culture, innovative
competence, innovative transformation of education.
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Анотація. У статті схарактеризовано поняття «альтернативні форми
дошкільної освіти», «інноваційна спрямованість педагога», «готовність до
інноваційної діяльності», «інноваційна культура», «інноваційна
компетентність» та встановлено зв’язки між ними. Аналіз підходів різних
авторів засвідчує, що одностайності у підходах до розуміння їх суті у
дослідників немає. Однак науковці відзначають важливість ролі педагога
альтернативних форм дошкільної освіти у здійсненні інноваційних
процесів, що актуалізує проблему розуміння вимог до нього. У статті
обґрунтовано та розроблено систему вимог до педагога, що виступає
важливим чинником забезпечення інноваційної трансформації дошкільної
освіти. До складових даної системи віднесено особистісний, діяльнісний,
компетентнісний компоненти, а також визначено зміст кожного
компоненту, який розкрито через низку відповідних вимог.
Ключові слова: альтернативні форми дошкільної освіти, особистість
педагога, інноваційна спрямованість педагога, інноваційна культура,
інноваційна компетентність, інноваційна трансформація освіти.
Стаття надійшла до редакції 07.10.2021 р.
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ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та
зарубіжних науковців, які розглядають технології, спрямовані на розвиток
творчого мислення студентів; проаналізовано поняття «творчість»,
механізми творчого мислення, його специфічні ознаки, етапи творчого
процесу; охарактеризовано технологію проблемного навчання, яка
найповніше відповідає завданням розвитку творчого мислення студентів
та подано змістову характеристику теорії розв’язання винахідницьких
завдань (ТРВЗ) як технології розвитку творчої особистості; розкрито
сутність, основні ознаки, алгоритм технологій; визначено переваги та
труднощі у використанні зазначених технологій. Зроблено висновок щодо
можливості застосування технологій проблемного навчання та методів і
прийомів ТРВЗ у роботі з майбутніми педагогами дошкільного профілю в
освітньому процесі закладу вищої освіти.
Ключові слова: алгоритм; метод; прийом; проблемне навчання;
творчість; творче мислення; теорія розв’язання винахідницьких завдань;
технологія.
Постановка проблеми. Активізація творчої та інноваційної
діяльності в освіті, розвиток творчого потенціалу майбутнього педагога,
підготовка його до активної участі в інноваційних перетвореннях у сфері
професійної діяльності набуває особливого значення в інформаційному
суспільстві. Пріоритетними критеріями сучасного педагога дошкільної
освіти є високий інтелектуальний та професійний рівень, вміння
вирішувати складні завдання, генерувати нові ідеї (креативність) та творче
мислення.
Необхідність розробки питання формування та розвитку творчої
особистості, реалізації її задатків та потенційних можливостей
підтверджується низкою державних нормативно-правових документів,
зокрема, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
наукову та науково-технічну діяльність», Концепцією розвитку
педагогічної освіти, що відображає ключові тенденції реформи,
© Козак Л., 2021
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Концепцією «Нова українська школа», Стандартами вищої освіти тощо. У
зв’язку з цим, особливої актуальності набуває проблема розвитку творчого
мислення майбутнього педагога дошкільної освіти як основи його
професійного становлення та особистісного зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема творчості та
творчого мислення досліджена у наукових працях М. М. Бахтіна,
Л. С. Виготського, Н. Д. Дружиніна, М. С. Когана, О. М. Леонтьєва,
Я. О. Пономарьова, С. Л. Рубінштейна, Л. В. Сохань, В. І. Шинкарука та ін.
Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчої особистості вивчали
Г. С. Альтшуллер, Г. С. Костюк, О. М. Матюшкін, В. О. Моляко,
В. В. Рибалко, М. О. Холодна та ін. Основні положення педагогічної
творчості висвітлено в працях В. І. Загв’язинського, В. О. Кан-Калика,
О. В. Киричука, Н. В. Кічук, О. М. Поташника, С. О. Сисоєвої та ін.
Формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах
університетської освіти проаналізовано О. В. Акімовою. Технології
проблемного навчання розроблено в працях Я. Лернера, О. М. Матюшкіна,
М. М. Махмутова, М. М. Скаткіна та ін. Сучасні технології стимулювання
творчої активності студентів представлено в працях І. М. Дичківської,
О. І. Пометун, Л. С. Подимової, С. О. Сисоєвої та ін. Освітній потенціал
ТРВЗ досліджено С. А. Болсун, О. В. Лесіна, В. П. Телячук та ін. Аналіз
наукових праць засвідчує, що розвиток творчого мислення майбутніх
педагогів має бути одним із пріоритетних завдань вищої освіти.
Мета статті – проаналізувати змістові характеристики технологій
проблемного навчання, ТРВЗ та визначити їх вплив на розвиток творчого
мислення майбутніх педагогів дошкільного профілю.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній науковій
літературі існують різні підходи до визначення сутності творчості.
Творчість розглядають як механізм розвитку,
руху, зміни
(А. Я. Пономарьов та ін.); діяльність зі створення нового, оригінального,
що входить не тільки в історію розвитку самого творця, але й в історію
розвитку науки, мистецтва (С. Р. Рубінштейн); «алгоритм дій, діяльність
певною мірою структуровану», до якої входять такі елементи, як
усвідомлення проблеми, її розв’язання, а також перевірка рішення
(Г. С. Альтшуллер); процес створення, відкриття нового, що раніше для
визначеного конкретного суб’єкту було невідомим (В. О. Моляко).
Таким чином, творчість в освітньому контексті доцільно розглядати
як конструктивну діяльність зі створення як об’єктивно, так і суб’єктивно
нового, як процес розвитку сутнісних сил особистості.
Виділяючи ознаки творчого акту, практично всі дослідники творчості
і самі творці підкреслювали її несвідомість, спонтанність, некерованість
волею і розумом (Акімова, 2007, с. 125).
Нове розуміння механізму творчого мислення представлене у
дослідженнях Я. О. Пономарьова. Він розробляє структурно-рівневу
концепцію психологічного механізму творчого мислення. Дослідник
розуміє мислення як єдність інтуїтивного і логічного. Психологічний
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механізм творчого мислення, коли проблема вже поставлена, може бути
розподілено на чотири фази: 1) логічний аналіз, виникнення потреби в
новому, поява пошукової домінанти; 2) інтуїтивне рішення, неусвідомлене
(інсайт); 3) вербалізація інтуїтивного рішення – поглиблення
усвідомленості рішення задачі; 4) формалізація вербального рішення –
надання йому логічно завершеної форми. Найважливіша особливість цього
механізму – єдність логічного та інтуїтивного, усвідомленого і
неусвідомленого, прямого і побічного (там само, с.136-137).
На основі вище зазначеного, можемо зробити висновок, що творчість
педагога − процес керований. Він проходить у чотири етапи: 1) підготовка
(свідома робота на рівні понятійно-логічного мислення); 2) дозрівання
(несвідома робота над проблемою); 3) осяяння (перехід несвідомого у
свідоме, інакше кажучи, народження гіпотези); 4) розвиток ідей (свідома
робота по остаточному оформленню ідеї та її перевірки).
На думку психологів, основу творчого мислення утворюють такі риси:
самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію; бачення нових
проблем у знайомих, стандартних умовах; бачення нової функції
знайомого об’єкту; бачення структури об’єкту, що підлягає вивченню;
уміння комбінувати раніше відомі способи розв’язання проблем в новий
спосіб і вміння створювати оригінальний спосіб розв’язання тощо
(Сисоєва, 2014, с. 56).
Важлива умова розвитку творчого мислення педагогів – творча
організація їх професійної підготовки, що передбачає активно творчий тип
засвоєння знань; оптимізацію процесу сприйняття, осмислення і творчого
застосування набутих педагогічних умінь і навичок; використання
технологій і методів, які спрямовані на розвиток творчих здібностей
майбутніх педагогів.
Технологія проблемного навчання найповніше відповідає завданням
розвитку творчого мислення студентів. У зарубіжній педагогіці концепцію
проблемного навчання розвивав американський педагог Дж. Дьюї (18591952), який стверджував, що мислення – це вирішення проблем. Він
вважав, що навчальний процес повинен будуватися за схемою мислення:
виникнення проблемної ситуації − аналіз даних – висунення гіпотези − її
перевірка. Найповніше проблемне навчання розроблене у працях
І. Я. Лернера, О. М. Матюшкіна, М. М. Махмутова, М. М. Скаткіна та ін.
Під проблемним навчанням розуміють таку організацію навчальних
занять, котрі передбачають створення під керівництвом викладача
проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність студентів щодо їх
розв’язання, результатом якої є творче оволодіння знаннями, навичками,
уміннями та розвиток мислительних здібностей (Вітвицька, 2003).
Для створення проблемної ситуації використовують наступні
прийоми: пряма постановка проблеми; проблемне завдання у вигляді
запитання; повідомлення інформації, яка містить суперечність;
повідомлення протилежних думок з будь-якого питання; звернення уваги
на те чи інше життєве явище, яке потрібно пояснити; повідомлення фактів,
68

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
які викликають непорозуміння; співставлення життєвих уявлень з
науковими; постановка питання, на яке повинен відповісти студент,
прослухавши частину лекції, і зробити висновки.
Загалом можна назвати такі етапи вирішення проблеми:1)
виникнення проблемної ситуації; 2) вирізнення проблем, їх аналіз; 3)
висунення гіпотез, пошук нових засобів вирішення; 4) аналіз гіпотез,
знаходження способів вирішення проблеми; 5) перевірка правильності
вирішення проблеми; 6) самостійне оперування набутими знаннями,
вміння використовувати їх у нових і нестандартних ситуаціях.
Вирішення проблемної ситуації вимагає включення творчого
мислення. Велике значення має також мотиваційна сторона проблемної
ситуації, наявність у студента такого рівня знань, умінь і навичок, який був
би достатнім, щоб почати пошук невідомого результату або способу
виконання завдання.
Найважливіша риса змістовного аспекту проблемного навчання – це
відображення об’єктивних протиріч, які закономірно виникають у процесі
наукового пізнання, навчальної або будь-якої іншої діяльності, які і є
джерелом руху і розвитку в будь-якій галузі. Під час проблемного
навчання процес мислення включається лише з метою вирішення
проблемної ситуації, таке навчання формує мислення, необхідне для
вирішення нестандартних завдань.
Основними рівнями проблемного навчання і одночасно шляхами його
реалізації є: 1) проблемний виклад навчального матеріалу в монологічному
режимі лекції чи діалогічному режимі семінару, коли викладач пропонує
проблему, висуває проблемні завдання і сам показує шляхи їх вирішення,
при цьому студенти виносять свої припущення, формують ставлення до
навчального матеріалу; 2) частково-пошукова діяльність при виконанні
експерименту, на лабораторних заняттях; проблему ставить викладач, а
студенти під його керівництвом її вирішують; 3) самостійна дослідницька
діяльність, коли студенти самі усвідомлюють проблему, формулюють і
вирішують її, самостійно проходять всі етапи дослідження:
спостереження, досліди, висування і перевірка гіпотез, робота з
теоретичними джерелами, моделювання, статистичні методи, висновки.
Таким чином, проблемне навчання активізує і розвиває творче
мислення студентів та інші пізнавальні процеси; формує самостійність,
відповідальність, критичність і самокритичність, ініціативність;
забезпечує міцність набутих знань, сприяє перетворенню знань у
переконання.
Разом з тим, існують обмеження в застосуванні технології
проблемного
навчання,
обумовлені
наступними
обставинами:
застосування технології проблемного навчання вимагає від викладача
певних знань, педагогічної майстерності, творчості; таке навчання
передбачає своїм змістом матеріал високого рівня значущості, що допускає
неоднозначні, альтернативні підходи, тлумачення й оцінки; проблемне
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навчання можливе тоді, коли у студентів є необхідний рівень знань, певний
досвід в галузі, що вивчається.
Зазначимо, що технологія проблемного навчання реалізується на
практиці як самостійна, автономна або як органічна частина інших
технологій навчання (ігрових технологій, технологій кооперативного,
проєктного навчання та ін.).
Досягнення творчого рівня розвитку особистості можна вважати
найвищим результатом будь-якої педагогічної технології, але існують
технології, в яких розвиток творчих здібностей є пріоритетною метою.
Серед них чільне місце посідає ТРВЗ – теорія розв’язання винахідницьких
завдань, яка ефективно сприяє розвиткові технічної творчості загалом і
творчої особистості зокрема. Створена вона вченим-дослідником,
письменником-фантастом Генріхом Альтшуллером. На відміну від
методик, які становлять сукупність окремих прийомів, ТРВЗ є цілісною,
самодостатньою технологією, послуговуючись якою можна розв’язувати
проблеми будь-якої складності (Дичківська, 2012, с. 222-223).
Поширеною є думка, що винаходи приходять несподівано, з осяянням
чіткого розуміння чого небудь, але Г. Альтшуллер задався метою виявити,
як створюються винаходи, і чи є у творчості свої закономірності. Для цього
він дослідив понад 40 тисяч патентів і авторських свідоцтв, класифікував
рішення по 5-ти рівнях винахідливості і виділив 40 стандартних прийомів,
використаних винахідниками. В результаті ним був розроблений алгоритм
розв’язання винахідницьких завдань (АРВЗ) − покрокова програма з
виявлення і вирішення протиріч. Це і стало ядром ТРВЗ. Головне місце в
технології належить життєвій стратегії творчої особистості (ЖСТО) та
розвитку творчої уяви (РТУ) (Подимова, та ін., 2011).
Поява ТРВЗ була викликана потребою прискорити винахідницький
процес, виключивши з нього елементи випадковості: раптове і
непередбачуване осяяння, сліпий перебір і відкидання варіантів,
залежність від настрою тощо. Крім того, метою ТРВЗ було поліпшення
якості і збільшення рівня винаходів за рахунок зняття психологічної інерції
та посилення творчої уяви і мислення. Поступово ця теорія вийшла за межі
технічної галузі і почала використовуватися в гуманітарних та інших
галузях, у тому числі й в педагогіці.
Основні положення ТРВЗ стосовно педагогіки, сформульовані
Г. К. Селевко: 1) теоретичні знання – каталізатор творчого розв’язання
проблеми, інструмент та основа творчої інтуїції; 2) винаходити можуть всі,
оскільки творчими здібностями наділена кожна людина; 3) творчості, як і
будь-якої діяльності можна навчитися; 4) необхідно включати в зміст
освіти основні доступні учням типи проблем, що є характерними для
певної науки і практики; 5) в центрі ТРВЗ знаходиться поняття
суперечності.
Мета використання ТРВЗ у підготовці майбутніх педагогів –
формування і розвиток культури творчого мислення, здатності вирішувати
складні завдання витонченими й ефективними способами.
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ТРВЗ – це набір методів вирішення завдань і удосконалення систем, в
основі яких лежить креативний підхід. ТРВЗ можна вважати єдиною
системною теорією навчання творчості, тому вирішення завдань не можна
оцінити, до того ж єдиної правильної відповіді вирішення немає.
Головний принцип ТРВЗ базується на твердженні, що кожне завдання
має нескінченну кількість розв’язань. Умови завдань мають бути
загальними, абстрактними, не пов’язаними з конкретними життєвими
ситуаціями. Ще одна важлива умова формулювання творчого завдання
ТРВЗ − орієнтація на результат (Баландіна, 2020).
ТРВЗ передбачає наявність винахідницьких задач і саме тоді, коли
вони виникають, починається потреба в застосуванні технології їх
розв’язання.
Розв’язання будь-якої винахідницької задачі передбачає отримання
певного результату, також звісно припускається ідеальний кінцевий
результат, тобто ситуація, коли потрібна дія виходить без будь-яких витрат
(втрат), використання зовнішніх ресурсів, ускладнень і небажаних ефектів
лише доступними ресурсами (Освітній потенціал ТРВЗ, 2014).
Наприклад, лекційне заняття має бути інформаційним та змістовним,
щоб студенти повністю засвоїли певну тему, з іншого боку, воно має також
бути цікавим та практико-орієнтованим. Це простий приклад протиріччя –
лекція одночасно повинна бути навантаженою інформацією і цікавою для
сприйняття. Вирішенням цього завдання є застосування різноманітних
інноваційних методів і технологій, наприклад, модель змішаного навчання
«перевернутий клас».
Алгоритм розв’язання винахідницьких завдань (АРВЗ) включає в себе
програму; інформаційне забезпечення; методи управління психологічними
чинниками, що перешкоджають розвитку творчої уяви (Подымова, 2011).
В освітній практиці для розв’язання винахідницьких завдань зазвичай
використовують шість основних етапів: 1) формування міні-задачі, яка
сприятиме більш точному опису завдання; 2) формування проблеми у
вигляді протиріч; 3) моделювання ідеального кінцевого результату; 4)
визначення необхідних ресурсів для вирішення завдання; 5) застосування
одного з прийомів або методів для вирішення завдання; 6) аналіз
результату та безпосередній розвиток критичного мислення (виділення
позитивного і негативного в результаті).
Під методами розв’язання винахідницьких задач, перш за все, маються
на увазі прийоми і алгоритми, розроблені в рамках ТРВЗ; а також такі
відомі методи як мозковий штурм, синектика, морфологічний аналіз, метод
фокальних об’єктів та їх різновиди. Розглянемо деякі з них:
Прийом «Збільшення – зменшення». Суть прийому «збільшення —
зменшення» полягає в зміні по спадній чи зростаючій будь-якої ознаки
об’єкта в сторону збільшення чи зменшення
Прийом «Ділення – об’єднання». Цей прийом призначений для
перетворення з позиції ділення й комбінування у будь-якому варіанті
об’єктів чи їхніх частин. Основний принцип дії Ділення, яке усе ділить, і
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Об’єднання, яке усе поєднує, відсутність будь-яких правил, нелогічність
ділення і комбінування.
Прийом «Перетворення ознак часу». Фантазування, засноване на зміні
ознак часу. У зв’язку з тим, що для перетворення беруться різні властивості
часу, прийом стає багатофункціональним. Час може бути різних типів:
Швидкі Хвилини (прискорює процеси, які протікають у самому об’єкті);
Повільні Хвилини (уповільнює процеси); Зворотній Час (змушує протікати
події у зворотній послідовності); Машина Часу (переміщує об’єкти на
далекі часові відрізки); Дзеркало Часу (переміщує об’єкти на ближчі часові
відрізки); Зупинка Часу (зупиняє час для об’єкта, його частин чи місця
знаходження).
Прийом «Спеціалізація – універсалізація». Прийом представлено
двома поняттями: універсалізації і спеціалізації. Прийом Універсалізації
дає можливість об’єкту виконувати безліч функцій, навіть йому не
властивих. Прийом Спеціалізації дозволяє обмежити можливості об’єкта в
рамках типової для нього функції.
Прийом «Навпаки». Суть прийому полягає у виявленні певної ознаки
або значення ознаки об’єкта та заміні її на протилежні.
ТРВЗ ґрунтується на наступних методах пошуку рішень (Сходинками
творчості. Методика ТРВЗ в початковій школі, 2007).
Мозковий штурм – колективний пошук нетрадиційних шляхів
розв’язання проблеми. Під час проведення мозкового штурму пошуковий
процес має два етапи: I етап. Група «генераторів ідей» у бесіді висуває різні
пропозиції. II етап. Критики оцінюють результати штурму й вибирають
кращі пропозиції.
Синектика − найкращий метод з різновидів «мозкового штурму».
Особливостями її є дозвіл на критику. А головне − обов’язкове
застосування ґрунтованих на аналогії 4-х прийомів: 1) прямої аналогії: як
раніше розв’язувалися подібні проблеми; 2) особистісної або емпатичної −
спробувати ввійти в образ даного об’єкта й розв’язати проблему з його
точки зору; 3) символічної (дати коротке символічне визначення
проблеми); 4) фантастичної − уявити, як би це розв’язували фантастичні
персонажі.
Морфологічний аналіз – метод що дозволяє формувати рухливість
мислення, розвиває комбінаторику. Розумові операції комбінаторного
характеру здійснюються за допомогою таблиці, де по вертикалі та
горизонталі виставляються будь-які показники. Перетин значень цих
показників є основою аналітичної діяльності.
Метод фокальних об’єктів. Основна ідея − встановлення асоціативних
зв’язків визначеного об’єкта з випадковими об’єктами або їх ознаками.
Отже, ТРВЗ є універсальною технологією, що стимулює творче
мислення, розвиває фантазію, яка знаходить втілення в практичній
діяльності; мотивує до обміну оригінальними ідеями; формує здатність
пропонувати нестандартні рішення, шукати вихід із скрутної ситуації,
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поглянути на проблему під іншим кутом зору; допомагає відчути смак
успіху в досягненні поставлених цілей.
Водночас існують певні труднощі у застосуванні ТРВЗ, обумовлені
такими обставинами: потрібен тривалий час для навчання, як і будь-якого
іншого навчального предмету. Ефективність застосування ТРВЗ залежить
від ступеня її вивчення (наприклад, скільки творчих прийомів може
застосовувати людина в своїй діяльності − 5 або 50). Немає однозначності
і точності інструментів. При вирішенні завдань доводиться перебирати всі
інструменти.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Аналіз наукових
джерел із проблеми дослідження свідчить про можливості технології
проблемного навчання і ТРВЗ для розвитку творчого мислення майбутніх
педагогів. Проблемне навчання сприяє формуванню у студентів
особливого стилю розумової діяльності, дослідницької активності,
самостійності; дозволяє майбутнім педагогам актуалізувати творчий
потенціал та розвинути творче мислення. Прийоми, методи та алгоритми
ТРВЗ можуть бути успішно використані в індивідуальній і колективній
дослідницькій роботі студентів. Під час дослідницької роботи, студенти
зможуть спрямувати свої ресурси на спільний пошук вирішення
проблемної задачі; вивчення конкретних ситуацій; обговорення отриманих
результатів; виконання випереджаючих знань для наступних занять тощо.
Теорія
розв’язання
винахідницьких
завдань
дає
можливість
дослідницького пошуку нестандартних рішень, вибору найбільш
оптимального підходу до вирішення різних типів завдань, прийняття
творчих рішень при розв’язанні проблемних ситуацій, сприяє засвоєнню
знань і формуванню професійних компетентностей на більш високому
рівні.
Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти потребує
подальшого вивчення і упровадження сучасних технологій розвитку
творчого мислення в освітній процес, що і стане подальшим напрямом
наших наукових розвідок.
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Abstract. The article analyses the researches of domestic and foreign
scientists who consider technologies aimed at developing of students’ creative
thinking; the concept of creativity, mechanisms of creative thinking, its specific
features, stages of creative process are considered; the technology of problembased learning is characterized, in particular: purpose, main features, methods of
creating problem-solving situations, stages of solving educational problems,
levels of organization and ways of implementing problem-based learning in
higher education institutions, advantages and limitations in technology
application; it is established that the most important feature of the substantive
aspect of problem-based learning is the reflection of objective contradictions that
naturally arise in the process of scientific knowledge, learning or any other
activity, which are the source of movement and development in any field; it is
noted that the technology of problem-based learning is implemented in practice
as an independent, autonomous or as an organic part of other learning
technologies (game technologies, cooperative technologies, project-based
learning, etc.); the semantic characteristic of the Theory of Inventive Tasks
Solving (TITS) as a technology of creative personality development is given; a
digression into the history of the technology creation is made; the main
provisions of TITS concerning pedagogy are given; the essence, purpose, main
features, main principles of technology, algorithm for solving inventive tasks are
revealed; some techniques and methods developed within the framework of
TITS, as well as such well-known methods as brainstorming, synectics,
morphological analysis, the method of focal objects are considered; positives
and difficulties in using the technology are identified. The conclusion on the
possibility of using the technology in working with preschool programme
students in the educational process of higher education establishment is made.
Keywords: algorithm; method; reception; problem-based learning;
creativity; creative thinking; Theory of Inventive Tasks Solving; technology.
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HIGHER EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES AT THE
UNIVERSITY: GENERALIZATION OF EXPERIENCE
Abstract. The article reveals the experience of the Pavlo Tychyna Uman
State Pedagogical University in the context of organizing the educational process
with applicants for higher education with special needs. Attention is focused on
educational-rehabilitation and social-educational support of applicants for
higher education with special needs. It is noted that the provision of education
and social development of applicants of this category is based on the principle
of “equal rights at equal opportunities”, and the level of education is an indicator
of the priority of universal values and the achieved level of inclusive
development.
The priority directions of the university activity in the context of
introduction of inclusive education are characterized: creation of an inclusive
educational space; removal of mental barriers on the way to higher education;
training all participants in the best ways to maintain diversity; development of
communication culture in the team (оrganizational culture); formation of a
perspective of the team and social partners on the nature and feasibility of
inclusive development of higher education; formation of inclusive competence
of teachers; development of inclusive competence of applicants; acquisition of
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information about the main difficulties in learning and life of applicants for
higher education with special needs; conducting classes that are clear to all
(educational policy); overcoming the social and psychological barriers to access
to inclusive education for young people with special needs; formation of mutual
assistance skills in the student body; formation of skills of applicants’ inclusion
in the micro-society of HEI; formation of skills of inclusion of students in the
sphere of public life (іnclusive practice).
The work of the Research Laboratory of Inclusive Pedagogy (Faculty of
Preschool and Special Education) and the Center for Social and Educational
Integration and Inclusive Rehabilitation and Social Tourism “Without Barriers”
(Faculty of Social and Psychological Education) іs analyzed.
Significant achievements in the field of student research are presented.
The results of the First International Scientific and Practical Symposium on
“Actual Problems of Implementing Inclusive Rehabilitation and Social Tourism
in Ukraine” which was held in Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical
University were presented, one of which is a plan for the implementation of
Inclusive Rehabilitation and Social Tourism in Ukraine as a social and
rehabilitation service and its testing in Cherkasy region as a pilot region in the
framework of the National Action Plan for the implementation of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The implementation of the program of the Center “Discovering the world
together” is presented, the main purpose of which is the cultural and emotional
development of young person, his formation on the path to self-improvement as
well as the Student Bureau of Inclusive Tourism, one of the main purpose of this
type of activity is to create routes for inclusive tourism in Cherkasy region.
The prospects of the university's activity with students with special needs
are defined.
Keywords: the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
students with special needs, inclusive education, Research Laboratory of
Inclusive Pedagogy, social and psychological rehabilitation, scientific research
of applicants for higher education with special needs.
Target setting. The introduction of inclusive education in Ukraine is a
complex, controversial task that requires the consideration and development of
statutory and regulatory, psychological and pedagogical, programmatic and
substantive, social and psychological principles.
Strategic changes and new trends in the educational space of Ukraine are
aimed at more effective inclusion of people with special needs in the educational
environment and public life of society, equal access to quality education
(Kalmykova, 2014).
Thus, the Education Act of Ukraine determines that inclusive education is
a system of educational services guaranteed by the State, based on the principles
of non-discrimination, respect for human diversity and effective involvement
and inclusion of all participants in the educational process.
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The Higher Education Act of Ukraine (The Law of Ukraine “On Higher
Education”, 2019) declares that a person with special educational needs is a
person with a disability who needs additional support to ensure higher education;
therefore, educational institutions are obliged to create and ensure equal
conditions of access to higher education, including the provision of special
educational and rehabilitation support for persons with special educational needs
and the creation of free access to the infrastructure of health care, taking into
account health restrictions.
Nowadays, a significant number of works by Ukrainian and foreign
scientists and practitioners are devoted to the problems of protection of person
with special needs. In particular, they are considered by M. Avramenko,
A. Akhmetshyn, S. Bohdanova, N. Boretska, O. Holovkina, S. Hryhoriev,
E. Libanova, O. Makarova, S. Melnyk, K. Mishchenko, M. Sapizhev,
H. Sahybzadaieva, V. Sushkevych, P. Talanchuk, S. Yevsieiev and others.
Research publications analysis. Ukrainian scientists consider such aspects
as the psychological support of female applicants of higher education with
disabilities (I. Tomarzhevska); education of spiritual and moral values in
applicants for higher education with special needs (O. Khoroshailo); support of
applicants for higher education with special needs (M. Tchaikovskyi);
rehabilitation and adaptation support in higher education institutions
(M. Avramenko, O. Makarova, V. Sushkevych, P. Talanchuk, S. Yevsieiev) and
others. Problems of socialization, social rehabilitation and integration of
applicants for higher education with special needs in educational institutions are
studied by Ukrainian scientists A. Kolupaieva, K. Kolchenko, N. Koliada,
O. Rasskazova, V. Teslenko, S. Kharchenko, M. Tchaikovskyi, F. Shandor,
A. Shevtsov and others.
The research aims and objectives purpose of the article is to highlight
the content and direction of educational-rehabilitation and social-educational
support of applicants for higher education with special needs (on the example of
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University).
The main research material. The tendency of growth of the number of
students with disabilities has made it a priority for Pavlo Tychyna Uman State
Pedagogical University to solve the problem of education and social
development of these people with a humanistic concept of education, which is
based on the principle of “equal rights to equal opportunities”. The level of
education for all is an indicator of the universal values priority and the achieved
level of inclusive development of the educational institution.
Therefore, the priority areas of the university are:
1. Organizational culture:
creation of an inclusive educational space;
removal of mental barriers on the way to higher education;
training all participants in the best ways to maintain diversity;
development of communication culture in the team.
2. Educational policy:
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formation of a perspective of the team and social partners on the nature and
feasibility of inclusive development of higher education;
formation of inclusive competence of teachers;
development of inclusive competence of applicants for higher education
with special needs;
acquisition of information about the main difficulties in learning and life of
applicants with special needs;
conducting classes that are clear to all.
3. Inclusive practice:
overcoming the social and psychological barriers to access to inclusive
education for applicants with special needs;
formation of mutual assistance skills in the applicants;
formation of skills of applicants for higher education’ inclusion in the
micro-society of HEI;
formation of skills of inclusion of applicants in the sphere of public life.
To ensure the development of inclusive educational policy and based on the
main legal documents within the university there is a Research Laboratory of
Inclusive Pedagogy (Faculty of Preschool and Special Education) and the Center
for Social and Educational Integration and Inclusive Rehabilitation and Social
Tourism “Without Barriers” (Faculty of Social and Psychological Education).
In 2014, the Center for Social and Educational Integration “Without
Barriers” was established on the basis of the Faculty of Social and Psychological
Education.
The idea of creating the Center won the XVI All-Ukrainian competition of
business plans for entrepreneurship among young people (2014), where in the
nomination “Social Project” was awarded the author’s team of the Faculty of
Social and Psychological Education: Oksana Kravchenko – PhD in Pedagogy,
Associate Professor, Dean of the Faculty of Social and Psychological Education,
Maia Perfilieva, PhD in Pedagogy and Oksana Shevchuk, PhD in Pedagogy for
the project “Center for Social and Educational Integration of Persons with
Disabilities”.
The purpose of creation and activity of the Center is to consolidate the
efforts of relevant structural units of the university, the executive authorities and
social agencies aimed at socio-pedagogical support of applicants for higher
education with special needs to adapt to the student and teaching staff,
integration into the educational and social environment, to create conditions for
self-development and self-realization, development of social activity, autonomy,
responsibility and mobility of applicants of higher education with special needs.
The main tasks are:
to ensure the rights of young people with functional limitations to get an
education in educational institutions in combination with correctional and
rehabilitation measures;
versatile development of the young personality on the basis of identifying
his talents and abilities, the formation of interests and needs;
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preservation and strengthening of moral and physical health of scientific
research;
education of young people's love for work, implementation of their preprofessional training, providing conditions for their vital and professional selfdetermination;
education of the individual as a cultural and moral person with an ethical
attitude to the world around him and himself;
provision of qualified psychological, medical and pedagogical assistance in
the process of training and education, taking into account the state of health,
features of psychophysical development of the applicant of higher education;
At the same time, the Center's activities are aimed at developing,
implementing and continuously improving the system of support applicants for
higher education with special needs, which covers the following areas: technical,
pedagogical, psychological, medical, social, rehabilitation, sports ones. All these
components of the support system come into effect gradually and can operate
simultaneously, complementing each other.
To solve the problematic area and implement the tasks, the activities of the
relevant sectors are coordinated:
1. Research
2. International activities
3. Public relations
4. Educational
5. Social and household
6. Psycho-correctional activities
7. Medical rehabilitation
8. Cultural and leisure
9. Volunteering
10. Inclusive tourism
A number of cooperation agreements have been concluded with: Ukraine
International Open University of Human Development (2015), Prolisok Center
for Social Rehabilitation of Disabled Children in Uman (2015). The center
fruitfully cooperates with the Department of Labor and Social Protection of
Uman City Council, charitable organizations, the Confederation of Public
Organizations of Disabled People of Ukraine, the City Department of Education,
the Inclusive Resource Center, specialists of psychological services of secondary
schools.
Particular attention is focused on the study of foreign experience in
international internships:
From September 01, 2008 till November 01, 2008: Internship of M.V.
Perfilieva on the basis of the Collegium in Gniezno; from September 01, 2009
to November 01, 2009 in Warsaw, on the topic: “Socialization of children and
youth with disabilities in Poland and Ukraine”.
From July 09, 2016 till July 21, 2016 participation in the international youth
program (Kravchenko O.O., Perfilieva M.V., Voitovska A.I., Melnychuk I.A.,
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Chupina K.O.) “In the light of considering conflicts" in Pekary /Krakow under
the patronage of the Polish-German Youth Organization.
From November 24 till November 30, 2018. Olena Polishchuk took part in
the program “Building Bridges”. Program topic: Traditions and customs of
inclusive people. German-Polish-Czech-Ukrainian youth meeting. Venue:
Krzyzowo, Poland.
As of 2018-2019 academic year Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical
University, along with students with typical development, educates 94 people
with disabilities in the following nosologies: spinal cord injury, Turner
syndrome, McCuene-Albright syndrome, diabetes, epilepsy, musculoskeletal
disorders, infantile cerebral palsy, scoliosis, congenital dislocation of both hip
joints, pulmonary hypertension, bilateral chronic sensorineural deafness of II-III
degree from early childhood, deformity of both eyeballs, secondary cataract of
the left eye, glaucoma of the right eye, chronic glaucoma, heart disease,
ventricular septal defect with arterial discharge, right artery insufficiency.
Within the framework of the Center's activity, the identity cards of
applicants with special needs are registered, where the age, year of study, type
and group of nosology, social features, and the student's attitude to the chosen
profession are indicated.
It is worth noting that special attention is paid to career guidance work
among applicants of higher education with disabilities. Doors Open Days are
constantly held on the basis of secondary schools in the region and rehabilitation
centers in particular. Special entrants have the opportunity to undergo
professional diagnostics on the basis of the Center for Professional Diagnosis
and Training Technologies of the University, as well as preparation for
admission to free economic education of young people with special needs within
the activities of the Center for Pre-University Training.
For the first-year applicants, individual programs were developed and
implemented after graduation from high school to the new conditions of higher
education.
At the university boys and girls with severe physical special needs study
together in general groups, have comfortable access to libraries, training
laboratories, dormitories, canteens.
At the same time, the university is actively introducing distance learning –
purposeful and controlled intensive independent work of an applicant of higher
education who can study in a convenient place on an individual schedule, having
a set of special teaching aids and agreed contact with teachers by phone, e-mail
and regular mail, as well as in person. Distance learning is in line with the
principle of humanistic education, according to which no one should be deprived
of the opportunity to study due to social insecurity and inability to attend
educational institutions due to physical disabilities.
In order to scientifically develop topical issues of inclusive education,
university teachers perform thesis research. Faculty of Preschool and Special
Education: Kalynovska Iryna Serhiivna works on the problem of forming the
readiness of the future psychologist to work in inclusive education, Cheredniak
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Anna Anatoliivna works on the problem of preparing the future teacherrehabilitation specialist for correction of motor functions of applicants for higher
education with intellectual special needs and Dychok Taisiia Petrivna studies the
problem of training of future teacher-rehabilitologist to the correction of motor
functions of applicants of higher education with intellectual disabilities. Faculty
of Social and Psychological Education: “Training of future social workers to
work in inclusive education through training technologies”, postgraduate Taran
A.M. and “Gender socialization of student youth with special educational needs
in higher education’, postgraduate student Voitovska A.I.
The Center has significant achievements in the field of applicants of higher
education research. In particular, the project of the Center “Development of the
Center for Social and Educational Integration of Persons with Special Needs”
won first place in the nomination “Social Projects” at the II All-Ukrainian
distance competition of student research papers in social pedagogy in 2015.
Kateyna Chupina, student of the Faculty of Social and Psychological Education
won the first place in the All-Ukrainian competition of student research papers
in the specialty “Social Work” (Uzhgorod, 2018). The topic of her scientific
work was “Inclusive tourism as a means of social and psychological
rehabilitation of applicants of higher education wiith disabilities in an
educational institution”, Scientific adviser – Associate Professor Kravchenko
O.O. On March 27, 2018, the final scientific-practical conference “Actual
problems of inclusive education” within the All-Ukrainian competition of
applicants of higher education research papers in the fields of knowledge and
specialties took place at the Ukraine Open International University of Human
Development. Among the thirteen selected works, Kateryna Benderska, a fifthyear student at the Faculty of Social and Psychological Education, defended her
research on inclusive tourism (Scientific adviser M.V. Perfilieva – Ph.D. in
Pedagogy, Associate Professor, Department of Social Pedagogy and Social
Work).
Participation in such events is extremely important for young scientists.
After all, it is an opportunity to share your own experience, expand your horizons
for future research topics and meet participants for further cooperation.
On October 27-29, 2016 the First International Scientific and Practical
Symposium on “Actual Problems of Implementing Inclusive Rehabilitation and
Social Tourism in Ukraine” was held in Uman on the basis of Pavlo Tychyna
Uman State Pedagogical University.
This event was preceded by the creation of Association “Inclusive
Rehabilitation and Social Tourism”, where among the founders, such as the
Municipal Institution “Cherkasy Regional Center for Medical and Social
Expertise of Cherkasy Regional Council”, National Historical and Cultural
Reserve “Chyhyryn”, Shevchenkivskyi National Reserve Kaniv, Sofiiivka
National Dendrological Park, Public Union “All-Ukrainian Scientific and
Practical Association of Inclusive Tourism of the Disabled and Chernobyl
Veterans of Ukraine”, Charitable Foundation “Support to Social Protection
Programs for Chernobyl Veterans and the Disabled” was also Pavlo Tychyna
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Uman State Pedagogical University (Faculty of Social and Psychological
Education).
The Symposium resulted in the adoption of a Resolution, which is the basis
for approval by the Coordinating Committee of the Regional State
Administration for Rehabilitation of Disabled Persons and Chornobyl Veterans
(Order of Cherkasy Regional State Administration of November 17, 2014 № 466
– Minutes № 7 of November 11, 2016), a practical action plan for the
implementation of Inclusive Rehabilitation and Social Tourism in Ukraine as a
social and rehabilitation service and its testing in Cherkasy region as a pilot
region in the framework of the National Action Plan for the implementation of
the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Therefore, in December 2017, at a meeting of the Academic Council of the
University, it was decided to rename the Center as follows – the Center for Social
and Educational Integration, Inclusive Rehabilitation and Social Tourism
“Without Barriers”.
The initiative group of the Center in 2015 and 2016 won the competition of
project proposals for inclusion in the calendar plan of the Department of Family,
Youth and Sports of Cherkasy Regional State Administration with the project
“Implementation of the Center for Social and Educational Integration for
Students with Disabilities “Without Barriers”.
Thanks to the grant assistance of the Cherkasy Regional State
Administration, the university students developed and tested the route of
inclusive tourism – excursions to the Trypillia Culture Museum in Lehedzyno,
as well as to the city of Cherkasy to watch the play at the Taras Shevchenko
Cherkasy Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater, to get
acquainted with Cherkasy Art Museum and local cultural monuments. Young
people also had the opportunity to listen to a concert dedicated to I. Schubert and
touch the art of music as listeners.
The purpose of the trip was to help students with disabilities learn to interact
with their colleagues, because during the trip there was a training aimed at
communication and creating a favorable psychological climate in the group. All
students participated in the training with interest, and upon its completion noted
that they learned a lot about each other, learned to find solutions to difficult and
conflict situations in the group.
Another important stage of rehabilitation was a trip to the Cherkasy Art
Museum, because applicants of higher education not only looked at the
paintings, but also created their own one, as drawing is a well-known arttherapeutic method, art allows in a symbolic hidden form to reconstruct a
traumatic conflict situation by the student himself. Creativity is one of the means
of overcoming fear, which appears in connection with the internal conflict.
During the reflection each participant described his feelings during the work and
interpreted his drawing.
Social and psychological trainings on the territory of the National
Dendrological Park “Sofiiivka” (Uman) are also traditional, which help to unite
the team, determine the leadership qualities, the level of communication in the
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group, the trainings use art-therapeutic techniques, elements of master classes,
work with natural materials. Social and psychological trainings are an integral
part of rehabilitation as they help the participants to get to know themselves and
their environment better,, teach them to find a way out of crisis life situations
and socialize in a new environment.
It has become a tradition for the Center for Social and Educational
Integration and Inclusive Rehabilitation and Social Tourism of Pavlo Tychyna
Uman State Pedagogical University to hold a students’ competition of social
projects “Traveling without Barriers”.
In 2017, more than 14 groups from different years of study of the Faculty
of Social and Psychological Education participated in the development of
projects for people with different nosologies. Participants combined sociopsychological rehabilitation, recreation and tourism in their research. And
already in 2018 there were 18 willing groups to take part. The uniqueness of this
competition is that students with disabilities also took part in the development
and defense of projects.
Currently, the implementation of the program of the Center “Discovering
the world together” is continued, the main purpose of which is the cultural and
emotional development of young person, his formation on the path to selfimprovement. Also the Student Bureau of Inclusive Tourism has been
established. The main purpose of this type of activity is to create routes for
inclusive tourism in Cherkasy region.
Excursion trips are constantly organized: to Cherkasy (museum of fine arts)
and Buky canyon; Excursions “Uman Tourist” (Uman Art Gallery, Basilian
Monastery, and University Planetarium. The video clip "What do students know
about inclusive tourism?” was filmed.
In 2019–2020 academic year in accordance with the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for inclusive
education in higher education institutions” of July 10, 2019 №635 three inclusive
groups (Faculty of Social and Psychological Education) were created at the
university. “Regulations on the team of psychological and pedagogical support
of students with special educational needs of Pavlo Tychyna State Pedagogical
University” were developed for the functioning of an interdisciplinary team of
specialists.
Students are actively involved in volunteering. The Center for Social and
Educational Integration, Inclusive Rehabilitation and Social Tourism “Without
Barriers” organized the "Smile" action devoted to the Day of Embraces, the
action to the National Father's Day “Wise Teachings”, “I am lucky”, “Selfie with
a teacher”. It was interesting to prepare New Year's cards, dolls for Mother's
Day, hold a culinary fair to support children and youth with disabilities.
It has already become a tradition to annually organize a festival of creativity
“We are equal. You and I will be together” (in 2019 there was already the sixth
festival). The event is regional, it is attended by students and children with
disabilities, showing their creative achievements.
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The problem of social and psychological rehabilitation of student youth
with disabilities is the topic of scientific research of the Center's staff, and in this
aspect the following results are important:
organization of scientific and practical conferences, round tables, seminars
at the national and international levels on the organization of a common
educational environment for people with special needs;
- establishment of the All-Ukrainian Association of Inclusive Rehabilitation
and Social Tourism (2015);
organization of the First International Scientific and Practical Symposium
“Actual problems of implementation of inclusive rehabilitation and social
tourism in Ukraine” (2016);
participation and victories of applicants for higher education in
competitions of scientific works: the 1st place in the 2nd round of the AllUkrainian competition of scientific works “Tourist Branch Future” (Kyiv
national trade and economic university, 2019); the 2 nd place in the 2nd stage of
the All-Ukrainian competition of student research papers in the specialty “Actual
problems of inclusive education” (Ukraine Open International University of
Human Development, 2019);
obtaining 5 certificates of copyright registration for scientific and practical
composition;
publication of the “Encyclopedia of Inclusive Rehabilitation and Social
Tourism” (2019);
publication of a monograph “Current issues of inclusive tourism
introduction in Ukraine and other countries” (2020);
organization the 3rd competition of scientific social projects on inclusive
rehabilitation and social tourism “Traveling without boundaries”;
defense of the thesis research “Gender socialization of applicants of higher
education with disabilities at the university” (2020);
from January 1, 2020, young scientists of the university began to develop
another research topic at the expense of the state budget: “Social and
psychological rehabilitation of children and youth with special educational needs
through inclusive tourism”. Terms of implementation: 2020-2022.
The University faithfully fulfills all orders of the Ministry of Science and
Education of Ukraine to ensure inclusive education. According to the Resolution
“On approval of educational activities licensing” of December 30, 2015 No
1187, according to paragraph 2 “… requirements for accessibility to educational
facilities for young people with disabilities and other low mobility groups are
put into effect during educational activities three years after the entry into force
of this resolution for educational institutions that already have a license to
conduct educational activities. A report on the state of preparation for the
implementation of the Licensing Conditions approved by paragraph 1 hereof on
accessibility to educational facilities for applicants of higher education with
disabilities and other low mobility groups shall be submitted to the licensing
authority six months after the entry into force of this resolution… “.
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Paragraphs 33,53,69,80 state that “an educational institution must ensure
the accessibility of educational facilities for applicants of higher education with
disabilities and other low-mobility groups, in particular unimpeded access to
buildings, classrooms (groups) and other infrastructure in accordance with state
building codes, rules and standards, which must be documented by a specialist
in technical inspection of buildings and structures, who has a qualification
certificate, or the relevant institution authorized to conduct these inspections.
Information on the conditions of accessibility of the premises for persons with
disabilities and other low-mobility groups is placed in a place accessible for
visual perception by adults accompanying the child.
In order to create an inclusive environment in Pavlo Tychyna State
Pedagogical University, much attention is paid to ensuring the implementation
of requirements for access to educational facilities for applicants of higher
education with disabilities and other low mobility groups: in accordance with
building codes and standards, ramps are installed in all educational buildings;
rooms in accordance with the requirements of accessibility and universal design,
desks for applicants of higher education, Braille plates with the name of each
faculty, department, departments of the university were purchased, Braille
alphabets for applicants of higher education - future psychologists, social
workers, teachers - future professionals who are ready to work in an inclusive
education, in reading rooms and computer classrooms equipped with computer
keyboards in Braille for visually impaired students, for the needs of the Center
for Educational Integration, Inclusive Rehabilitation and Social Tourism
"Without Barriers" maps of Europe in Braille were purchased.
In 2019, the university won the HealthyChallenge project, announced by
the United Nations Population Fund, and received a grant of UAH 15,000 to
purchase equipment to support a healthy lifestyle for students, including those
with special needs.
Currently, the university is working on the problem of installing a glass
elevator in the educational building № 3. In this context, the design and estimate
documentation has been developed.
The university's dormitories are also adapted to the needs of students with
disabilities: they currently live in rooms on the ground floor. The living
conditions of s applicants of higher education with special needs in dormitories
are constantly monitored.
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University gives such applicants
of higher education the opportunity not only to obtain the appropriate
qualification, modern profession, but also helps in employment.
In 2019 Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University won the Grand
Prix at the International Exhibition “Higher Education Leader” for the entry
entitled “Inclusive education: equal rights – equal opportunities”. This is a clear
confirmation that the priority for the university is to create conditions and
develop effective technologies for educating young people with special
educational needs, taking into account their individual needs, opportunities,
abilities and interests, for successful socialization and self-realization.
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Conclusions and further research prospects. A holistic system of social
and psychological support for applicants of higher education with special needs
allow them to achieve high results not only in education but also in creative and
professional activities. The further research prospects of the staff of the Center
will be connected with: the methodological and psychological preparedness of
teachers and subjects to teach a number of subjects for students who have certain
limitations; development of specific indices to measure the real state of inclusive
education implementation in Ukraine and carry out independent monitoring by
the public; adaptation of the educational environment for the needs of applicants
of higher education with special needs and special logistics for inclusion in
universities; the problem of tolerance in educational institutions, i.e. adequate
perception of a child with special needs by peers, teachers, lecturers; the
necessity to study the experience of other countries, taking into account the
achievements of Ukrainian special education and correctional education (for
example, according to the standards of special education), as well as developing
their own models, taking into account the economic and financial capabilities of
the state.
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Анотація. У статті розкрито досвід організації освітньо-виховного
процесу зі здобувачами з особливими потребами в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Увага
закцентована на навчально-реабілітаційному та соціально-виховному
супроводі здобувачів освіти з особливими потребами. Зазначається, що
забезпечення освіти та соціального розвитку здобувачів освіти цієї
категорії ґрунтується на принципі «рівні права – рівні можливості», а
рівень освіти є показником пріоритету загальнолюдських цінностей та
досягнутого рівня розвитку здобувачів з особливими потребами.
Схарактеризовано пріоритетні напрями діяльності університету в
контексті впровадження інклюзивної освіти: створення інклюзивного
освітнього простору; усунення психічних бар’єрів на шляху до вищої
освіти; навчання всіх учасників найкращим способам збереження
різноманітності; розвиток культури спілкування в колективі (організаційна
культура); формування погляду колективу та соціальних партнерів на
природу та доцільність інклюзивного розвитку вищої освіти; формування
інклюзивної
компетентності
педагогів;
розвиток
інклюзивної
компетентності здобувачів; отримання інформації про основні труднощі у
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навчанні та житті здобувачів з особливими потребами; проведення
зрозумілих для всіх занять (освітня політика); подолання соціальнопсихологічних бар’єрів у доступі здобувачів з особливими потребами до
інклюзивної освіти; формування в студентському колективі навичок
взаємодопомоги; формування навичок включення здобувачів у
мікросуспільство ЗВО; формування навичок включення здобувачів у
сферу суспільного життя (інклюзивна практика).
Проаналізовано роботу науково-дослідної лабораторії інклюзивної
педагогіки (факультет дошкільної та спеціальної освіти) та Центру
соціально-освітньої інтеграції та інклюзивної реабілітації та соціального
туризму «Без бар’єрів» (факультет соціально-психологічної освіти).
Представлені наукові досягнення здобувачів з особливими потребами,
а також результати Першого міжнародного науково-практичного
симпозіуму «Актуальні проблеми впровадження інклюзивної реабілітації
та соціального туризму в Україні», який відбувся в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, результатом
якого є затвердження плану впровадження інклюзивної реабілітації та
соціального туризму в Україні як соціально-реабілітаційної послуги та її
апробації в Черкаській області (пілотний регіон в рамках Національного
плану дій з реалізації Конвенції ООН про права людей з особливими
потребами).
Представлено результати виконання програми Центру «Відкриваємо
світ разом», головною метою якої є культурний та емоційний розвиток
молодої людини, її становлення на шляху до самовдосконалення, а також
Студентського бюро інклюзивного туризму, одне із завдань якого –
створення маршрутів інклюзивного туризму на Черкащині.
Висвітлено перспективи діяльності університету зі здобувачами вищої
освіти з особливими потребами.
Ключові слова: Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини, здобувачів з особливими потребами, інклюзивна
освіта, науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки, соціальнопсихологічна реабілітація, наукові дослідження здобувачів.
Стаття надійшла до редакції 10.10.2021р.

89

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
УДК [026:37+069:37](477-25):004.77:37.091.4Сухомлинський-048.67
DOI: 10.35619/iiu.v1i14.415
Міхно Олександр
доктор педагогічних наук,
директор Педагогічного музею України,
старший науковий співробітник сектору сухомлиністики
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики
Державної науково-педагогічної бібліотеки
України ім. В. О. Сухомлинського,
м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-5271-9530
e-mail: amihno@ukr.net
ВІРТУАЛЬНА «МУЗИЧНА СКРИНЬКА»
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: ВІД ЗМІСТУ ДО ФОРМИ
Анотація. У статті акцентовано на важливості формування цифрового
простору знань і важливій ролі у цьому музеїв та бібліотек як інституцій
пам’яті, зберігачів і трансляторів культурної спадщини. Відзначено, що
чільне місце у діяльності Педагогічного музею України та Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у
віртуальному середовищі посідає популяризація життєвого та творчого
шляху видатного українського педагога Василя Сухомлинського (19181970), зокрема шляхом створення віртуальних виставок.
Подано авторське визначення віртуальної виставки, обґрунтовано, що
це багатофункціональний інформаційний ресурс, який 1) дає можливість
отримання нової інформації широкому загалу користувачів і 2) дає змогу
при створенні виставки розширити арсенал використаних засобів і
прийомів для реалізації ідеї та концепції виставки (тексти, фото, аудіо,
відео та ін.).
Продемонстровано процес створення концепції віртуальної виставки
«Музична скринька» Василя Сухомлинського», що має кілька етапів: збір
та аналіз інформації (вивчення книжкових та фотоколекцій Педагогічного
музею України і Педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського
у с. Павлиш, відбір експонатів для виставки), візуалізація обраних
музейних предметів за допомогою фотофіксації чи сканування, створення
виставки (аналіз та систематизація наявного матеріалу, оформлення
«стартових» сторінок електронної публікації, розробка основних розділів
виставки).
Розкрито структуру та принципи побудови виставки й стисло
охарактеризовано змістовий (текстовий, ілюстративний) контент кожного
з п’яти розділів виставки: «Музика у житті В. Сухомлинського: спогади
сучасників», «Уроки музики в Павлиській школі», «В. Сухомлинський про
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музичне виховання», «Плейлист Сухомлинського», «Афоризми
Сухомлинського про музику».
Окреслено перспективні теми віртуальних виставок педагогічної
спадщини В. Сухомлинського.
Ключові слова: Василь Сухомлинський, музика, музичне виховання,
віртуальна виставка, контент, візуалізація, Педагогічний музей України.
Постановка проблеми. Одним із провідних завдань побудови
сучасного інформаційного суспільства є формування цифрового простору
знань. Важливу роль у цьому процесі відіграють музеї і бібліотеки як
інституції пам’яті, зберігачі та транслятори культурної спадщини. Їх
діяльність у інтернет-просторі – це не лише активне просування своїх
послуг, але й упровадження нових форм роботи з використанням сучасних
вебтехнологій. Певний досвід у цій царині мають такі провідні інституції
зі збереження педагогічної спадщини, як Педагогічний музей України та
Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
імені
В. О. Сухомлинського (Міхно, 2020). Чільне місце у діяльності зазначених
установ у віртуальному середовищі посідає популяризація життєвого та
творчого шляху видатного українського педагога Василя Сухомлинського
(1918-1970), зокрема шляхом створення віртуальних виставок. Попри те,
що спадщина В. Сухомлинського достатньо широко представлена у
інтернет-просторі, наразі відсутні теоретико-методологічні праці про
способи, методи і форми представлення доробку педагога з використанням
новітніх інформаційних технологій. Актуальність теми статті відображена
у самій її назві: йдеться про те, що форма віртуальної виставки зумовлена
змістом матеріалу за темою і визначається ним. Однак у разі створення
віртуальної виставки її форма залежить не лише від досвіду та уяви її
творця (музейного чи бібліотечного працівника), відібраних для
експонування матеріалів, але і від технічних можливостей сайту (чи
платформи, де виставка буде розміщена). Це теж необхідно враховувати,
аби віртуальному відвідувачу було зручно ознайомлюватися з
представленими матеріалами.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Зазначимо, що саме
розуміння того, що ж являє собою віртуальна виставка і чим вона
відрізняється від інших форм представлення інформації за допомогою
комп'ютерної техніки та мережі Інтернет, досі остаточно не склалося. Не
існує і єдиного, усталеного визначення самого поняття «віртуальна
виставка».
На підставі аналізу новітньої наукової літератури із застосування
цифрових технологій у музейній діяльності ми виокремили кілька
положень щодо використання та ролі музейної віртуальної виставки, яка:
залучає нову аудиторію, зокрема й насамперед – молодь;
є потужним інструментом передачі емоцій;
не пропонує щось принципово інноваційне, а задовольняє фактичні
потреби аудиторії;
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не є альтернативою офлайн-відвідуванню, а дає змогу онлайнвідвідувачеві пережити те, до чого він/вона ніколи б не мав доступу будьяким іншим способом;
є частиною освітньої діяльність музею та ефективніше подає
традиційні чи вводить нові поняття та теми;
використовується в межах місії музею, а не як окрема індивідуальна
пропозиція (Shehade and Stylianou-Lambert, 2020; Pop and Borza, 2016;
Guazzaroni, 2020; Hassan, 2020).
Зважаючи на зазначене вище, вважаємо, що віртуальна виставка – це
демонстрація за допомогою засобів вебтехнологій віртуальних образів
спеціально створеної музейної виставки. Це новий, багатофункціональний
інформаційний ресурс, який, по-перше, дає можливість отримання нової
інформації широкому колу користувачів, і, по-друге, дає змогу при
створенні виставки розширити арсенал використаних засобів і прийомів
для реалізації ідеї і концепції виставки (тексти, фото, аудіо, відео та ін.).
Мета статті – висвітлити процес розроблення концепції віртуальної
виставки «Музична скринька» Василя Сухомлинського» із застосуванням
новітніх інформаційних технологій та окреслити її структуру і змістовий
(текстовий, ілюстративний) контент.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розроблення концепції
виставки «Музична скринька» Василя Сухомлинського» здійснювалося на
основі фондових матеріалів Педагогічного музею України та Педагогічномеморіального музею В. О. Сухомлинського у с. Павлиш на
Кіровоградщині, й містить кілька етапів:
збір та аналіз інформації: вивчення книжкових та фотоколекцій
зазначених музеїв та відбір експонатів для виставки;
візуалізація обраних музейних предметів за допомогою фотофіксації
чи сканування;
створення виставки: аналіз та систематизація наявного матеріалу,
оформлення «стартових» сторінок електронної публікації, розробка
основних розділів виставки.
Окрім зазначених, у створенні віртуальної експозиції є ще один
надзвичайно важливий етап – формулювання назви виставки. Завдання
назви – активізувати увагу потенційних відвідувачів, зацікавити їх.
Словосполучення «музична скринька» належить В. Сухомлинському, який
у книзі «Серце віддаю дітям» пише: «… у нас створюється альбом
музичних творів, що полюбилися дітям… Я називаю альбом «Музичною
скринькою», дітям це подобається, вони кажуть з гордістю: «У нас є
музична скринька» (Сухомлинський, 2018, с. 137).
Однак ми розширюємо значення цього словосполучення, додавши
слова, які наповнюють його дещо іншим – глибшим змістом. Віртуальна
«музична скринька» Василя Сухомлинського – це не просто альбом, або
певна кількість музичних творів. Це ще й педагогічні ідеї
В. Сухомлинського, джерела цих ідей, способи їх утілення в практичну
діяльність. Тож, йдеться про науково-педагогічні праці педагога, інші
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джерела, зокрема аудіо, адже мова про музику й візуальні джерела, тобто
фотографії з фондів Педагогічно-меморіального музею педагога в
Павлиші.
Структурно віртуальна виставка «Музична скринька» Василя
Сухомлинського» містить п’ять розділів. Розглянемо їх докладніше.
У першому розділі – «Музика у житті В. Сухомлинського: спогади
сучасників» – представлено спогади тих, хто добре знав Василя
Олександровича і у своїх спогадах розповів про його ставлення до музики,
а саме: матері Оксани Овдіївни, брата Сергія, друга й однодумця, педагога
Івана Ткаченка, письменника Бориса Тартаковського і доньки Ольги. Це
спогади про те, що музика увійшла в життя В. Сухомлинського змалечку,
із грою на власноруч змайстрованій сопілці, про залюбленість в українську
народну пісню, про уміння чути музику природи тощо. Це джерела,
підґрунтя музичної культури В. Сухомлинського, які, безперечно,
вплинули на формування поглядів педагога на музичне виховання.
Наприклад, Ольга Василівна Сухомлинська згадує: «Коли думаю про
батька, пересвідчуюся, що найприємнішою і найкращою для нього була
музика природи – шум дерев, спів пташок, подих морозного вітру,
стрекотання цвіркунів, дзижчання бджіл, – яку він настільки тонко
відчував і всім серцем любив, що долучив до цих почуттів дорослих через
свої педагогічні праці, а особливо дітей через свої художні мініатюри,
наповнені музикою живої природи» (О. Сухомлинська, особ. повід., курсив
– О. Сухомлинська).
Принцип подання матеріалу до розділу – поєднання тексту та
візуальних джерел: фото автора спогадів, власне текст, фото джерела
тексту з відповідним етикетажем (підписами). У такому «обрамленні»
текст спогаду ніби оживає і сприймається по-іншому – емоційніше.
Продемонструємо це наочно на рис. 1.
Другий розділ виставки має назву «Уроки музики в Павлиській школі».
Його побудовано на основі цитат з книги В. Сухомлинського «Павлиська
середня школа» та матеріалів з фондів Педагогічно-меморіального музею
В. О. Сухомлинського у Павлиші, а саме: аналізів уроків співів та шкільних
фотографій 1960-х років. Представлено три скановані копії аналізів уроків співів
вчителя Павлиської школи Семена Єфременка, які відвідав В. Сухомлинський
як директор школи, а також фото цього вчителя і витяг з одного із представлених
документів, де зазначено: «На уроці мусить звучати музика. Це ж
найголовніший вид роботи в процесі музичного виховання. Де ж діти чутимуть
музику, якщо вони на уроці вчитимуть музичні знаки. Хіба оцінка з музики і
співів залежить від того, як учень пише ноти?» (аналіз уроку співів, 31.10.1963
р., 5-б клас).
Далі в розділі цитати з книги «Павлиська середня школа» поєднано з
рідкісними фотографіями з фондів музею у Павлиші. Наприклад, цитати
«У музичній кімнаті проводиться позакласна робота з музики і співу. Тут
обладнання та наочні посібники для вивчення музичної грамоти, фонотека
творів класичної та сучасної музики. У музичній кімнаті зберігаються
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народні інструменти» (Сухомлинский, 1969, с. 114) та «Музичні здібності
учнів розвиваються в хорових гуртках, у дитячому оркестрі народних
інструментів, у гуртку баяністів (там само, с. 349)» проілюстровано
світлиною, на якій зображено заняття шкільного гуртка баяністів у 1968–
1969 навчальному році.

Рис. 1. Розділ 1. Музика в житті В. Сухомлинського: спогади
сучасників (фрагмент)
Підкреслимо, що цитати не інтерпретуються, тобто виставка цілком
позбавлена дидактизму: її відвідувач ніби веде діалог з самими педагогом
і робить самостійні висновки. Завдання музейника саме і зводиться до того,
аби музейними засобами та за допомогою вебтехнологій створити умови
для такого діалогу з відвідувачем.
Третій розділ – «В. Сухомлинський про музичне виховання» –
побудовано аналогічно до попереднього як поєднання цитат
В. Сухомлинського з фотографіями із фондів музею педагога в Павлиші.
Лише тут цитується книга «Серце віддаю дітям», видана 2018 року за
науковою редакцією О. Сухомлинської. Скажімо, висловлювання «Я бачив
одне з важливих завдань виховання дітей в тому, щоб сприйняття
музичних творів чергувалося зі сприйняттям того тла, на якому людина
може зрозуміти, відчути красу музики – тиші полів і лугів, шелесту
діброви, пісні жайворонка в блакитному небі, шепоту дозрілих колосків
пшениці, дзижчання бджіл і джмелів. Усе це і є музика природи, те
джерело, з якого людина черпає натхнення, створюючи музичну мелодію»
(Сухомлинський, 2018, с. 126–127) проілюстровано фотографією
В. Сухомлинського з учнями на природі.
Завершує розділ промовиста цитата педагога про важливість
музичного виховання: «В наші дні, коли технічні засоби запису та
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поширення музики набули такого універсального характеру, це виховне
завдання набирає особливого змісту» (там само, с. 326 ). Це сказано понад
50 років тому. Що вже говорити про сучасні засоби комунікації та новітні
мобільні пристрої? Тому логічно підходимо до наступного розділу –
«Плейлист Сухомлинського», який у такому, як він є, вигляді, стало
можливим представити лише сьогодні, на сучасному етапі розвитку
інтернет-технологій.
Але спершу повернімось до другого розділу виставки і згадаймо слова
В. Сухомлинського про важливість прослуховування музичних творів:
«Основну увагу треба звернути на слухання музики. Це – основа виховання
музичної культури» (аналіз уроку співів, 10.03.1965 р., 1-б клас). Тобто
говорити, писати, читати про музику і не прослухати, не почути музику –
нонсенс у сучасну інформаційну добу. Плейлист – це список музичних творів,
складений за книгою «Серце віддаю дітям»: у формі таблиці подано ім’я
композитора, назву твору та посилання на відеохостинг Ютуб, перейшовши за
яким, можна прослухати відповідний музичний твір. Наголосимо, що
В. Сухомлинський надзвичайно відповідально ставився до відбору музичних
творів: «Я дбав не про кількість, а перш за все про те, щоб у духовне життя дітей
увійшло все найкраще з музичних скарбів людства» (там само, с. 323), «Нехай
за місяць дитина почує одну нову мелодію, але ця мелодія стане для неї
джерелом духовної насолоди на все життя. Я побоювався пересичення музикою,
все новими творами, які б просто розважали, не залишаючи в серці жодного
сліду» (там само). Усього у музичній добірці 68 творів, які структуровано за
такими підрозділами:
• «Музика природи», казкові мелодії;
• пісні для хорового співу;
• українські народні, авторські пісні;
• пісні інших народів;
• класична музика;
• радянські пісні, додані В. Сухомлинським через «побажання»
рецензентів і видавництва «Радянська школа».
Наведемо зміст першого підрозділу плейлиста.
Таблиця 1
Плейлист Сухомлинського (фрагмент)
Автор
М. РимськийКорсаков
П. Чайковський
П. Чайковський
П. Чайковський
А. Аренський

Назва твору
Лінк. Прослухати на Ютуб.
«Музика природи», казкові мелодії
«Політ джмеля»
https://www.youtube.com/watch?v=
SeIpygLef8Y
«Осіння пісня
https://www.youtube.com/watch?v=
(Жовтень)»
_M6NLLcLaWA
«Пісня
https://www.youtube.com/watch?v=
жайворонка»
LCFJEZEqCLw
«Баба-Яга»
https://www.youtube.com/watch?v=
uiAaQfQ5sac
«Зозуля»
https://www.youtube.com/watch?v=
ZBvIWWBYooI
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Е. Гріг

Е. Гріг

«У печері
гірського
короля»
«Норвезький
танець»
«Кобольд»

Е. Гріг

«Танець Ельфів»

Ф. Шуберт

«Екосез»

М. РимськийКорсаков
І. Дунаєвський

«Три дива» («Казка
про царя Салтана»)

Е. Гріг

«Шпаки
прилетіли»

https://www.youtube.com/watch?v=
Mvlnklr2BuI
https://www.youtube.com/watch?v=
fEOOzu3w_Zw
https://www.youtube.com/watch?v=
GRJTnUpm7NI
https://www.youtube.com/watch?v=
AH6mpAIcjcY
https://www.youtube.com/watch?v=
f3AxmfrtbdI
https://www.youtube.com/watch?v=
oOHntTr_cxc
https://www.youtube.com/watch?v=
M2_WVycU1ks

Завершує виставку невеликий розділ «Афоризми Сухомлинського про
музику», де подано висловлювання педагога про музику та музичне
виховання, а також розміщено фото обкладинки книги «Василь
Сухомлинський. Афоризми» (Міхно, 2018) і посилання, перейшовши за
яким, віртуальний відвідувач може завантажити цю книгу
(https://lib.iitta.gov.ua/715565/).
Детально ознайомитися з матеріалами виставки можна на сайті
Педагогічного музею України: http://pmu.in.ua/actual-info/syhoml_myzyka/.
Отже, алгоритм створення віртуальної виставки «Музична скринька»
Василя Сухомлинського» можна представити у вигляді такого ланцюжка
послідовних дій: опрацювання літератури за темою (спогадів сучасників
про В. Сухомлинського, науково-педагогічних праць педагога, фондів
Педагогічного музею України та Педагогічно-меморіального музею
В. О. Сухомлинського) → розроблення концепції виставки на основі
структурування відібраного матеріалу → створення текстового та
ілюстративного контенту виставки → розміщення матеріалів виставки в
мережі Інтернет.
Акцентуємо, що під час роботи над цією віртуальною виставкою ми
значну увагу приділяли дизайнерським рішенням, оскільки за допомогою
кольору, зображення, звуку з’являється можливість створити настрій,
привернути увагу віртуального відвідувача, підкреслити і виділити
важливі моменти, які сприяють розкриттю заявленої теми, посилити
емотивність і атрактивність виставки. Ми переконані, що при створенні
будь-якої віртуальної виставки роль комунікатора (автора виставки), стає
більш значущою, персоніфікованою. Оскільки музейник не обмежений
конкретним музейним простором, площею, обладнанням тощо, він,
розкриваючи тему виставки, має можливість залучити різні засоби
(музику, кольори тощо), чим, створює новий, часом несподіваний образ.
Окрім того, «розмова» комунікатора з реципієнтом ведеться «один на
один» і сприйняттю «не заважає» простір музею, наповнений іншими
відвідувачами, сторонніми звуками тощо.
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Підсумовуючи,
зазначимо, що віртуальна виставка «Музична скринька» Василя
Сухомлинського» – це багатофункціональний інформаційний ресурс, який
надає можливість підвищити ефективність пошуку інформації та
розширити коло досліджуваних матеріалів із заявленої теми.
Ознайомлення з віртуальною виставкою виводить відвідувача на якісно
новий рівень зорового сприйняття представлених документів і подальшого
пошуку інформації про педагогічну спадщину В. Сухомлинського завдяки
таким незаперечним перевагам, як свобода експозиційного простору,
відсутність часових обмежень, високий ступінь змістовності (5 розділів),
можливість масштабування і зворотного зв'язку, гіперпосилання на інші
інформаційні ресурси (відеохостинг Ютуб, електронна бібліотека НАПН
України) тощо. Тому віртуальна виставка виконує роль своєрідного
компасу в інформаційному просторі і спонукає віртуального відвідувача не
лише до осмислення представленого матеріалу, але й, будучи
інтерактивною, залучає до подальшого пошуку інформації. Окрім того,
електронний
формат
виставки
«Музична
скринька»
Василя
Сухомлинського» завдяки візуалізації контенту дає змогу визначити
перспективні теми подальших наукових досліджень і можливих
віртуальних виставок спадщини педагога: «Василь Сухомлинський у
спогадах сучасників», «Епістолярій В. Сухомлинського: адреси й
адресати», «З почуттям глибокої поваги: книги з дарчими підписами
В. Сухомлинського» та ін.
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A VIRTUAL “MUSIC BOX” OF VASYL SUKHOMLYNSKYI:
FROM THE CONTENT TO THE FORM
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Abstract. The article emphasizes the importance of forming a digital
knowledge space and the important role of museums and libraries as institutions
of memory, depository, and translators of cultural heritage. It has been noted that
a prominent place in the activities of the Pedagogical Museum of Ukraine and
the V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine in
the virtual environment is occupied by the popularization of the life and career
of the outstanding Ukrainian teacher Vasyl Sukhomlynskyi (1918-1970), in
particular by creating virtual exhibitions.
The author's definition of a virtual exhibition has been given, it has been
substantiated that it is a multifunctional information resource that 1) allows a
wide range of users to get new information and 2) allows the creation of a toolkit
and techniques to implement the idea and concept of the exhibition (texts,
photos, audio, video, etc.).
The process of creating the concept of the virtual exhibition “Music Box” of
Vasyl Sukhomlynskyi’ consisted of several stages: collection and analysis of
information (study of book and photo collections of the Pedagogical Museum of
Ukraine and the Pedagogical Memorial Museum of V. O. Sukhomlynskyi in Pavlysh
Village, demonstration of exhibits for the exhibition), visualization of selected museum
objects by photofixation or scanning, creation of the exhibition (analysis and
systematization of the available material, registration of “starting” pages of the
electronic publication, development of the main sections of the exhibition).
The structure and principles of the exhibition have been revealed and the
semantic (textual, illustrative) content of each of the 5 sections of the exhibition
have been briefly described: “Music in the Life of V. Sukhomlynskyi: The
Memories of Contemporaries”, “Music Lessons in Pavlyska School”, “V.
Sukhomlynskyi on Music Education”, “Sukhomlynskyi’s Playlist”,
“Sukhomlynskyi’s Aphorisms about Music”.
Perspective themes of virtual exhibitions of V. Sukhomlynsky’s
pedagogical heritage have been outlined.
Keywords: Vasyl Sukhomlynskyi, music, music education, virtual
exhibition, content, visualization, the Pedagogical Museum of Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 27.09.2021р.
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНО-ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ
Анотація. Визначення статусу мистецтва, зокрема, музичнoго, та
рoзуміння діяльнісної перспективи впливу музики на мoральність та
духoвність учня, допоможе розв’язати основне питання музичнопедагогічної освіти, постулатом якої стає становлення особистості
(інтелектуальне та художнє) як pезультат її самopoзвитку і poзвитку її
твopчих пoтенцій, що забезпечить всебічну підгoтoвку молодшого
шкoляpа.
Відомо, що музичне мистецтво має властивість не лише формувати
емоційний досвід, але й просвітлювати, очищати людські переживання.
Цей очищувальний вплив - катарсис є доказом зв’язку музичної творчості
з вищими людськими цінностями. Музичне мистецтво перш за все –
мистецтво емоцій, проте це мистецтво здатне впливати на інтелектуальну
© Потапчук Т., Клепар М.,
Фабрика-Процька О., 2021
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сферу особистості, збагачуючи її знання про морально-духовні цінності. У
цьому випадку музичний твір є джерелом інформації про художній
світогляд певного періоду, напряму, національної школи митця.
Впливаючи на людину насамперед через переживання, музичне
мистецтво володіє унікальною здатністю активізувати емоційну
сприйнятливість, збагачувати досвід почувань, а, отже, всебічно розвивати
особистість, її ціннісні установки, загальну культуру. Завдяки моральнодуховним цінностям, музичне мистецтво, особливо духовна музика, дає
людині можливість пережити чуже життя як своє, збагатитися досвідом
багатьох поколінь, зробити його фактом свого буття. Мистецтво спонукає
до співпереживання (емпатії), співчуття, здатності зрозуміти емоційний
стан іншої людини (синтонії), сприяє формуванню людських відносин,
зокрема й морально-духовних цінностей.
Ключові слова: музичне мистецтво, духовна музика, емоції,
морально-духовні цінності, молодші школярі.
Постановка проблеми. Музика у формі «мистецтва», вважалась
вираженням «розумних почуттів», і як високоморальне явище святковою,
що потребує для свого сприйняття естетично і етично освічену
особистість.
Музика у формі «не мистецтва», як правило, не потребує спеціальної
«теоретичної» підготовки, позаяк вона орієнтована на збудження
«нерозумних» емоцій. Така музика також виконує багато функцій: звільняє
людину від тиску, формує особливе розуміння свободи, підтримує в душах
людей агресивний руйнівний пафос, що має своєрідний терапевтичний
ефект. Зростання ролі і значущості музики – «не мистецтва», сприяє
розвитку аудіо і відеотехніки, комп’ютерних технологій.
До кінця ХХ ст. через відсутність ідеологічного, естетичного,
етичного «нагляду» роль подібної музики у визволенні людських афектів
підвищується, що відтісняє музику – «мистецтво» з її високим
терапевтичним і виховним потенціалом на культурну периферію.
Слід також відмітити обов’язковий зв’язок музично-теоретичних
знань з морально-духовними. Значення моральних понять і категорій етики
в їх позитивному впливі на музично-теоретичні знання надзвичайно
важливе. Розуміння специфіки образної системи музики, умовності її
форм, допомагає емоційно й глибинно сприймати твір та інтерпретувати
його.
На думку О. Лосєва, «Музика приводить у вібрацію саму душу
людини: вона діє безпосередньо на організм душі, викликаючи в ній
глибокі і найпотаємніші хвилювання. Образне ж мистецтво ставить між
душею людини і предметом пізнання образ, тобто відому структуру
свідомості, і через цю структуру душа і відчуває буття» (Лосев, 1995, с.
305).
Зокрема, В. Толстих (1973) підкреслює, що співпереживання як
людське почуття, пронизує усі види людської діяльності, серед них і
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контакт з мистецтвом: досвід почуттів суспільної людини включає в себе
не лише її індивідуальні переживання, але й увесь досвід емоційних
співпереживань, отриманих в процесі спілкування з іншими людьми у всіх
сферах людської життєдіяльності, включаючи і досвід контактування зі
світом мистецтва (Толстых, 1973, с. 323).
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Проблема формування
морально-духовних цінностей нерозривно пов’язана з аналізом музичних
творів і загально-моральною підготовкою учнів. На необхідність
поєднання музикознавчого та морально-духовного підходу в аналізі
музичного мистецтва вказують Л. А. Мазель, Ю. Холопов,
С. Х. Раппопорт.
У наукових працях останніх років досить часто розглядаються різні
аспекти формування морально-духовних цінностей особистості засобами
духовної музики. Зокрема, узагальнення досвіду вивчення творів духовної
музики вітчизняних композиторів та аналіз місця музичного мистецтва у
моральному
вихованні
особистості
аналізується
у
працях
Н. А. Герасимової-Персидської, В. В. Медушевського, О. П. Рудницької та
ін.
Мета статті – провести теоретичне дослідження проблеми моральнодуховних цінностей молодших школярів засобами музичного мистецтва,
визначити виховний вплив духовної музики на особистість молодшого
школяра.
Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки музиці ми
пізнаємо всі відтінки радості, горя, страждань і щастя, які ми, можливо, і
не переживали у житті, але які відчуваємо, дякуючи музиці.
Зокрема, Б. М. Теплов (1947), слушно наголошує на внутрішній
емоційності музичного пізнання дійсності, «Переживання музики має бути
емоційним. Сприймання музики відбувається через емоцію, але емоцією
воно не закінчується. В музиці ми пізнаємо світ. Музика є емоційне
пізнання» (Теплов,1947, с.22). «Почуття незрівнянно повніше, глибше,
точніше можуть бути виражені засобами музики, ніж словами. Тому
неможливо адекватно і до кінця перевести у слова зміст музики. Цей
переклад обов’язково буде неповним, грубим і приблизним... Але з
неможливості переведення у слова змісту музики зовсім не слідує, що сам
цей зміст є невизначеним і розпливчатим. Емоційний зміст дійсно значного
твору музики досконально визначеної» (Теплов, 1947, с.12).
На думку Л. Виготського (1991), складний світ переживань і почуттів,
який розширюється і поглиблюється у процесі контактування з музикою,
складає психологічну основу мистецтва музики (Выготский, 1991, с.15).
Він назвав мистецтво «суспільною технікою почуттів» і стверджував, що
все прикладне значення мистецтва зводиться до його виховної дії
(Выготский, 1991, с.322).
С. Л. Рубінштейн (1959) стверджував, що сам перехід життєвих
ставлень в систему вироблених музикою засобів виразності вже забезпечує
ефект «універсальності», «суспільної величності» музичного мистецтва.
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Отже, музика має широкі можливості у пізнанні світу, бо вона у
концентрованому вигляді втілює в собі багатство і різнобічність його
сутності, духовного життя і особистісного «Я».
Вплив музичного мистецтва на формування морально-духовних
цінностей молодших школярів починається у дитинстві. Змалку дитина
відчуває усяке моральне занедбання, відразу до поганого, те, що недобре з
самої природи. Вона захоплюється красою, що властива моральному
добру, живить нею свої розум і почуття ще до того, як зможе її усвідомити.
Коли настає пора усвідомлення істин християнського бутя, сприймає їх як
дуже близькі.
Вагомим є переконання, що виховання засобами музичного мистецтва
допомагає подолати суперечності між суспільними та індивідуальними
інтересами задля вивільнення етичного початку з-під влади практичного
інтересу – особистого благополуччя.
У нашому дослідженні музичне мистецтво буде визначатися як
духовні музичні твори композиторів різних епох, за допомогою яких
виховуються естетичні, моральні якості, духовні цінності особистості.
Духовна музика – це, передусім релігійні піснеспіви, які виражають
душевний стан людини, уможливлюють певне моральне відчуття. Тому
спосіб існування духовної музики має відповідати її духовному змістові.
Духовна музика надзвичайно важлива й з огляду на те, що менталітету
українців властиві чуттєвість, внутрішня потреба творити прекрасне.
«Наше єство, – стверджував І. Вознесенський, – так насолоджується
піснеспівом, що невгамовані немовлята засинають під спів. Співають всі і
всюди: у церкві, вдома, а в церкві – псалми як джерело освячення дають
ще більшу користь і задоволення» (Вознесенский, 1905).
Великий вплив духовної музики на суб’єктивний світ особистості та
колективну свідомість особистості. Вона є естетичним засобом пізнання
життя людини, етноспільноти, народу.
Свого часу М. Рубінштейн (1917, с.56) писав, що молитва виливається
у форму співу та музики, і зазвичай лише так релігійне почуття
пробуджується до нового життя. Спів – це осердя православного
богослужіння. Коли наші предки казали, що «Церква Божа без співу
стоїть», то це означало, що вона порожня і не діє. Розспіви у Православній
церкві в періоди її розквіту, як і богослужбові тексти, називалися святими.
І якщо проповідування Божого Слова завжди було повчальним, то
церковний піснеспів давав змогу заглибитися розумом і серцем у зміст
виконуваного і мимоволі пробуджував комплекс релігійних почуттів
(Кураев, 1997, с.20).
На думку П. Щуровського, «Церковна музика здатна викликати у
прихожан урочистий настрій, примушувати їх відмовлятися від усього
земного, навертати душі до Божественного» (Щуровский, 1898, с.12 – 13).
Спів, зазначає В. Лебедєв, сповнює людей високими небесними відчуттями
(Лебедев, 1907, с.3). У церковному співі на текст Святого Письма
складається мелодія. Адже в Православній Церкві інструментальної
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музики немає, наразі голос вважається природним і найкращим
інструментом. Цей піснеспів називається богослужбовим, церковним.
«Духовна музика, покликана до піднесеного життя. Вона не допускає
нечистого, неспівзвучного, не дає душі стати глухою» (Лебедев, 1907).
Духовні піснеспіви є наслідком індивідуальних вражень, афектів
окремо взятої особистості через сприйняття нею релігійних істин. Вони не
здатні породжувати стійке моральне почуття через відсутність зв’язку з
духовною традицією. Проте збуджують емоційність, доводять до стану
душевної неврівноваженості. Наявність під час сприйняття духовних
піснеспівів, виражених настановлень на художність, відчуттєву
впливовість порівняно з явищем духовної музики спричинюють
суперечності між художніми та морально-творчими аспектами музичнодуховної діяльності.
Тому церковний спів гармонізує душу і розум людини, сприяє
усвідомленню змісту моральних уроків Закону Божого. Завдання сьогодні,
полягає в тому, аби мистецтво, до якого долучаються прихожани у церкві,
піднести на вищий рівень. І тоді парафіяни виховуватимуться на справжніх
художніх творах, а в майбутньому прагнутимуть розширити свій художній
світогляд.
У багатьох дослідженнях духовна музика розглядається з позицій
історичної ретроспективи змісту та основних форм роботи на уроці.
Зокрема, вчені розглядають духовну музику в загальному аспекті як
обов’язкову складову музичної освіти (поряд із народною та музикою
зарубіжних композиторів). На уроці, на переконання дослідника, вона має
бути суто у хоровому виконанні, а в роботі здебільшого використовувати
метод емпіричного сприйняття. Вчені зауважують, що освітня та виховна
функція церковного співу не підлягає сумніву, адже, крім музичних знань,
вона дає значну кількість літургічних, історичних та літературних
повідомлень.
Під час прослуховування улюблених творів школярі концентрують
увагу на власних думках і почуттях; керуючись голосом совісті, виділяють
позитивні і негативні якості.
На уроці під час вивчення твору М. В. Лисенка «Боже Великий,
Єдиний» ми розповідали про виховний потенціал творів українського
хорового мистецтва. При цьому підкреслювалося, що діяльність
композитора визначалася не тільки написанням музичних творів, що
відрізнялися гармонійною красою і виразністю, але й їх використанням у
моральному вихованні тогочасної молоді.
У процесі розучування творів звертали увагу молодших школярів на
основні засоби музичної виразності (темп, динаміку, лад, мелодію), які
використовує композитор, зосередивши увагу на тому, що церковну
молитву автор наближає до художньо-емоційного еталону класичного
музичного мистецтва. Пісенний характер творів М. В. Лисенка слугував
одним із відправних моментів у створенні художньо-повноцінних
моральних образів у моральній свідомості молодших школярів.
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При вивченні духовної музики на заняттях музичного мистецтва в
учнів формуються такі морально-духовні цінності, як шляхетність,
старанність, смирення, делікатність, шанобливість, скромність, лагідність,
урівноваженість тощо.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Тож, духовна музика
як цілісна структура – це не лише особливий світ образів, думок, почуттів,
а й відмінна від решти мистецтв інтонаційна сфера, з притаманним лише
їй тематикою та законами його розвитку. Виконане дослідження не
вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Подальшої розробки
потребують питання інтерпретації творів духовної музики зі старшими
школярами.
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Abstract. Determining the status of art, in particular, music, and
understanding the perspective of music on the morality and spirituality of the
student, will help solve the main issue of music education, the postulate of which
is the formation of personality (intellectual and artistic) as a result of its selfdevelopment and development of its creative, which will provide a
comprehensive preparation of primary school. It is known that the art of music
has the ability not only to form an emotional experience, but also to enlighten,
purify human experiences. This cleansing effect - catharsis - is proof of the
connection between musical creativity and higher human values.
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Musical art is primarily the art of emotions, but this art is able to influence
the intellectual sphere of the individual, enriching his knowledge of moral and
spiritual values. In this case, the musical work is a source of information about
the artistic worldview of a certain period, direction, national school of the artist.
Influencing a person primarily through experience, the art of music has a unique
ability to activate emotional receptivity, enrich the experience of feelings, and,
consequently, comprehensively develop the personality, its values, generic
culture.
Due to moral and spiritual values, musical art, especially spiritual music,
gives a person the opportunity to live another's life as his own, to enrich the
experience of many generations, to make it a fact of his existence. Art
encourages empathy, compassion, the ability to understand the emotional state
of another person (syntony), promotes the formation of human relationships,
including moral and spiritual values.
Of all the arts, music most vividly expresses the essence of the inner,
personal life of man, and hence life in general, because self-observation is
generally the only source of knowledge of the depths of existence.
Keywords: music art, spiritual music, emotions, moral and spiritual values,
junior schoolchildren.
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ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНИХ
НАУКОВЦІВ: НАУКОВІ ПРІОРИТЕТИ І МЕТОДИЧНИЙ ДОСВІД
Анотація. У статті визначено пріоритети дослідження педагогічних
конфліктів у західній науці та представлені в ній підходи і методики
формування конфліктологічної культури студентів. Зазначено, що в
процесі осмислення проблематики педагогічних конфліктів зарубіжні
дослідники спираються на міждисциплінарний досвід вивчення
конфліктології. Одним із пріоритетних напрямів таких студій стали т. зв.
маргінальні групи студентської молоді (представники етнічних меншин,
ЛГБТ спільноти, особи з обмеженими можливостями здоров’я тощо), які
часто стають джерелами виникнення конфліктів. У статті актуалізовано
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підходи та методи формування конфліктологічної культури між
студентами та викладачами. Схарактеризовано два основних вектори
західного дискурсу щодо сутності та наслідків педагогічних конфліктів.
Одна група науковців стверджує, що вони апріорі негативно впливають на
розвиток освітнього процесу, тому їх виникненню треба будь-яким чином
запобігати і будь-яким способом прагнути досягти компромісу між
учасниками конфлікту. Друга група авторів доводить природність та
регулярність педагогічних конфліктів у навчальному процесі, тому їх не
можна уникнути; їх варто використовувати для формування
конфліктологічного досвіду між викладачами та студентами.
Ключові слова: педагогічний конфлікт, педагогічна конфліктологія,
конфліктологічна культура, науковий дискурс, професійна підготовка
майбутніх учителів.
Постановка проблеми. У процесі наукового дослідження різних
проблем педагогічної конфліктології та її викладання як навчальної
дисципліни в педагогічному університеті виявлено важливу характерну
рису розвитку цієї галузі знань. У науково-теоретичному вимірі та під час
організації експериментальних студій її дослідники переважно спираються
на доробок радянської і пострадянської психолого-педагогічної науки й
лише фрагментарно інтеріоризують ідеї загальної західної конфліктології.
Таким чином, утворилася прогалина у вигляді недостатнього осмислення і
практичного використання в освітньому процесі України продуктивного
досвіду західної гуманітаристики щодо вивчення і розв’язання конфліктів
у різних типах освітніх закладів. Важливим кроком на шляху її ліквідації
може стати предметний аналіз репрезентативних оригінальних студій із
проблем педагогічних конфліктів. Його окремі результати представлено в
цій статті.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Означена вище прогалина
доволі виразно проглядається у змістовних дослідженнях, що з’явилися на
початку ХХІ ст. в Україні та пострадянському науково-педагогічному
просторі. Ідеться про вивчення різних видів педагогічних конфліктів і їх
структурних компонентів (Ф. Бородкін, Ф. Василюк, А. Гусєва,
О. Донченко, А. Дмитрієв, А. Кармін, Г. Ложкін, Т. Титаренко) та сутності
й особливостей педагогічних конфліктів у різних типах закладів освіти
(Л. Воробйов, Т. Драгунов, В. Журавльов, К. Левітан, М. Мосьпан,
Л. Мітіна та ін.). Активізувалося дослідження проблеми становлення
педагогічної конфліктології як окремої галузі знань (С. Баникіна,
Н. Грішина, С. Ледер та ін.).
Мета дослідження – на основі аналізу репрезентативних праць
зарубіжних учених визначити пріоритети дослідження педагогічних
конфліктів у західній науці та представлені в ній підходи і методики
формування конфліктологічної культури майбутніх учителів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як випливає з аналізу
низки репрезентативних праць зарубіжних дослідників педагогічної
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конфліктології (Anzaldua, 1987; Anderson, & Carta-Falsa, 2002; GutierezSchmich, 2016; Coser, 1968; Kosciw, Greytak, Palmer, & Boesen, 2014;
Pasque, Chesler, & Charbeneau, 2013), вони орієнтовані на пошук відповідей
на запитання: «У чому полягає сутність конфлікту, як його визначати?»;
«Як викладається і як варто викладати проблеми конфліктів загалом та
педагогічних конфліктів у системі освіти зокрема?»; «Як учителі, лідери,
фасилітатори ставляться до конфліктів та як вони намагаються їх
розв’язувати?». Вихідною базовою основою вивчення педагогічних
конфліктів є соціологія. Вона розглядає конфлікти як невід’ємний елемент
соціальної взаємодії в ракурсі епохального розвитку різних країн, народів,
соціальних спільнот, суспільних інституцій, життя окремої людини. На цій
основі формується загальне розуміння причин, джерел, наслідків
конфліктів, а також процесу їх протікання, розв’язання та управління
ними.
На відміну від української педагогічної науки, де панує фобія
марксизму, західна науки не піддає його остракізму, а сприймає як одну з
теорій, що справила вплив на розвиток світової суспільної думки. У студіях
з педагогічної конфліктології (Anzaldua, 1987; Anderson, & Carta-Falsa,
2002; Gutierez-Schmich, 2016) акцентується на розгляді засновниками
марксизму соціальних конфліктів як боротьби між різними класами, що
стала основною силою історичного розвитку людського суспільства. До
важливих ідейних джерел педагогічної конфліктології також відносять
теорії німецького соціолога і філософа М. Вебера (1958), який показав, що
конфлікт виникає не лише «через економіку», а й держав, та
американського соціолога Ч. Міллса, який у вивченні конфліктів змістив
увагу на владу як головного чинника, що визначає розвиток соціальних
відносин. Важливим ідейним джерелом західної та пострадянської
педагогічної конфліктології стала теорія міжособистісного конфлікту
Коллінза (1994). Учений формально вивів його за межі впливів держави і
влади та окреслив основні структурні елементи, роль і значення
емоційного компонента як чинника, що наскрізь пронизує стосунки між
конфліктуючими індивідами.
Другий теоретичний стрижень педагогічної конфліктології становить
соціальна психологія. На відміну від пострадянської науки, яка у вивченні
педагогічних конфліктів акцентує на її доробку про психофізіологічні,
ціннісні, емоційні аспекти людської поведінки, західні науковці
розглядають її передусім у площині управління конфліктами. У такому
руслі вони шукають відповіді на запитання: «Як створюються і
формулюються знання про конфлікт?»; «Як конфліктологічні знання
слугують учасникам освітнього процесу?»; «Як конфлікт пов’язаний з
ідентичністю людини?» та ін. (Anderson, & Carta-Falsa, 2002; Coser, 1968;
Kosciw, Greytak, Palmer, & Boesen, 2014).
З позицій управління конфліктами розглядається одна з принципових
концептуальних проблем педагогічної конфліктології. Ідеться про
перегляд сформованого у 80-х рр. ХХ ст. (Г. Дойч, М. Джонсон, М. Фішер
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та ін.) «негативіського» підходу трактування соціальних конфліктів, який
акцентував на їхній винятково деструктивній сутності і наслідках. На цій
основі вибудовуються відповідні стратегії поведінки в конфлікті та щодо
його розв’язання. З означеної проєкції випливає установка, згідно з якою
«будь-який конфлікт – це завжди погано», тому їхній появі потрібно
всіляко запобігати, а в разі виникнення за будь-яких обставин шукати
компроміси, які б задовольняли всіх учасників конфлікту (GutierezSchmich, 2016).
Таким теоріям кинув виклик американсько-канадський культуролог,
один із засновників т. зв. критичної педагогіки Г. Жіру (Gutierez-Schmich,
2016, р. 62-64). Розвиваючи ідеї Г. Жіру, Т. Гутієрез-Шмич у дисертації на
здобуття ступеня доктора філософії «Громадська педагогіка та конфліктна
педагогіка: сайти для антидепресивної педагогічної освіти» (Університет
Орегона, 2016) під кутом власних поглядів синтезувала важливі положення
західної рецепції педагогічної конфліктології. Дослідниця стверджує, що
більшість теорій і стратегій розв’язання конфліктів спрямовані на
«заспокоєння клімату» в освітньому середовищі, тому вони часто не
забезпечують соціальних змін. На підставі аналізу «мультикультурної»
літератури вона резюмує, що науковці здебільшого розглядають конфлікт
як таке, чого варто «усіляко уникати, а не використовувати як можливість».
Конфлікти між викладачами та студентами відбуваються на різних рівнях
та в різних «антирепресивних контекстах», однак їх зазвичай сприймають
як «негативний досвід». Тому основні зусилля спрямовуються на
«запобігання конфліктів та усунення їх», для чого використовуються різні
стратегії (Anderson & Carta-Falsa, 2002).
Студенти переважно не бажають розповідати про конфліктні ситуації
через острах, що наштовхнуться на нерозуміння з боку викладачів і
товаришів. Вони часто побоюються «не погоджуватися» та «висловлювати
свою позицію», бо думають, що це може призвести до конфлікту або його
загострення. Таким чином, виникає парадоксальна ситуація, коли
викладачі та студенти, з одного боку, розуміють неможливість існування
«ідеальних стосунків», у яких «ніколи не буває конфліктів». З іншого боку,
виникнення конфліктів вони вважають «загрозливим» і «критичним» для
таких взаємин, оскільки «там, де існують розбіжності в думках і позиціях,
не може бути продуктивної співпраці» (Anderson, & Carta-Falsa, 2002, р.
29-30). Синтезуючи широкий спектр поглядів на конфлікти в освітньому
середовищі, Т. Гутієрез-Шмич стверджує, що вони «природні», адже
«присутні щоразу, коли ми беремо участь у важливому проєкті», зокрема
й такому, як навчання студентів. Проте необхідно розрізняти конфлікти як
«прості аргументи», що закономірно супроводжують робочий процес, та
конфлікти на ідеологічному й політичному ґрунті, які спричинені
проявами расизму, сексизму, гомофобії, іншими формами системного
пригнічення (Anderson & Carta-Falsa, 2002, р. 29-30).
Другий означений нами пріоритетний аспект західної рецепції
педагогічної конфліктології, що стосується т. зв. маргінальних груп
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здобувачів освіти, значно слабше актуалізований в українській психологопедагогічній науці. Їх насамперед ідентифікують з представниками ЛГБТ
спільноти, етнічних меншин, а також особами з обмеженими
можливостями здоров’я. Стверджується, що вони відчувають високий
рівень знущань, переслідувань, фізичного насильства, тому часто взагалі
не навчаються в школі. Це свідчить про «глибокі системні проблеми» у
системі освіти, до прикладу, у США, яка створює й підтримує такий
«насильницький досвід та академічні диспропорції» (Anderson & CartaFalsa, 2002, р. 31).
У західній конфліктології побутує розмаїття підходів і методик
осмислення та розв’язання означеної проблеми. Науковці та лідери думки
піддають критиці самі терміни «маргіналізовані групи студентів»,
«студенти ризику» як несприйнятливі ярлики, що стверджують їхню
«інакшість» та в негативному світлі протиставляють їх «домінуючій
ідентичності» студентської молоді, яка ідентифікується як «біла,
гетеросексуальна, дієздатна». Формуванню і консервації таких уявлень
сприяє сама школа, яка не стала тим «нейтральним середовищем», у якому
панує терпимість, рівність, лояльність, конструктивізм. Також і викладачі,
попри твердження про їхню «аполітичність» і «толерантність», не завжди
відповідають концепції педагога, який «пропонує неупереджену навчальну
програму» та реалізує її «через неупереджену практику» (Smith, M. &
Payne, E., 2014).
У західній гуманітаристиці дискутується розмаїття ідей, концептів,
підходів та практичних стратегій щодо запобігання, уникнення і
розв’язання конфліктів у студентському середовищі, які виникають через
різні відмінності ідентичності – соціальні, етнічні, статеві тощо. Для цього
пропонуються численні програми з вимогами змін у системі освіти та
діяльності педагогів і здобувачів освіти.
Цікавою інновацією останнього десятиріччя стали освітні стратегії
формування статусу «учителя-адвоката / активіста», який не лише зберігає
нейтральність і неупередженість у стосунках з «різними» студентами, а й
готовий кинути виклик порушникам ідеї та практики збереження рівності
й толерантності між ними в університетському середовищі. Вони
орієнтують на формування в педагогів готовності і здатності самостійно
шукати і випрацьовувати «соціально справедливі альтернативи»
усталеним традиціям і чинним порядкам, які сприяють збереженню
стереотипів щодо соціальної, етнічної, расової, статевої «різності»
студентів як головного джерела напруги та виникнення конфліктних
ситуацій. У контексті підготовки майбутніх учителів стверджується, що
толерантність і виваженість мають стати обов’язковим компонентом їхньої
професійної компетентності та внутрішніх поглядів і переконань
(Anderson, & Carta-Falsa, 2002; Gutierez-Schmich, 2016; Pasque, Chesler, &
Charbeneau, 2013; Smith & Payne, 2014).
У такому руслі доводиться необхідність перегляду підходів щодо
організації виховної роботи з-поміж студентів, яка передусім спрямована
112

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
на «обхід і мінімізацію ворожості, звинувачень і помсти». Проведення
навчання і бесід з означених позицій може дати лише тимчасові наслідки,
бо така тактика гальмує і ставить під загрозу реалізацію ключових цілей і
принципів розвитку суспільства, де панує ідейний плюралізм та соціальне
й етнокультурне різноманіття. Тому потрібна організація міжгрупових
діалогів з критичним аналізом соціальної несправедливості та відвертих
розмов про сутність, причини, наслідків утисків і конфліктів, що
виникають через «різну ідентичність». При цьому варто враховувати
потреби, інтереси, прагнення самих студентів, їхні особисті почуття,
переживання, спричинені їхньою маргіналізацією. Розв’язання цієї
важливої соціокультурної і педагогічної проблеми актуалізує розробку і
реалізацію комплексних стратегій і програм щодо забезпечення
антидепресивних стосунків між усіма учасниками освітнього процесу
(Gutierez-Schmich, 2016, р. 29-30).
Окреслені підходи змушують модернізувати усталені уявлення про
сутність, причини, інші характеристики педагогічних конфліктів.
Відсувається на задній плани з’ясування їхніх позитивних та негативних
наслідків. Натомість пріоритетного значення набуває питання щодо
різниці ідентичності як студентів, так і викладачів, яка істотно
позначається на їхніх стосунках в освітньому середовищі університету.
Доводиться необхідність перегляду чинних теорій міжособистісних
конфліктів та підходів до їхнього розв’язання. Вони видаються
«неповними» і «застарілими», адже побудовані на «історії білого
чоловічого контексту», тож не враховують як трансформаційну теорію
конфлікту, так і сучасні виклики плюралістичного демократичного
суспільства загалом (Gutierez-Schmich, 2016, р. 29-30; Smith & Payne, 2014).
За означеної ситуації в західному дискурсі набула популярності
розроблена Г. Анзалдуа концепція «Прикордоння/Лафронтера». Вона
створена на основі «автоісторії» як способу розробки соціальної теорії з
використанням автобіографії, вбудованої в історичні події. Авторка
відтворила уявну зону Лафронтеру – «місце трансформації, де існують
різні точки зору, які вступають у конфлікт між собою та піддають сумнівам
базові ідеї і принципи ідентичності, успадковані від сім’ї, системи освіти
та різних / своїх культур». Вона постає як прикордоння, у якому людина
прагне знайти рівновагу між зовнішнім виразом змін та внутрішнім
ставленням до дійсності. Життя в Лафронтері на перетині різних культур
дає їх нове розуміння з точки зору «однієї / іншої» та «своєї» / «чужої».
Сприйняття двох та більше різних позицій одночасно робить їх більш
прозорими, зрозумілими (Anzaldua, 1987).
Заслуговує на увагу і розроблений Т. Гутієерез-Шмич концепт
«конфліктної педагогіки», орієнтований на практичну реалізацію в
організації педагогічної освіти. Вона може бути продуктивною для
проведення науково-теоретичних та експериментальних студій в Україні,
адже синтезує різні ідеї та погляди на «ідентичність як засіб для глибокого
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вивчення цих відмінностей та створення нових ідей, переконань та
ідентичностей» (Gutierez-Schmich, 2016).
У такому контексті акцентуємо на трьох найбільш продуктивних
аспектах
означеної
методологічній
програмі
формування
конфліктологічної культури майбутнього вчителя. Перша стосується
постструктуралізму, який передбачає відмову від есенціаліських (лат.
essentia – сутність, буття – учення про приховану сутність людини)
концепцій ідентичності педагога і здобувача та орієнтує на виявлення
«реальної людської природи» як сукупності знань про особу як «об’єкта
реального походження», що сформувався в процесі соціокультурно
розвитку (Gutierez-Schmich, 2016, р. 39-40).
Другий складник грунтується на теорії квіру, яка в моделі Т. ГутьерезШмич орієнтує на вивчення особистості вчителя з позицій стосунків з
учнями та ставлення до навчальної програми. Позаяк теорія квіру
передбачає усвідомлення «множинності людської сутності (ідентичності)
та множинності (мультикультурності) освітніх стратегій, програм», у
досліджуваному ракурсі вона стає продуктивним інструментом для
усунення «нормативного розуміння людської природи» і «нормативності
навчальних програм». У практичній площині це передбачає зібрання
відомостей про «нестабільність (мінливість) суб’єктів освітнього
процесу», що часто стають джерелом виникнення конфліктних ситуацій та
стимулюють
їхнє
загострення.
Таким
чином,
використання
різних/«багатокультурних»
навчальних
програм
є
необхідною
передумовою розвитку конфліктологічної культури студентів і педагогів
(Gutierez-Schmich, 2016, р. 40-41).
Третій складник означеної моделі стосується комплексної
діагностичної
методики
крос-кейсів.
Її
реалізація
прогнозує
нагромадження емпіричного матеріалу на основі проведення інтерв’ю з
педагогами і здобувачами освіти; зібрання матеріалів і артефактів про
характер освітнього процесу; системне спостереження за конфліктними
ситуаціями, що виникають у його розвитку і їхню фіксацію в польових
журналах; використання своєрідних методик обробки й аналізу зібраних
даних тощо.
Окремо відзначаємо доволі інноваційну в теорії і практиці
формування професійної конфліктологічної компетентності майбутніх
учителів методику підготовки вчителів до дій і поведінки у «можливих»
(передбачуваних) конфліктах, які можуть виникнути в процесі викладання
певної навчальної дисципліни. Вона передбачає превентивне визначення
ідей, підходів, методів і прийомів діяльності в міжособистісних
конфліктах, які можуть виникати в освітньому процесі, у проведенні різних
громадських педагогічних заходів тощо. Особлива увага звертається на
вивчення професійного й особистого конфліктологічного досвіду
педагога, що виявляється у відчуттях, роздумах і переживаннях
дискомфорту, напруги, які мали місце під час конфліктної взаємодії
(Gutierez-Schmich, 2016, р. 40-41).
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Висновки та перспективи подальших розвідок. З представленого
аналізу випливає, що західна рецепція педагогічного конфлікту має багато
спільного та відмінного стосовно контенту педагогічної конфліктології
України. У першому випадку ідеться про міждисциплінарну основу,
зокрема у вигляді напрацьованих соціологією та соціальною психологією
базових підходів щодо розуміння сутності і наслідків суспільних
конфліктів. Відмінності зводяться до акцентування західними
дослідниками на проблемі ідентичності «маргінальних» груп студентів,
яка часто стає основним конфліктом в освітньому середовищі
університету. Доволі продуктивними і перспективними для творчого
використання в професійній підготовці майбутніх учителів та діяльності
дипломованих педагогів виглядають методики, які передбачають
визначення превентивних дій і заходів у конфліктних ситуаціях, які
можуть виникати в стосунках між викладачем і студентом та самими
студентами.
Означені аспекти актуалізують потребу подальшого поглибленого
дослідження напрацьованих західними дослідниками продуктивних
методик і технік формування конфліктологічної культури педагогів і
здобувачів освіти для їхньої апробації і творчої реалізації в освітньому
процесі України.
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Abstract. In the article, based on the analysis of representative works of foreign
scientists the priorities of research of pedagogical conflicts in the western science were
defined and the approaches and methods of formation of conflict culture between
students and teachers were actualized in it. It is shown that in understanding the
problems of pedagogical conflicts, foreign researchers rely on the interdisciplinary
experience of studying conflictology by representatives of various fields of knowledge
(sociology, social psychology, etc.) and seek productive ideas, theories to explain the
phenomenon of pedagogical conflict and methods and techniques. One of the priority
areas of such studies were the so-called «marginal groups» of student youth
(representatives of the LGBT community, ethnic minorities, people with disabilities,
etc.). Due to the «features of identity», they often become sources of conflicy. Two
main vectors of Western discourse on the nature and consequences of pedagogical
conflicts are characterized. One group of scholars argues that they a priori negatively
affect the development of the educational process, so their occurrence should be
prevented in any way, and in the solution in any way seek to reach a compromise
between the participants. The second group of authors proves the naturalness and
regularity of pedagogical conflicts in the educational process and the implementation
of various cultural and social initiatives. Therefore, they can not be avoided, and should
be used in the formation of conflict experiences between teachers and students. G.
Anzaldua's concept of “Border / La Frontera” as a place of existence of different points
of view, which question the basic ideas and principles of identity inherited from the
family, education system and different cultures, is actualized in Western scientific
discourse. Further research requires the problem of determining the directions of
development of teacher’s кonflictological competence and to clarify the criteria and
indicators of formation of teacher’s conflictological competence.
Keywords: pedagogical conflict, pedagogical conflictology, conflict
culture, scientific discourse, professional training of future teachers.
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НАУКОВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В
ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
СТАНОВЛЕННЯ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Анотація. У статті проаналізовано діяльність наукового осередку
Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського в Херсонському
державному університеті, висвітлено його здобутки та перспективи розвитку.
Авторами вивчено архівні матеріали кафедр педагогіки та педагогічної
майстерності університету, що фіксують активізацію інтересу до спадщини
Василя Сухомлинського вже в 70–80–тих рр. ХХ ст. Мета публікації полягає
в розкритті історії становлення осередку Всеукраїнської асоціації Василя
Сухомлинського – кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту
імені проф. Є. Петухова, його напрацювання та визначення перспектив його
розвитку у системі підготовки майбутніх учителів; проведенні подальших
наукових досліджень спадщини Василя Олександровича та втілення його ідей
в умовах сьогодення. Її реалізація спирається на аналіз наукового доробку
студентів, аспірантів, докторантів, викладачів кафедри, присвяченого теорії та
практиці навчання та виховання дітей за В. Сухомлинським, який знайшов
своє найбільш повне відображення в напрацюваннях Всеукраїнської асоціації
Василя Сухомлинського. У публікації акцентовано, що системному й більш
масштабному вивченню спадщини В. Сухомлинського, у такий спосіб й
розвиткові сухомлиністики, сприяла активна наукова діяльність студентів,
аспірантів й докторантів. Завдяки виконанню ґрунтовних наукових робіт (у
формі кандидатських та докторських дисертацій) ними було звернуто більше
© Федяєва В., Чабан О., 2021
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уваги педагогічній персоналії та вивченню практичного досвіду
В. Сухомлинського в контексті тогочасних освітніх реалій. Всеукраїнською
асоціацією Василя Сухомлинського за участі викладачів Херсонського
державного університету проведено три масштабних наукових заходи: XVI
Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю: ціннісні виміри в освіті» (2009), XXІI Всеукраїнські педагогічні
читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру
потреб особистості» (2015) та Всеукраїнський освітній форум «Нова
українська школа – діалог з В. Сухомлинським» (2018).
Ключові слова: сухомлиністика, асоціація, педагогічні читання,
педагогічна спадщина, науковий осередок.
Постановка проблеми. Сьогодення висуває перед педагогічними
працівниками високі вимоги до реалізації освітніх завдань, співзвучних з
особливостями розвитку сучасного суспільства. Такий стан речей потребує
перебудови системи підготовки майбутніх учителів з урахуванням
інноваційних технологій, наповнення змісту освіти сучасним знанням із
опертям на історичний досвід. Саме з цих позицій законодавча база
України в галузі освіти, зокрема Закон України «Про вищу освіту» (2014),
Закон України «Про освіту» (2018), Концепція Нової української школи
(2016), визначають, що підвищення результативності підготовки вчителів
та вихователів до виконання своїх професійних обов’язків не лише
базується на втіленні нових засобів і підходів до визначення мети та змісту
вищої педагогічної освіти, але й з урахуванням історичних напрацювань
вітчизняного шкільництва, спадщини відомих українських учених,
педагогів-практиків, як-от виховання особистості на засадах
дитиноцентризму, любові, поваги, партнерства, урахування інтересів і
потреб кожного учня. Саме на цих засадах й була побудована педагогічна
система В. Сухомлинського, зреалізована ним у Павлиській школі на
Кіровоградщині й визнана світовою науково-педагогічною спільнотою.
Теоретичні напрацювання Василя Сухомлинського, робота керованої
ним авторської школи розглядаються й презентуються освітянами в
умовах сьогодення через досить широкий спектр проблем, які постають
щоденно перед учителями, батьками, організаторами освіти в освітньому
процесі, у роботі з дітьми в сім’ї, у підготовці майбутнього педагога тощо.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Слід зазначити, що
окресленим у публікації питанням присвячено праці відомих вітчизняних
учених-сухомлиністів: І. Беха, А. Богуш, В. Кузя, М. Пентилюк,
О. Петренко, Г. Пустовіта, О. Савченко, О. Сухомлинської та ін. Вони
перебувають постійно у полі зору Всеукраїнської асоціації Василя
Сухомлинського. Чільне місце в її роботі займає діяльність кафедр
педагогічного спрямування закладів вищої освіти України різного рівня та
типу. Насправді вони є первинними науковими осередками цієї
громадської організації – регіональними центрами вивчення та втілення
ідей Василя Олександровича в практику сучасних закладів освіти. На
сьогодні їх внесок у діяльність цієї організації не розглядається. Однак
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роль первинних наукових об’єднань і їх значущість в реалізації ідей В.
Сухомлинського в системі діяльності кожного окремо взятого
університету практично не розкрита, що і визначило тему публікації.
Тому, мета наукового пошуку – розкриття історії становлення,
досягнення та визначення перспективних ліній розвитку наукового
осередку кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені
проф. Є. Петухова, зокрема у розгляді системи підготовки майбутніх
учителів за В. Сухомлинським; проведенні подальших наукових
досліджень спадщини, діяльності Василя Олександровича в освітніх
закладах в умовах сьогодення. Ця мета буде реалізовуватись через аналіз
теорії та практики навчання та виховання дітей за В. Сухомлинським
студентами, аспірантами, докторантами, викладачами кафедри, який
знайшов своє найбільш повне відображення в напрацюваннях
Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського.
Виклад основного матеріалу дослідження. Заснування тридцять
років тому Всеукраїнської асоціації В. Сухомлинського в Україні було
досить знаковим, її мета, завдання, форми роботи мали велике значення
для удосконалення освітнього процесу в закладах освіти України з
урахуванням напрацювань учених-сухомлиністів з питань підготовки
майбутніх учителів. Утілення його спадщини у цю систему, зокрема в
Херсонському державному університеті, сприяло наповненню змісту
навчальних програм, лекційних курсів, практики, різних форм науководослідної роботи з педагогіки, історії педагогіки, актуальними ідеями
формування майстерності майбутнього вчителя за відомими працями
В. Сухомлинського, долучення до цих форм роботи студентів, аспірантів,
учителів шкіл, вихователів дошкільних та позашкільних закладів освіти. У
цей період відбулося розширення наукових досліджень у галузі
педагогічних наук як в цілому у незалежній Україні, так і в кожному
університеті, зокрема активної підготовки молодих науковців в аспірантурі
та докторантурі. У цей час на кафедрі педагогіки, психології й освітнього
менеджменту імені проф. Є. Петухова була відкрита аспірантура та
докторантура, в якій за період функціонування з 1992 до 2020-тих р.р.
здобули ступінь кандидата і доктора педагогічних наук відповідно 76 і 12
осіб. Аналіз цих досліджень засвідчив, що в більшості з них було вивчення
спадщини вітчизняних учених у контексті історичної ретроспективи,
посилення уваги до обґрунтування можливостей використання
практичного досвіду В. Сухомлинського в освітніх закладах різного типу.
Ці дві складові стали провідними чинниками у послідовній, системній
роботі кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту імені
проф. Є. Петухова Херсонського державного університету з поглибленого
аналізу теоретичних та практичних напрацювань відомого українського
вченого, директора Павлиської школи Василя Олександровича
Сухомлинського, під кутом зору розробки науково-методичного
забезпечення викладання педагогічних дисциплін з метою успішної
підготовки вчителя в системі неперервної освіти.
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Ця робота здійснювалася як у процесі викладання навчальних
дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія та методика
організації виховної роботи в закладах освіти», так і у науково-дослідній
роботі студентів, викладачів, аспірантів, докторантів.
Аналіз архівних матеріалів кафедр педагогіки та педагогічної
майстерності ХДУ в 70–80-тих рр. ХХ ст. дає можливість стверджувати,
що вивчення й дослідження спадщини В. Сухомлинського в університеті
(тогочасному педагогічному інституті) як окремого напряму наукового
пошуку та використання у підготовці майбутніх учителів, має свою
етапність, свої форми й методи реалізації як в освітньому процесі, так і в
наукових заходах. Дослідження показало, що підсумком такої діяльності
цього періоду стало проведення в жовтні 1988 року педагогічним
інститутом обласної науково-практичної конференції, присвяченої 70річчю від Дня народження вченого «В. О. Сухомлинський – видатний
радянський педагог – мислитель й гуманіст» (Херсон, 1988) (Программа
областной научно-практической конференции, 1988, 10с.). На ній
обговорювалося широке коло питань з використання його творчої
спадщини кожною кафедрою інституту у підготовці вчителя та співпраці
зі школами області з підвищення ефективності організації навчальновиховного процесу в інституті та школах. Про це свідчать, наприклад, такі
доповіді: «В. О. Сухомлинський – учитель й про учителя»
(Кондратенко Г. М.), «В. О. Сухомлинський про формування в учнів
естетичного ставлення до природи в процесі сільськогосподарської праці»
(Бутенко Н. І.), «Підготовка молодого покоління колективістів у творчості
В. Сухомлинського й досвід сучасної школи» (Петухов Є. І.),
«В. О. Сухомлинський про самоосвіту» (Нусінова Ж. Н.),
«В. О. Сухомлинський про роль народного слова в естетичному вихованні
учнів» (Пентилюк М. І.). У них учені наголошували на важливості
використання спадщини Василя Олександровича у підготовці вчителя.
Загалом на секційних засіданнях обговорювались питання за двома
напрямами:
1. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського й проблеми сучасної
середньої школи;
2. В. О. Сухомлинський про підготовку вчителя й удосконалення
його майстерності.
Аналіз доповідей та виступів учасників на конференції засвідчив, що
всі вони мали конкретні пропозиції з використання напрацювань Василя
Олександровича у підготовці майбутнього вчителя. Особливо цінним було
те, що активну участь в обговоренні цих питань брали і студенти, і
викладачі, і вчителі. При цьому кожен з факультетів (філологічний, фізикоматематичний, загальнотехнічний, початкового навчання) виокремлював
особливі шляхи й можливості використання спадщини В. Сухомлинського
у підготовці вчителя фізики, математики, загальнотехнічних дисциплін,
іноземної мови, української мови й літератури, початкової школи та ін.
Такий підхід – вивчення ідей, практичного досвіду з питань організації
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навчально-виховного процесу в Павлиській школі відповідно до
професійної спеціалізації майбутнього вчителя характеризує і нинішні
підходи до роботи зі студентами. Важливо, аби кожен студент засвоїв ці
знання та успішно використовував їх як у процесі навчання, так і
виховання, в урочній та позаурочній діяльності відповідно до навчального
предмета. Усі вони повинні були засвоїти головне – тільки любов до
дитини принесе успіх у роботі. Саме таке ставлення до учнів кожним днем
свого життя підтверджував В. Сухомлинський.
Розвиткові сухомлиністики в університеті сприяло й проведення
конкурсів студентських наукових робіт як на рівні інституту, так і
всеукраїнському. Аналіз архівних матеріалів Херсонського державного
університету з цих питань засвідчив, що вперше до такого конкурсу
студенти долучились у 1999 році і теми їх досліджень були
різноплановими, відповідали науковим інтересам, давали їм можливість
знайти відповідь на хвилюючі питання в майбутній діяльності (Бабич
Мар’яна «Педагогічна майстерність вчителя в педагогічній спадщині
В. Сухомлинського», Сараєва Олена «Питання індивідуалізації навчання в
педагогічній спадщині В. Сухомлинського», Бутенко Людмила «Естетичне
виховання учнів за спадщиною В. Сухомлинського»). Усі вони були
студентками факультету української філології, їхні роботи вирізнялися
глибиною наукового пошуку; практичною спрямованістю; творчістю;
захопленням життям, діяльністю, ідеями вченого, що дало поштовх Олені
Сараєвій і Людмилі Бутенко надалі успішно захистити дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Така робота зі студентами, аспірантами, викладачами в кінці ХХ – на
початку ХХІ ст. стає системною, ґрунтовною, послідовною і практично
входить окремим напрямом в структуру уже існуючої на той час
Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського. Також
традиційними в університеті стали науково-практичні конференції, на яких
розглядались актуальні освітні проблеми і за відповіддю на них викладачі
університету звертались до В. Сухомлинського, чому сприяла робота
Всеукраїнської асоціації, рада якої визначала кожного року одну із
малодосліджених проблем, що була обґрунтована й зреалізована в доробку
Василя Олександровича.
Отже, дослідження дає можливість стверджувати, що саме в цей
період (2000 р.) відбувається становлення наукового осередку
Всеукраїнської асоціації В. Сухомлинського на кафедрі педагогіки
(сьогодні кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені
проф. Є. Петухова Херсонського державного університету).
Знаковою для подальшої роботи нашого осередку стала участь у VІІІ
Всеукраїнських педагогічних читаннях «В. О. Сухомлинський і сучасність:
особистісно-орієнтована шкільна освіта» (2001) студентки факультету
української філології Олени Сараєвої (Чабан) у 2001 році в м. Одеса. Ці
читання стали визначальними для успішної наукової долі як Олени
Вікторівни (на сьогодні кандидата педагогічних наук, доцента), так і
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об’єднання викладачів кафедри, студентів, аспірантів, докторантів навколо
сухомлиністики, їхня широка участь у проведенні щорічних педагогічних
читань та втіленні ідей Василя Сухомлинського у практику підготовки
майбутнього вчителя в університеті.
Виконана робота Сараєвої Олени за темою «Педагогічна система
Василя Сухомлинського у дослідженнях вітчизняних учених» (2007 р.)
(Сараєва, 2007, 250 с.) дала можливість розробити: науково-методичне
забезпечення вивчення студентами – майбутніми вчителями спадщини
вченого;
обґрунтувати
методичні
рекомендації,
підготувати
бібліографічний покажчик і виокремити ті змістові лінії, які є важливими
й значущими для кожного факультету, зокрема з урахуванням такої
складової, як професійно орієнтована (Федяєва, Сараєва, 2006, 144 с).
Тож, на кафедрі було визначено особливості шляхів використання
спадщини В. Сухомлинського при підготовці вчителів літератури, мови,
математики, хімії, біології, історії, початкової освіти тощо (Федяєва,
Сараєва, 2006, 144 с).
Багато конкретних відповідних форм роботи прослідковується, коли
аналізувати матеріали численних всеукраїнських педагогічних читань,
проведених Асоціацією. Адже різноманітні теми дали можливість глибше
розкрити, вивчити й обґрунтувати актуальні, конкретні шляхи втілення
завдань навчання, виховання, освіти дітей та молоді за В. Сухомлинським.
Тим більше, що викладачі кафедри, готуючись до участі в них, також
проводили дослідження, а результати презентували колегам, висвітлюючи
досвід університету. Як підтвердив тематичний аналіз матеріалів
всеукраїнських педагогічних читань, викладачами кафедри упродовж
усього періоду було опубліковано 89 статей за доповідями і виступами на
секційних засіданнях, читань, що розкривали різні аспекти педагогічної
спадщини й діяльності В. Сухомлинського.
Слід наголосити, що одним із напрямів популяризації сухомлиністики
на міжнародному рівні стала участь викладачів кафедри у міжнародних
наукових заходах. Так, перебуваючи в Китаї з офіційною делегацією,
В. Федяєва значно розширила межі спілкування на міжнародному рівні і
дала можливість викладачам кафедри познайомитися, зокрема із
практикою використання ідей Василя Олександровича в Китаї, а також
донести до китайських викладачів та науковців шляхи використання
спадщини відомого вченого в системі підготовки майбутніх учителів через
участь у наукових конференціях в Пекінському педагогічному
університеті у Національній академії педагогічних наук та Чанжонському
університеті. Дослідниця виступила із доповідями: 1) «Педагогічна
культура батьків у науковій спадщині Василя Сухомлинського» (2012 р.)
та 2) «Використання спадщини В. Сухомлинського у підготовці
майбутнього вчителя» (2017 р.).
Також важливими для роботи кафедри є дотичність викладачів
університету до європейського об’єднання дослідників спадщини
Й. Ф. Гербарта в контексті розгляду спадщини українських та
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європейських учених в умовах сьогодення. Такі конференції дають
можливість розкрити особливості становлення вітчизняної педагогіки,
презентувати їх спадщину в європейській науковій спільноті, про що
свідчить виступ на одній із них Федяєвої В. Л. і Гоштанар І. В. з доповіддю
«Освіта вчителів в системі Гербарта й Сухомлинського: порівняльний
аналіз» (Федяєва, Гоштанар, 2016).
Новим змістом роботу кафедри наповнили заходи з підготовки й
проведення всеукраїнських педагогічних читань у Херсонському державному
університеті: 1) «В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ціннісний виміри в
освіті» (2009 р.) та 2) «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо
культуру потреб особистості» (2015 р.) та Всеукраїнського освітнього форуму
«Нова Українська школа – діалог з В. О. Сухомлинським» (2018 р.). До їх
організації та проведення долучились безпосередньо всі факультети, кафедри,
наукові структурні підрозділи, студентство, що дало можливість обговорити
теоретичні проблеми за заявленими темами, а також презентувати досвід
університету з використання спадщини В. Сухомлинського в сучасному
освітньому процесі. Особливо необхідно відзначити, що велике значення в
таких читаннях посідає розгляд питань щодо втілення ідей Василя
Сухомлинського в кожному закладі освіти області. Готуючись до розкриття
теми «Василь Сухомлинський і Херсонщина», ми об’єднали зусилля науковців,
учителів, студентів навколо сухомлиністики, зосередившись на перспективних
проблемах реалізації його спадщини на рівні кожного типу навчального закладу.
Також необхідно підкреслити, що велике значення для колективу університету
мала участь у таких читаннях членів бюро Асоціації, зокрема колишньої голови
Олександри Яківни Савченко та доньки Василя Сухомлинського – академіка
Ольги Василівни Сухомлинської, які безпосередньо зустрічалися з
викладачами, студентами, аспірантами. Такі зустрічі є надзвичайно важливими,
адже вони дають можливість побачити нові грані життя та діяльності
В. Сухомлинського, а також познайомити відомих науковців із досвідом роботи
з практичного втілення ідей великого вченого-педагога в практику підготовки
майбутніх фахівців. При цьому необхідно підкреслити значущість таких форм
роботи, як живе спілкування відомих учених зі студентами, аспірантами,
учителями, що дає можливість на практиці побачити успіхи й прорахунки
кафедри у вирішенні нагальних освітніх питань. Зокрема, викладачі та аспіранти
кафедри долучилися до обговорення з питань реалізації Концепції Нової
української школи у Скадовському районі за участі О. Савченко – авторки однієї
із програм із реалізації цієї концепції та О. Сухомлинської, адже саме в концепції
Нової Української школи було визначено творчій доробок В. Сухомлинського –
основоположним, системним, перспективним. Провівши аналіз результатів
першого року її втілення, відомі вчені надали поради і рекомендації з її
подальшого провадження, окреслили шляхи ефективної підготовки майбутніх
викладачів кафедрами університету, зокрема педагогічного факультету.
Отже, співпраця членів бюро Асоціації з науковцями на місцях сприяє
визначенню шляхів і можливостей втілення спадщини В. Сухомлинського
в практику роботи закладу вищої освіти та загальноосвітньої школи. Такий
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процес є постійним, науково-методично й організаційно-педагогічно
забезпеченим.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, дослідження
показало, що заходи, які проводить Асоціація Василя Сухомлинського,
сприяють вирішенню завдань неперервної педагогічної освіти, об’єднуючи
загальноосвітню школу, заклад вищої освіти й установи післядипломної
освіти. А відтак, питання втілення ідей В. Сухомлинського в практику
роботи закладів освіти Херсонщини різного рівня й типу вирішується як на
теоретичному, так і практичному рівні, що є особливо цінним для
підготовки майбутніх фахівців. Науковий пошук засвідчив, що такі
кафедральні об’єднання/осередки Асоціації є безпосередніми втілювачами
мети й завдань її роботи, мають свої особливі завдання, своєрідні зміст і
наповнення, реалізують їх на регіональному рівні, що може стати
предметом подальших наукових розглядів, зокрема питань діяльності
таких дослідницьких центрів сухомлиністів у школах.
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Abstract. The article presents the analysis of scientific venue’s of the AllUkrainian association by Vasyl Sukhomlynskyi activity at the Kherson State
University. It shows the venue’s achievements and development prospects. The
authors have studied the archive materials of the Faculties of Pedagogic and
Pedagogical mastery which show the growth of interest towards Vasyl
Sukhomlynskyi’s scientific heritage in the 70 – 80-ies of the ХХ century. The
article is aimed at describing the history of scientific venue of the Vasyl
Sukhomlynskyi’s All-Ukrainian association – the professor Ye.Petukhov
Faculty of pedagogic, philology and educational management, it’s findings and
practices as well as the development prospects in the system of future teachers
training; in the further scientific research of Vasyl Oleksandrovych’s and the
possibility of his ideas implementation under the conditions of today. Its
fulfillment is grounded on the analysis of the scientific results achieved by
students, post-graduate students, doctoral students, faculty teachers which are
aimed at describing the theoretical and practical aspects of children teaching and
education after V. Sukhomlynskyi which was at the highest detail described in
the exploratory works of the Vasyl Sukhomlynskyi‘s All-Ukrainian association
The article stresses out that the systematic and most extensive study of Vasyl
Sukhomlynskyi’s scientific heritage thus providing the development of
sukhomlynistics has been achieved due to the active scientific work of students,
post-graduate students and doctoral students. Due to the profound and
fundamental research (such as Candidate and Doctoral Thesis) we have paid
greater attention to the pedagogical personality and to the Vasyl
Sukhomlynskyi’s practical experience studies in the context of those times
educational realia. The Vasyl Sukhomlynskyi All-Ukrainian association
together with the Kherson State University teachers have conducted three major
scientific events: XVI All-Ukrainian pedagogical readings “Vasyl
Sukhomlynskyi in the dialogue with the reality: value dimensions in education”.
(2009), XXІI All-Ukrainian pedagogical readings “Vasyl Sukhomlynskyi in the
dialogue with the reality: bringing up the culture of person’s needs”. (2015) and
All-Ukrainian educational forum “New Ukrainian school – the dialog with
діалог з V. Sukhomlynskyi”. (2018).
Keywords: sukhomlynistics, association, pedagogical readings,
pedagogical heritage, scientific venue.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз понятійнокатегоріального апарату дослідження, вирізнено переваги використання
інноваційних технологій у процесі фізичного виховання здобувачів вищої
освіти. Здійснено теоретичний аналіз інноваційних технологій у
фізичному вихованні здобувачів закладів вищої освіти, показанa їх роль і
місце в сучасному розвитку освіти України. Доведено, що упровадження
сучасних інформаційних технологій в освітній процес закладів вищої
освіти сприяє поліпшенню освітньо-виховного процесу шляхом зміни
схеми передачі знань та методів навчання. Новітні технології в організації
освітньо-виховного процесу посилюють мотивацію до занять з фізичного
виховання, бажання вести здоровий спосіб життя, фізично розвиватися та
вдосконалюватися. Розглянуто перспективні напрями використання
оздоровчих технологій у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти.
Наголошено на потребі у пошуку адекватних і об’єктивних методичних
прийомів, використання сучасних методів удосконалення фізичної
підготовки та зміцнення здоров’я здобувачів вищої освіти.
© Ваколюк А., Шелюк В.,
Симонович Н., 2021
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Постановка проблеми. В умовах модернізації системи фізичного
виховання та спрямування інноваційних технологій в освітній процес
здобувачів вищої освіти актуальними стають питання впровадження нових
підходів до процесу фізичного виховання студентської молоді.
Найголовніше з яких – це свідоме ставлення до свого здоров’я, посилення
мотивації до занять фізичною культурою. Відповідно до статистичних
даних показники рухової активності студентської молоді не відповідають
тим фізіологічним нормам, що забезпечують якісне здоров’я людини.
Нові соціально-економічні умови, соціальні запити суспільства
диктують упровадження інноваційних технологій у систему фізичного
виховання закладів вищої освіти. Нагальною потребою впровадження
інноваційних технологій у процесі фізичного виховання в університетах є
незадовільний стан фізичного здоров’я та рухової активності молоді. Тому
виникає потреба у переосмисленні ролі і місця фізичного виховання молоді
в Україні, інтегрування наукових досягнень та обмін інформацією щодо
фізичного виховання. Розроблене нещодавно програмне забезпечення
дасть змогу поліпшити розвиток фізичних якостей здобувачів вищої
освіти.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Зміст, головні напрями та
засоби «інноваційного розвитку освіти» найбільш потужно представлено
в роботах таких вчених, як: В. Андрущенко, І. Бех, В. Бех, І. Зязюн,
В. Кремень, В. Луговий, М. Михальченко, І. Прокопенко, О. Савченко,
М. Степко та ін.
Використанню мультимедійних технологій в освітньо-виховному
процесі закладів освіти у процесі підготовки вчителя присвячені роботи
І. Косенко, А. Тумальова; створенню мультимедійних засобів навчального
призначення – наукові доробки І. Беліцина, В. Касторнової, С. Кравцова,
О. Лобач; застосуванню технологій мультимедіа у навчанні –
Н. Анісімова, Ю. Браун, Н. Клемешева; застосування інтерактивних
методів концепції формування здорового способу життя здобувачів у
процесі фізичного виховання з використанням інноваційних технологій –
С. Футорного. Необхідно зазначити, що незважаючи на безперечну
цінність проведених у цих напрямках досліджень, вони не повною мірою
вирішують комплекс завдань щодо упровадження інноваційних
технологій з фізичного виховання в освітній процес.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз понятійнокатегоріального апарату дослідження, вирізнити переваги використання
інноваційних технологій у процесі фізичного виховання здобувачів вищої
освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Перебудова освіти в Україні потребує пошуку нових форм, методів та
засобів навчання, спрямованих на вдосконалення навчального процесу та
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його інтенсифікацію, підготовку студентської молоді до життя в умовах
ринкової економіки.
Фізичне виховання – це процес вирішення певних виховно-освітніх
завдань, що характеризується всіма загальними ознаками педагогічного
процесу і спрямований насамперед на формування рухових навичок та
розвиток фізичних якостей, зміцнення здоров'я. Проте найбільш
ефективним він стає при свідомому ставленні самих здобувачів до
фізичних вправ, їх мотивації до занять спортом, розвитку активності та
ініціативи.
Ефективність фізичного виховання здобувачів вищої освіти
забезпечується упровадженням освітніх інновацій, які розглядаються як
вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні,
виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують
результати освітньої діяльності» (Даниленко, 2005).
Освітні інновації характеризуються цілеспрямованим процесом
часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм
навчання, способів і стилю діяльності, адаптації освітнього процесу до
сучасних вимог часу і соціальних запитів ринку праці.
Одними з найбільш значущих технологій за рівнем впливу на
студентів є здоров'язберігаючі. Вони ґрунтуються на вікових особливостях
студентів, оптимальному поєднанні рухових та статичних навантажень,
принципах поступовості зростання навантаження та послідовності
розучування вправ, із застосуванням наочності, а також дають можливість
студенту зберегти своє здоров'я в період навчання у ЗВО та сформулювати
у нього необхідні вміння та навички з ведення здорового способу життя.
За характером дії розрізняють такі фізкультурно-оздоровчі технології:
1.
Стимулюючі – дозволяють активізувати власні сили організму,
що сприяє його виходу з небажаного стану (поганого самопочуття,
млявості, втоми).
2.
Захисно-профілактичні технології – полягають в елементарному
виконанні санітарно-гігієнічних норм та вимог; обмежують граничне
навантаження, що нівелює перевтому; використання страхувальних
засобів та захисних пристроїв у спортзалах, що виключають травматизм.
3.
Компенсаторно-нейтралізуючі – це фізкультхвилинки, які
певною мірою нейтралізують несприятливий вплив статичності занять.
4.
Інформаційно-комунікаційні
технології
–
дозволяють
організувати навчальний процес на новому, більш сучасному рівні,
забезпечити повне засвоєння навчального матеріалу (Інноваційні
педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі
(2008).
Переваги впровадження інноваційних технологій у процес підготовки
здобувачів вищої освіти:
1. Інноваційні технології дають можливість забезпечують
конкурентоспроможність спеціалістів, підготовлених у процесі
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професійного навчання, сприяють підвищенню їх професійної
мобільності.
2. Вільне спілкування в освітньому процесі дає можливість зняти
дискомфорт, синдром безпорадності у суб’єктів цього процесу, надати їм
психологічну підтримку.
3. Побудова освітнього процесу відбувається з урахуванням
індивідуальних запитів і можливостей суб’єктів навчання, при якому
навчання повинно являє собою гнучку систему, що відповідає попиту
ринку праці, враховує соціальні і психологічні характеристики здобувачів.
4. Застосування активних та інтерактивних методів навчання та
виховання: взаємне навчання, самоорганізація, емпіричне навчання,
навчання в умовах, наближених до реальних, навчання з використанням
ресурсів та проблемно-орієнтоване навчання, рефлексія, критичний
самоаналіз, а також поєднання цих методів у будь-яких варіантах
(Піддубник, 2003).
Інноваційні технології, у контексті загальної оптимізації навчальновиховного процесу, спрямовані на задоволення таких першочергових
потреб: формування особистості, яка вміє пристосовуватись до
динамічних умов сучасного світу; розвиток комунікабельності
майбутнього фахівця своєї справи; самоактуалізація та самореалізація
особистості; формування творчої особистості, професіонала, який в
майбутньому буде прагнути займатися неперервною самоосвітою.
Нині в освітньому середовищі інноваційно-комунікаційних
технологій основою навчання повинні стати цілісні моделі освітнього
процесу, що ґрунтуються на діалектичній єдності методології та засобів їх
здійснення. Оскільки суттєво зростає творча компонента освіти,
активізується роль усіх учасників навчального процесу, зміцнюється
творчо-пошукова самостійність студентів, особливої актуальності набули
концепції проблемного та інтерактивного навчання, пов’язаного з
використанням комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу
здобувач може спілкуватися з викладачем он-лайн, вирішувати творчі,
проблемні завдання, моделювати ситуації, включаючи аналітичне і
критичне мислення, знання, пошукові здібності (Галиця та Галиця, 2011).
Інноваційний розвиток фізичного виховання відбувається, якщо є такі
ознаки реальних змін: нова освітня діяльність та новий зміст освіти;
новизна укладу життя, організація освітнього процесу; нові завдання й
засоби педагогічної діяльності; тенденція до збереження здоров’я та
розвиток індивідуальності унікальності зростаючої особистості;
толерантне ставлення до носіїв потенціально критичної інформації,
здатних генерувати нові ідеї, ламати стереотипи тощо.
Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи сьогодні
переважно здійснюється за такими напрямами: створення нової
організаційної структури; удосконалення системи управління; вибір
стратегічних альтернативних систем навчання, які спрямовані на
підвищення якості освіти (Лясота, 2015).
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При налагодженні зв’язку викладач – здобувач за допомогою онлайнкомунікації в інформаційному освітньо-науковому середовищі закладів
вищої освіти необхідні суттєві консолідовані дії кафедр, інформаційних
центрів, лабораторій, бібліотек для його наповнення якісними проблемноорієнтованими ресурсами, як наслідок, забезпечення здобуття знань.
Інноваційний процес визначає зміни, які мають: новизну; потенціал
підвищення ефективності цих процесів у цілому або в якихось інших
частинах; здатність дати довгостроковий корисний ефект, що виправдовує
витрати зусиль і засобів на впровадження нововведення; узгодження з
іншими здійснюваними нововведеннями.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Упровадження й
утвердження нового в освітній практиці зумовлене позитивними
трансформаціями і є засобом вирішення актуальних завдань освіти і
виховання закладу вищої освіти. Практичне застосування інновацій в
освітньо-виховному процесі полягає в моделюванні, організації
нестандартних
лекційно-практичних,
семінарських
занять;
індивідуалізації засобів навчання; кабінетного, групового і додаткового
навчання; факультативного, за вибором студентів, поглиблення знань;
проблемно-орієнтованого навчання; науково-експериментального при
вивченні нового матеріалу; розробці нової системи контролю оцінки знань;
застосуванні комп’ютерних, мультимедійних технологій; навчальнометодичної продукції нового покоління (Інноваційні педагогічні
технології: теорія та практика використання у вищій школі, 2008).
У системі виховання сучасної молоді значне місце займають нові
підходи до створення ефективної системи фізичного виховання,
головними завданнями якої є пошук адекватних і об’єктивних методичних
прийомів, залучення сучасних методів удосконалення фізичної підготовки
та зміцнення здоров’я здобувачів вищої освіти.
Перспективами подальших наукових розвідок є розробка
перспективних шляхів вдосконалення та впровадження інноваційних
технологій в систему фізичного виховання в закладах вищої освіти.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Горбунов, С. та Горбунов, С. (2010). Реализация инновационных подходов в
системе физического воспитания. Теория и практика физической культуры, 5. С.
33–35.
Волошина, О. (2014). Педагогіка інновацій у вищій школі: навчальнометодичний посібник. Вінниця. 161 с.
Даниленко, Л. (2005). Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній
теорії і практиці. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць.
Київ: Логос, С. 6–12.
Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій
школі (2008): монографія / І. І. Доброскок, В. П. Коцур, С. О. Нікітчина [та ін.];
Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти
дорослих АПН України. Переяслав-Хмельницький: Вид-во С. В. Карпук, 284 с.
Піддубник, В. (2003). Інформаційно-технологічний ресурс освіти в Україні.
Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. Київ,7. С. 24–34.

132

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Галиця, І. та Галиця, О. (2011). Інтелектуально-конкурентні ігри як
креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного
процесів. Вища шк. 1. С. 104–107.
Лясота, Т. І. (2015) Інноваційні підходи та засоби фізичної культури. В:
Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини. Чернівці,
С. 197–200.
REFERENCES
Gorbunov, S. & Gorbunov, S. (2010). Realizatsiya innovatsyionnykh podhodov v
sisteme fizicheskogo vospitaniya Implementation of innovative approaches in the system
of physical education. Teorija i praktika fizicheskoy kultury, 5. S. 33–35. [in Russian].
Voloshyna, O. V. (2014). Pedahohika innovatsii u vyshchii shkoli: navchalnometodychnyi posibnyk Pedagogy of innovations in high school: a textbook. Vinnytsia.
161 s. [in Ukrainian].
Danylenko, L. I. (2005). Osnovni problemy osvitnoi innovatyky v suchasnii teorii i
praktytsi Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці.
Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy: zb. nauk. prats. Kyiv: Lohos, S. 6–12.
[in Ukrainian].
Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii
shkoli Innovative pedagogical technologies: theory and practice of use in higher school
monohrafiia. (2008) I. I. Dobroskok, V. P. Kotsur, S. O. Nikitchyna [ta in.] ; PereiaslavKhmelnyts. derzh. ped. un-t im. H. Skovorody, In-t ped. osvity i osvity doroslykh APN
Ukrainy. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Vyd-vo S. V. Karpuk, 284 s. [in Ukrainian].
Piddubnyk, V. (2003). Informatsiino-tekhnolohichnyi resurs osvity v Ukraini
Information and technological resource of education in Ukraine. Ukrainske suspilstvo –
2003. Sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv,7. S. 24–34. [in Ukrainian].
Halytsia, I. & Halytsia, O. (2011). Intelektualno-konkurentni ihry yak kreatyvnyi
mekhanizm aktyvizatsii pedahohichnoho, naukovoho ta innovatsiinoho protsesiv 
Intellectual and competitive games as a creative mechanism for activating pedagogical,
scientific and innovative processes. Vyshcha shk. 1. S. 104–107. [in Ukrainian].
Liasota, T. I. (2015) Innovatsiini pidkhody ta zasoby fizychnoi kultury [Innovative
approaches and means of physical culture. V: Aktualni problemy fizychnoi kultury,
sportu ta zdorovia liudyny. Chernivtsi, S. 197–200. [in Ukrainian].

133

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF PHYSICAL
EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
AlinaVakolіuk
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the
Department of Theory and Methods of Education,
Rivne State University for the Humanities,
Rivne, Ukraine
ORCID: 0000-0003-1545-0867
e-mail: alina.vakoliuk@rshu.edu.ua
Vasyl Shelyuk
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the
Department of Theory and Practice
physical culture and sports,
Rivne State University for the Humanities,
Rivne, Ukraine
ORCID: 0000-0003-2368-4209
e-mail: shelvas@ukr.net
Nataliia Symonovych
Сandidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at Vocational Education,
Labor Training and Technology Department
Rivne State University for the Humanities,
Rivne, Ukraine
ORCID: 0000-0002-3384-5152
e-mail: nataliia.symonovych@rshu.edu.ua
Abstract. The article deals with the leading innovative technologies in
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and place in the modern development of education in Ukraine. The
implementation of modern information technologies in the educational process
of higher education institutions contributes to the deployment of the education
system, because innovative technologies have a positive impact on the learning
process and education, primarily by changing the scheme of knowledge transfer
and teaching methods. The innovative technologies in the organization of
educational work not only increase the efficiency of the educational process,
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modern methods to improve physical fitness and improve the health of students.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКА
З ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Анотація. Стаття активізує одну з сьогоденних проблем освіти – це
проблема якості шкільних підручників.
Математика є обов’язковим предметом зовнішнього незалежного
оцінювання та державної підсумкової атестації, завдання яких вимагають
певних компетенцій для успішного складання іспитів. Компетентнісний
підхід навчальної програми з математики потребує оновлення шкільних
підручників. Експертиза та вибір підручників вчителями, ініційовані
Міністерством освіти і науки України, створює конкуренцію, що дає
можливість підвищити їх якість.
У статті подано узагальнені висновки науково-методичного аналізу
підручника з геометрії авторів О. Істера та О. Єргіної для 11 класу профільного
рівня. Було проаналізовано зміст підручника: на відповідність його Державному
стандарту; систематичність, логічність, доступність та науковість змісту;
забезпечення формування компетентностей на наскрізних ліній засобами
підручника, зазначених у навчальній програмі з математики; реалізація
ціннісного та українознавчого компонентів; наявність диференційованого та
індивідуального підходу; наявність фактичних помилок.
Результатом аналізу дає обгрунтування того, що досліджуваний
підручник відповідає всім критеріям науково-методичної експертизи,
затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Ключові слова: підручник з геометрії, науково-методичний аналіз,
компетентність.
Постановка проблеми. Сьогодення ставить нові вимоги до
навчальної книги. Створення підручника нового покоління є одним з
пріоритетів освіти. Підручник з математики виступає не просто
навчальною книгою, а навчально-методичним комплексом, спрямованим
не тільки на презентацію навчального матеріалу, але й на вміння
застосовувати отримані знання в різних життєвих ситуаціях, скерувати
учня на пізнавальну і самостійну діяльності, активізувати його творчі
здібності та ін. Сучасне освітнє середовище вимагає нових підходів до
формування програмних результатів, які базуються на основі реалізації
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завдань компетентнісного навчання, що передбачають нові засади у
побудові та наповненні підручників.
Конкурсний відбір підручників проводиться відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України (від 27 серпня 2010 року № 781; від 23
листопада 2011 року № 1392) і проходить в два етапи: 1-й етап передбачає
проведення науково-методичної та антидискримінаційної експертизи, 2-й
етап – вибір підручників закладами середньої освіти.
Міністерство освіти і науки України (МОН) впровадило систему
відбору підручників вчителями шкіл, якою передбачено ознайомлення з
підручниками та затвердження рішення вчителів педагогічною радою.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Здійснення нових кроків до
модернізації навчальної книги, удосконалення змісту, структури,
методичного оснащення сучасного підручника неможливі без урахування
досвіду в цій царині.
Методологічні засади аналізу підручника розкрито в працях
Л. Пироженко, О. Кравчук, І. Смагіна та ін; дидактичні засади підручника
досліджено В. Беспалько, Л. Височан та ін; проблеми оцінювання
підручників та критерії аналізу розглядають Т. Лукіна, О. Ляшенко та ін;
педагогічні аспекти ілюстративного оформлення навчальних видань
розкриті у працях О. Жосана, Я. Кодлюк та ін.
Тож, проблема якості шкільних підручників є актуальною і широко
висвітлена в працях вітчизняних вчених.
Мета статті – здійснити науково-методичний аналізу підручника з
геометрії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-методичний аналіз
підручника «Геометрія (профільний рівень)» для 11 класу (авт. Істер О. С.,
Єргіна О. В.) – 2019 здійснено на основі критеріїв оцінювання та їх параметрів,
затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2018
№ 1183 «Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для
проведення експертами експертиз електронних версій проєктів підручників».
Одним з перших критеріїв оцінки підручника є його відповідність
Державному стандарту базової середньої освіти, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898
«Державний стандарт базової середньої освіти» і становить основу
типових освітніх програм (Навчальні програми для 10-11 класів, 2018).
Підручник в межах освітньої галузі «Математика» містить обов’язковий
мінімум змісту освітньої галузі; забезпечує досягнення результатів
навчання згідно з Державними вимогами до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів через системний виклад програмового матеріалу;
передбачає формування ключових компетентностей освіти та наскрізних
ліній задля успішної самореалізації. Система практико-орієнтованих
завдань створює передумови формування предметних компетентностей.
Навчальні програми чітко окреслюють мету, цілі, завдання та
очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності, що в повному
обсязі реалізується в досліджуваному підручнику.
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Рубрики «Цікаві задачі для учнів неледачих», «Життєва математика»,
«Задачі підвищеної складності» дають можливість поглиблювати знання
учнів, мотивують до навчання та не обтяжують зміст підручника.
Навчальний матеріал підручника логічно та чітко структурований,
розділений на розділи та параграфи, кожен з яких містить систему різних
видів діяльності, задач і прикладів виконання завдань, достатніх для учнів
різних рівнів освітніх здібностей.
Прослідковується логічність та послідовність викладу навчального
матеріалу. Математичні поняття та теореми мають зрозуміле
формулювання.
Кожний структурний компонент (розділ, параграф) містить систему
різних видів діяльності, інструкцій і прикладів виконання завдань,
достатніх для учнів різних категорій освітніх здібностей.
Передмова традиційно подана у формі звернення до учнів та вчителів
з поясненням умовних позначень та наявних в підручнику рубрик, а також
заохочувальна інформація щодо цікавих фактів з історії науки геометрії.
Основний текст підручника методично та логічно сконструйований,
навчальна інформація відповідає віковим особливостям учнів. Означення,
ознаки, властивості та формули виокремлено напівжирним шрифтом у
кольоровій рамці.
Ілюстративний матеріал досліджуваного підручника має особливе
значення, тому він є не лише додатковим підкріпленням вербальної
інформації, а й засобом формування уяви та самостійною дидактичною
одиницею.
До додаткового тексту у підручнику можна віднести: питання для
самоперевірки, рубрики: «Життєва математика», «Цікаві задачі для учнів
неледачих», «Перевірте свою компетентність», «Українки у світі», «А ще
раніше…».
Тому, всі структурні елементи підручника повністю відповідають
сучасним вимогам до навчальної книги.
У підручнику використано загальноприйняту наукову термінологію,
весь теоретичний і практичний матеріал є цілісний, послідовно
викладений, відповідає принципам науковості, необтяжений та відповідає
віковим особливостям учнів. Навчально-наукові тексти підручника є
сучасними, відповідають навчальним та життєвим інтересам учнів. Мова
підручника лаконічна, чітка та зрозуміла.
Формування ключових компетентностей та наскрізних ліній «Екологічна
безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і
безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечено у практичних
завданнях у рубриці «Життєва математика» та ілюстраціях.
Щодо організації самостійної роботи та вміння вчитися впродовж
життя, підручник містить вправи, завдання і запитання для перевірки знань
і здійснення зворотного зв'язку, алгоритми та зразки розв'язання задач.
Також наявні завдання колективної роботи (проєктні роботи).
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Для підручника характерні диференціація та індивідуалізація
навчання (через систему диференційованих вправ та наявність рубрик для
отримання глибших знань), можливість використання сучасних прийомів,
методів і технологій навчання, є можливість організації роботи в групах,
відсутність розумового та фізичного перевантаження, забезпечено
можливість планувати й організовувати власну навчальну роботу.
Послідовність викладу матеріалу в змісті підручника забезпечує
взаємозв’язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих
раніше знань, умінь і навичок. Наявні прямі (рубрика «Вправи на
повторення») і непрямі посилання на раніше вивчений матеріал (знання,
отримані в попередніх класах, інформація, розміщена у попередніх
параграфах підручника), направлені на актуалізацію раніше засвоєних
знань з навчального предмета.
Фактичних помилок у змісті підручника не виявлено, однак є деякі
недоліки: лише фрагментарна наявність матеріалів та завдань з різних
навчальних дисциплін, виконання яких передбачає залучення знань та
умінь з різних освітніх галузей; українознавчий аспект недостатньо
реалізується в змісті підручника; у підручнику не подано пропозиції щодо
використання додаткових засобів навчання, що сприятиме залученню до
освітнього процесу особистих комп’ютерних пристроїв та відсутній
список використаних джерел, що включає сучасні наукові розробки.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Якість підручника є
важливою умовою не тільки успішного засвоєння предмету, але й
особистісного розвитку в цілому. Навчальний матеріал, система завдань,
ілюстрації, тощо є засобами формування ключових компетентностей.
Проведений аналіз засвідчив, що підручник з геометрії для 11 класу
профільного рівня авторів Олександра Істера та Оксани Єргіної відповідає
всім вимогам підручникотворення, а зазначені недоліки суттєво не
впливають на якість підручника. Однак проведений аналіз не вичерпує
всієї проблеми відбору підручників, тому перспективами подальших
розвідок є порівняльний аналіз підручників.
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Abstract. The article activates one of the current problems of education –
the problem of the quality of school textbooks.
Mathematics is an obligatory subject of external independent assessment
and state final certification, the tasks of which require certain competencies to
pass the exams. The competency approach of the mathematics curriculum
requires the updating of school textbooks. Examination and selection of
textbooks by teachers, initiated by the Ministry of Education and Science of
Ukraine, creates competition, which makes it possible to improve their quality.
In this article we present the generalized conclusions of the scientific and
methodical analysis of the textbook on geometry by O. Ister and O. Yergina for
the 11th grade of the profile level. The content of the textbook was analyzed: its
compliance with the State Standard; systematic, logical, accessible and scientific
content; ensuring the formation of competencies on cross-cutting lines by means
of the textbook specified in the curriculum in mathematics; implementation of
value and Ukrainian studies components; availability of differentiated and
individual approach; the presence of factual errors.
The result of the analysis made it possible to state that the studied textbook
meets all the criteria of scientific and methodological examination approved by
the Ministry of Education and Science of Ukraine.
Keywords: Geometry textbook, scientific and methodical analysis,
competence.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У
МЕНЕДЖМЕНТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Анотація. У статті з’ясовано, що педагогічна майстерність включає
управлінську, організаторську, виховну, трудову, ігрову та громадську
діяльність викладача. Забезпечення функціонування усіх цих складових
неможливе без правильного менеджменту освітнього середовища.
Охарактеризовано загальні тенденції у менеджменті освітнього
середовища за кордоном та виокремлено основні підходи до управління та
організації навчального процесу.
Наголошено, що імплементація конструктивної політики управління
навчальними закладами передбачає: відбір основних стейкхолдерів та
залучення їх до прийняття важливих рішень; підлаштування політики
менеджменту до конкретних навчальних закладів; інформування учнів,
батьків, викладацького складу; визначення доречності й ефективності
впровадженої політики.
З’ясовано, що процес навчання повинен бути чітко визначеним і
структурованим, а управління навчальним середовищем має бути логічним
та антропоцентричним на кожному етапі навчально-пізнавальної
діяльності учнів. Урахування особливостей закордонного освітнього
менеджменту дозволить чітко й організовано спланувати проведення
навчального процесу в закладах освіти нашої країни. Впровадження в дію
певних особливостей збагачуватиме вітчизняну систему управління
освітнім процесом досвідом менеджменту інших країн.
© Гончарук С.,
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Постановка проблеми. Професійна майстерність педагога поєднує
здатність не лише зрозуміло доносити навчальний матеріал, правильно
організовувати пізнавальну активність учнів, а й вміння передавати
соціальний досвід, готувати до життя та формувати високі моральні
цінності. Педагогічна майстерність – це, насамперед, висока культура
організаторської, управлінської, виховної, трудової, ігрової та громадської
діяльності викладача, наділеного якостями творчої особистості, що
дозволяє вирішувати всі питання навчально-виховної роботи (Педагогічна
майстерність, 2004). Забезпечення функціонування усіх цих складових
неможливе без правильного менеджменту освітнього середовища. За
І. Якиманською, освітнє середовище містить організацію й використання
навчального матеріалу різного змісту, виду та форм; надання учневі
свободи вибору та виконання навчальних завдань (під час зняття
емоційного напруження через острах помилитися у своїх діях);
використання нетрадиційних форм групових та індивідуальних занять з
метою активізації творчості дітей; створення умов для творчості в
самостійній і колективній діяльності; постійна увага педагога до аналізу й
оцінки індивідуальних способів навчальної роботи, які спонукають учня
до усвідомлення ним не лише результату, але й процесу своєї роботи
(Якиманська, 1996, с. 25-31).
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Проблемами освітнього
менеджменту займалися такі дослідники, як Г. Демиденко (Демиденко,
1999) Л. Кравченко (Кравченко, 2006), В. Крижко (Крижко, 2003), які
зробили спробу розкрити сутність поняття менеджменту освітнього
простору, проаналізували його складові та визначили його як самостійний
вид управління. Менеджмент сучасного освітнього середовища базується
на конструктивній політиці управління, яка виконує регулятивні функції і
створює стандарти якості викладання та навчання. Політика управління
навчальними закладами забезпечує злагодженість роботи викладацького
складу школи, батьків та учнів.
Мета статті – проаналізувати закордонний досвід організації
управління освітнім середовищем.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі реформування
системи освіти стає актуальним вивчення досвіду зарубіжних країн,
зокрема, у менеджменті освітнього середовища. Хоча перенести модель
управління з одного соціокультурного середовища в інше важко, оскільки
менеджмент зумовлений цілою низкою факторів: формою державного
устрою, типом власності, ступенем розвиненості ринкових відносин, проте
зарубіжний досвід управління освітніми закладами, беззаперечно, був би
корисним для України. Поступове впровадження в практику певних
особливостей збагачуватиме вітчизняну систему управління освітнім
процесом досвідом менеджменту інших країн.
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Переважно у країнах світу школи також стикаються з багатьма
викликами, одними з яких є постійно зростаючий стрес, якого зазнає
педагогічний персонал, та незадоволення умовами оплати праці. Дані
статистики свідчать, що з 27500 вчителів Великої Британії, які навчалися у
2011-2015, одна четверта покинула викладацьку професію. Згідно з даними
Hunter Institute of Mental Health майже половина з 453 вчителів Австралії
залишають викладацьку діяльність упродовж перших п’яти років після
закінчення університету. Вчителі невдоволені відсутністю можливостей
вносити зміни до навчальних програм, а також графіком роботи,
навчальним навантаженням, переповненими класами, надмірною
кількістю контрольних робіт, недостатньою підтримкою учнів з
особливими потребами. Аналогічна ситуація спостерігається в
Сполучених Штатах Америки, де, на додачу до означених проблем, існує
тенденція до зміни місця роботи приблизно 8% вчителів. Схожі проблеми
можемо спостерігати в всьому світі через певні недоліки, що присутні в
політиці управління навчальними закладами.
Для подолання таких проблем освітнім галузям варто залучити
комплексний і кваліфікований підхід до менеджменту освітнього
середовища, який передбачає конструктивну політику управління. (Earl &
Timperley, 2009, p. 1-12; Rickinson, 2020, p. 218-233).
Існують певні перешкоди на шляху до подолання труднощів у
політиці управління навчальними закладами. Серед них варто виокремити:
ефективність керівництва, культурні та етнічні особливості,
продуктивність педагогічного персоналу, брак можливостей підвищення
професійної кваліфікації (Reupert, 2018, p. 101-104). Бібліотеки багатьох
шкіл не мають доступу до баз даних, що утруднює процес отримання нових
знань.
Метою нової політики управління повинно стати впровадження
підходів до навчання та виховання, спрямованих на студентоцентричне
навчання, створення позитивних стосунків у межах колективу, розвиток
соціальних та емоційних компетенцій учнів і виховання почуття гордості
за навчальний заклад. Імплементація конструктивної політики управління
навчальними закладами передбачає: відбір основних стейкхолдерів та
залучення їх до прийняття важливих рішень; підлаштування політики
менеджменту до конкретних навчальних закладів; інформування учнів,
батьків, викладацького складу; окреслення часових рамок роботи;
визначення доречності й ефективності впровадженої політики.
Згідно з Evidence for Learning (Evidence for Learning, 2019, p. 6–7)
процес результативного планування та впровадження шкільної політики
менеджменту має шість стадій:
1. Розгляд імплементації як процесу, а не загального плану заходів,
та поступове її застосування. Виділення достатньо часу кожній стадії
впровадження і правильна розстановка пріоритетів.
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2. Створення сприятливого клімату у шкільному середовищі.
Дотримання загального навчального плану та програм предметів, що
вивчаються. Визначення лідерів і формування команди.
3. Окреслення проблем та шляхів їх подолання. Визначення
першочерговості актуальних питань.
4. Побудова чіткого плану, оцінка готовності шкільного закладу до
впровадження змін, підготовка педагогічного персоналу, інфраструктури
та інших ресурсів. Забезпечення повної підтримки нововведенням.
5. Підтримка персоналу навчального закладу, моніторинг прогресу,
вирішення поточних проблем та адаптація стратегії роботи. Залучення
висококваліфікованих менторів до співпраці з працівниками закладу.
6. Моніторинг імплементації нововведень. Підтримка й винагорода
успішних працівників.
У педагогіці важливим є застосування науково обґрунтованого та
методично правильного підходу до всього процесу організації навчання.
Адміністраціям шкільних закладів слід залучати до викладання
висококваліфікований педагогічний персонал та спонукати вчителів
системно підвищувати свою кваліфікацію, проводити наукові дослідження
та впроваджувати результати діяльності в процес викладання. Батькам
учнів пропонується регулярно відвідувати збори класу та школи з метою
обговорення нагальних проблем щодо навчання і поведінки. Школа
зобов’язується постійно надавати всю необхідну інформацію та
забезпечувати сучасними матеріалами щодо психологічної підтримки
дітей. Усі залучені до впровадження концепції управління повинні тісно
взаємодіяти між собою. Батькам, педагогічному персоналу, учням,
адміністрації школи слід об’єднати свої зусилля для імплементації
політики шкільного закладу.
Серед загальних зарубіжних тенденцій у менеджменті освітнього
середовища, на нашу думку, варто виокремити прагнення до більш
неформальних, демократичних та гнучких способів і методів управління та
організації навчального процесу, а саме:
співпраця учнів з викладацьким складом. Тісна співпраця між учнями
та вчителями, шкільними психологами, соціальними представниками й
дирекцією школи здатна не лише покращити навчальні досягнення учнів,
а й принести моральне задоволення від роботи працівникам навчального
закладу. Необхідно окреслити обов’язки учнів, батьків чи опікунів та
шкільного персоналу з метою налагодження відносин виключно
професійного характеру. Дотримання етичних норм на всіх рівнях
спілкування як в навчальному закладі, так і за його межами, допоможе
уникнути небажаних проблем у співпраці між учнями та вчителями;
зворотній зв’язок у процесі навчання. Зворотній зв’язок є невід’ємною
ланкою навчання та визначається багатьма факторами: загальнопедагогічними засадами, навчальною програмою, політикою оцінювання,
правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, залученням
стейкхолдерів. Він є дієвим, якщо пропонує шляхи й засоби вдосконалення
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процесу навчання та покращує результати. Окреслення ключових умов та
ефективних підходів у викладанні є метою використання зворотного
зв’язку у процесі навчання;
залучення ігрового підходу в навчальний процес. На сучасному етапі
розвитку суспільства в країнах Сходу є популярним ігровий підхід у
педагогіці, тоді як у країнах західного світу все ще привелює більш
формалізований підхід до навчання. Метою ігрового підходу є регулярне
застосування ігор як у класній, так і позакласній діяльності для більшого
зацікавлення учнів. Дослідження підтвердили, що застосування
навчальних ігор не лише покращує навчальні здобутки, але й забезпечує
психологічне здоров’я учнів (Coates & Pimlott-Wilson, 2019, p. 21-40;
Wainwright, 2020, p. 43-53);
професійне спрямування навчання. Зміни на ринку праці, зростання
конкуренції, нові вимоги до вибору майбутньої професії створюють
виклики для молодих людей у всіх країнах. Метою професійно
спрямованого навчання є максимальне залучення шкільного управління,
вчителів, батьків та майбутніх роботодавців до створення умов для
профорієнтаційного навчання учнів. Як наслідок, учні отримають
необхідні знання, які допоможуть їм усвідомити свої сильні сторони та
прийняти правильні рішення стосовно можливої кар’єри, будуть
поінформовані про свої права та обов’язки як працівників, так і
роботодавців (Patton & McMahon, 2014);
залучення учнів до фізичної діяльності. Фізична активність є
складовою частиною фізичного й розумового здоров’я нації. Пріоритетом
навчальних закладів повинно стати залучення учнів як фізично здорових,
так і з обмеженими можливостями до занять спортом під час планових
уроків і в позаурочний час з метою уникнення сидячого способу життя.
Найкращих результатів можна досягти, залучивши до фізичних та
спортивних заходів педагогічний персонал школи й членів родин учнів;
заохочення учнів до читання. Спонукати вдумливо читати та критично
мислити необхідно впродовж усіх років навчання. Застосування
адекватних засобів оцінювання навичок читання для моніторингу успіхів
учнів знизить ймовірність виникнення проблем із ментальним здоров’ям.
У сучасному світі, перенасиченому різноманітними електронними
ґаджетами, у дітей відсутнє бажання читати, проте варто пам’ятати, що
процес читання задіює усі відділи головного мозку й стимулює пам’ять та
критичне осмислення прочитаного. Тому завданням батьків і вчителів є
заохочення учнів до читання;
психологічне здоров’я учнів. Останнім набуває все більшої
популярності підхід у психопедагогіці, спрямований на створення
сприятливих передумов у навчанні та позитивного ставлення до нього. З
цією метою заклади освіти переглядають навчальні програми відповідно
до нових вимог суспільства щодо психологічного здоров’я нації. Метою
такого підходу є допомога школам у виборі та впровадженні навчальних
стратегій, які є ефективними й релевантними для досягнення позитивного
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ставлення учнів до навчання. Шкільні психологи працюють над
покращенням психічного здоров’я як окремих індивідів, так і цілого
колективу. Очікувані результати від впровадження такого підходу
забезпечать рівність у психологічних відносинах та соціальну адаптацію;
заборона вживання алкоголю та наркотичних речовин. Зростання
темпів поширення та вживання небезпечних речовин набуло загрозливих
масштабів у всьому світі. Школи можуть відігравати вагому роль у
превентивному вихованні. Метою політики запобігання вживання
алкоголю та наркотичних речовин є виховання культури усвідомленого
відповідального ставлення до загроз, що несуть ці речовини. Для
досягнення найкращих результатів робота повинна були спрямована не
лише на учнів, а й на батьків;
запобігання булінгу. Дослідження свідчать, що від 15 до 30% учнів
середніх шкіл хоча б раз були жертвами булінгу (Skrzypiec, 2018, p. 563582). Цькування у школі виникає ще в молодших класах та сягає свого піку
у віці 11-14 років. Хлопці більше схильні до фізичного булінгу, тоді як
дівчата частіше застосовують приховані форми цькування. У старшому
підлітковому віці учні мають тенденцію до застосування кібербулінгу
(Barlett & Coyne, 2014, p. 474-488). З метою запобігання булінгу та
моніторингу ситуації у навчальних закладах необхідно об’єднати зусилля
педагогічного персоналу, батьків та учнів, аби створити сприятливе
психологічне навчальне середовище;
запобігання навмисного заподіяння шкоди та суїцидальним намірам
учнів. Суїцидальні наміри та навмисне заподіяння собі шкоди є нагальною
проблемою сучасного суспільства. Проведені дослідження свідчать, що
люди з психічними розладами, травмами від фізичного чи сексуального
насилля, схильні до вживання алкоголю та наркотиків, піддаються
більшому ризику заподіяння собі шкоди (Toste & Health, 2010, p. 14-17).
Метою навчального закладу є вчасне виявлення відповідних намірів учнів
та вжиття превентивних заходів. Правильна політика школи щодо цього
питання допоможе мінімізувати ризики та створить сприятливі умови для
здорової атмосфери в межах навчального закладу.
Висновки
і
перспективи
подальших
розвідок.
Отже,
вищеперераховані особливості закордонного освітнього менеджменту
дають змогу виділити основні підходи в організації й управлінні
навчальним процесом у нашій країні. Як свідчить педагогічна практика
інших країн, не лише процес навчання повинен бути чітко визначеним і
структурованим, а й управління навчальним середовищем має бути
логічним та антропоцентричним на кожному етапі навчально-пізнавальної
діяльності учнів. Лише тоді навчальний процес буде ефективним,
результативним та керованим. Тож, на нашу думку, врахування
особливостей закордонного освітнього менеджменту дозволить чітко й
організовано спланувати проведення навчального процесу в закладах
освіти нашої країни.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of pedagogical skills in the
educational management of foreign countries. The educational management serves
regulatory functions, and may also create standards of quality for teaching and learning,
and opportunities for authentic engagement of staff, students and communities.
Evidence-based policies are critical to the way that contemporary schools are run.
Schools face several systemic challenges when attempting to assemble and write solid
policy documents. In general, teaching staff, including school leaders, report increased
stress and burnout, and describe feeling undervalued and underpaid.
The article clarifies that pedagogical skills include administrative,
organizational, educational and social activities of the pedagogical staff.
Insuring functioning of all these components is impossible without proper
educational management. The general tendencies in the educational
management of foreign countries have been characterized and the main
approaches to the organization have been singled out. It is emphasized that the
implementation of a constructive policy of educational management involves
stakeholders, students, parents, teaching staff.
It has been found out that the teaching process should be clearly defined
and structured, and the educational management should be logical and
anthropocentric at each stage of students’ educational and cognitive activities.
Taking into account the peculiarities of foreign educational management enables
to plan the teaching process in educational institutions of our country. The
implementation of certain features of foreign educational system enriches the
management approaches in the system in Ukraine.
Keywords: pedagogical skills, educational management, management of
educational process, stakeholders, foreign experience, teaching proses.
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ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
У ПРИРОДУ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ, ЯКІ МАЮТЬ
ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ
Анотація. У статті розглядається використання екскурсій у природу
як форми вивчення природознавства з молодшими школярами, які мають
порушення мовлення. Особлива увага зосереджується на значенні
екскурсій у формуванні визначених Державним стандартом початкової
освіти природничої та екологічної компетентностей молодшого школяра.
Автор аналізує класифікацію екскурсій та їх структуру, виокремлює роль
екскурсій у корекційній складовій вивчення природознавства у спеціальній
початковій школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, доводить,
що ефективність екскурсії значною мірою залежить від того, наскільки
вдало продумана вчителем її структура, як у ній передбачено розв’язання
окремих дидактичних та корекційних цілей. Пропонується до структури
екскурсії вводити підготовчу та післяекскурсійну роботу з учнями, а також
пішохідний перехід від школи до місця екскурсії та у зворотному
напрямку. Наведено приклади методичних приймів роботи вчителя на
етапі підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
до екскурсії, під час пішохідного переходу та у післяекскурсійній роботі,
рекомендації щодо організації спостережень. Також наголошено, що
підготовка і проведення екскурсії з учнями спеціальної початкової школи
для дітей з мовленнєвими порушеннями потребує від учителя врахування
тих труднощів, які вони мають у навчанні взагалі та у пізнанні природного
довкілля зокрема.
Ключові слова: екскурсія, молодші школярі, природознавство,
порушення
мовлення,
підготовка
екскурсії,
спостереження,
післяекскурсійна робота.
Постановка проблеми. Навчальна екскурсія – це одна з традиційних
форм вивчення природознавства у початковій школі. Її значення та роль
визначив ще у ХVIIІ сторіччі французький філософ-просвітитель
Ж. Ж. Руссо, обґрунтовуючи думку про те, що саме екскурсії та прогулянки
в природу розвивають у дітей творчу спостережливість, допитливість та
© Горопаха Н., 2021
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самостійність у дослідженні оточуючого світу. Він пропонував
використовувати екскурсії як основний шлях виховання та навчання
дитини до 10-12 років.
Головна цінність екскурсії полягає у тому, що вона дозволяє
наблизити учнів до природи, показати їм цілісність, єдність та
багатогранність природного світу, наявність у ньому певних зв’язків та
закономірностей, котрі на екскурсії простежуються чіткіше. Екскурсія є
також визнаним засобом підвищення інтересу молодших школярів до
пізнання природи. Як зазначав В. Сухомлинський, під впливом
спілкування з природою починає діяти могутній емоційний стимул
розумової праці – подивування, яке породжує бажання знати; а ще під час
цього шліфується важливий інструмент мислення – слово. Не випадково
видатний педагог називав свої «уроки серед природи» «подорожами до
джерел думки і слова, які нічим не можна замінити» (Сухомлинський,
1977). Саме наявність під час екскурсії додаткових можливостей для
стимулювання мовленнєвого розвитку школярів робить цю форму
вивчення природознавства такою важливою у спеціальній початковій
школі чи інклюзивному класі, де навчаються учні з порушеннями
мовлення.
Значення екскурсій особливо зростає у контексті реалізації принципів
Нової української школи, яка передбачає вивчення природознавства у
змісті інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Адже саме під час
безпосереднього пізнання природи на екскурсії вчитель має реальні
можливості для залучення молодших школярів до спостережень та
експериментів, двох найважливіших способів дослідження світу,
оволодіння якими передбачено Державним стандартом початкової освіти
(Державний стандарт початкової освіти, 2018).
У методичних рекомендаціях для вчителів наголошено, що на
сучасному етапі реформування початкової школи необхідно, аби екскурсії
перетворювалися на регулярні загальнопізнавальні та розвивальні заняття.
Ця робота важлива не лише в урочний час, а й з групами продовженого
дня, де екскурсії призначені також для активного відпочинку школярів
після уроків (Гільберг та ін., 2019, с. 95). Водночас, аналіз практики
дозволяє стверджувати, що можливості екскурсій не повною мірою
використовуються вчителями, та й самих екскурсій планується
недостатньо. Причин цьому є, очевидно, декілька, серед іншого й те, що
проведення екскурсії потребує значної підготовчої роботи, сформованості
у вчителя низки організаційних та методичних умінь, та, зрештою,
наявності у найближчому природному оточенні місць, які можна не просто
відвідати з учнями, а й організувати там повноцінну навчальнопізнавальну діяльність школярів.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Питання проведення
навчальних екскурсій з молодшими школярами неодноразово ставали
предметом наукових досліджень та методичних розробок для вчителів.
Зокрема, Т. Байбара на основі узагальнення низки наукових досліджень та
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практики початкової освіти детально обґрунтовує методику проведення
екскурсії як одного з типів уроків природознавства у початковій школі
(Байбара, 1998). На її думку, класифікація уроків-екскурсій має
здійснюватися за двома ознаками: обсягом власне предметного змісту теми
екскурсії (виділяється однотемна та багатотемна екскурсії) та його місцем
у структурі вивчення розділу або курсу (вступна, поточна, підсумкова).
Зауважимо, що нам такий підхід до класифікації екскурсій видається дещо
неповним, оскільки він не враховує, до прикладу, дидактичної мети
екскурсії, своєрідності можливих місць проведення, інтегрованого змісту
курсу «Я досліджую світ». У інших авторів ми знаходимо уже більш
розгалужені класифікації екскурсій. До прикладу, Т. Васютіна до двох
вказаних критеріїв пропонує ще враховувати взаємозв’язок змісту
екскурсії та навчальної програми, що дозволяє їй виділяти програмні та
позапрограмні екскурсії (Васютіна, 2017). Найповніше класифікують
екскурсії Т. Гільберг та С. Тарнавська, які вважають доцільним
класифікувати екскурсії з навчального курсу «Я досліджую світ» за такими
критеріями:
зміст (тематичні, комплексні);
об’єкти вивчення (природничо-наукові, соціальні, виробничі,
здоров’язбережувальні, екологічні та історичні);
дидактична мета (вступні, поточні, узагальнюючі) (Гільберг та
Тарнавська, 2019).
Сучасними науковцями детально обґрунтовані загальні педагогічні
умови проведення екскурсій в природу, визначена структура уроківекскурсій різних видів. Загалом дослідники відзначають, що основні
відмінності екскурсії від уроку, який проводиться у класі, пов’язані з тим,
що на екскурсії пізнавальна діяльність відбувається у складніших умовах,
на фоні піднесеного емоційного стану учнів, спричиненого зміною звичних
умов навчання, різноманітних відволікаючих факторів, що екскурсія не
обмежена жорстко в часі тощо. Її результативність значною мірою
залежить від психологічної установки, яку педагог повинен створити в
учнів перед екскурсією. Тому проведення екскурсії передбачає
обов’язковий етап підготовчої роботи. Також вчені наголошують на
необхідності проведення так званої післяекскурсійної роботи, метою якої
є узагальнення отриманих знань, застосування їх у роботі з зібраним на
екскурсії природним матеріалом тощо. Однак в більшості джерел,
визначаючи структуру екскурсії, автори не включають до неї ні
підготовчої, ні післяекскурсійної роботи (Байбара, 1998; Васютіна, 1917;
Гільберг та Тарнавська, 2019), обґрунтовуючи їх лише як етапи роботи
вчителя. Незначна увага вчених приділяється і такому важливому моменту
екскурсії, як пішохідний перехід від школи до місця проведення екскурсії,
який теж, безперечно, має певні дидактичні можливості.
Проаналізовані вище дослідження розглядають методику проведення
екскурсій у загальноосвітній початковій школі, однак визначені авторами
прийоми організації пізнавальної діяльності учнів у природі важливі і для
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вчителів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби,
обумовлені, зокрема, проблемами мовленнєвого розвитку. Підготовка і
проведення екскурсії з учнями спеціальної початкової школи для дітей з
мовленнєвими порушеннями потребує від учителя врахування тих
труднощів, які вони мають у навчанні взагалі та у пізнанні природного
довкілля зокрема. Як зазначає В. Тарасун, існує принаймні п’ять типів
таких утруднень, що пов’язані як з репродуктивним, так і з творчим
застосуванням знань, плануванням власної пізнавальної діяльності,
самостійним пошуком нових знань та оцінкою правильності виконаного
пізнавального завдання. Причинами труднощів є властиві школярам з
порушеннями мовлення уповільненість процесів пригадування,
недорозвиток репродуктивних процесів, недоліки в систематизації знань,
невміння відтворити спосіб виконання завдання, невміння встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки і залежності в явищах та предметах тощо
(Тарасун, 2011). Ю. Рібцун наголошує, що школярі з розладами мовлення
часто не проявляють особливого інтересу до навчальної діяльності, їх
також характеризують ослабленість мотиваційної основи діяльності,
недостатність прояву вольових зусиль, деяка фрагментарність у
сприйманні зорової та вербальної інформації, труднощі у сприйманні та
розумінні зверненого мовлення тощо (Рібцун, 2020). Очевидно, що
подолання цих проблем чи, принаймні, їх пом’якшення, вимагає
застосування спеціальних прийомів корекції пізнавальної діяльності учнів
та підвищення їхнього пізнавального інтересу до природи і пізнавальної
активності на всіх етапах екскурсії.
Оскільки корекція цих труднощів пов’язана із загальним розумовим
розвитком учнів, формуванням основних прийомів інтелектуальної
діяльності (порівняння, співставлення, аналізу, синтезу, узагальнення
тощо), варто зважати на думку фахівців щодо проведення навчальної
роботи, зокрема, екскурсій з молодшими школярами, які мають
інтелектуальні порушення. Зокрема, вказуючи на те, що загалом екскурсія
значно допомагає не тільки в правильному формуванні уявлень про
природу, а й максимально сприяє корекції недоліків інтелектуального
розвитку учнів, дослідники В. Шибецька та Н. Кравець попереджають, що
зміна умов проведення заняття може й негативно позначитися на увазі,
якості сприйнятого матеріалу, поведінці окремих учнів – легко збудливих,
схильних до швидкої перевтоми. У зв’язку з цим особливого значення
набуває підготовка учнів до екскурсії (Шибецька та Кравець, 2015).
Мета статті – розкрити особливості підготовки та проведення
навчальних екскурсій природознавчого змісту в спеціальній початковій
школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державний стандарт
початкової освіти, відповідно до якого працює НУШ, передбачає
формування у молодших школярів низки ключових компетенцій,
безпосередньо пов’язаних із реалізацією змісту природничої освітньої
галузі. А саме, таких, як компетентності у галузі природничих наук,
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техніки і технологій, що передбачають формування допитливості,
прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі
спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити
висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ
шляхом спостереження та дослідження, а також екологічної
компетентності, що передбачає усвідомлення основ екологічного
природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки,
ощадного використання природних ресурсів (Державний стандарт
початкової освіти, 2018). Тому навчальну екскурсію необхідно розглядати
перш за все як засіб компетентнісного розвитку молодших школярів з
тяжкими порушеннями мовлення, форму навчальної роботи, яка дозволяє
учневі не лише безпосередньо пізнавати світ, а й набувати вмінь робити це
за допомогою самостійним спостереженням та дослідженням,
накопиченням
досвіду
раціонального
природокористування
та
природоохоронної діяльності.
Ефективність екскурсії залежить від того, наскільки точно продумана
вчителем її структура, як у ній передбачено розв’язання окремих
дидактичних та корекційних цілей. Як ми уже зазначали, важливо у
структурі екскурсії передбачити та пов’язати між собою всі етапи
організації пізнавальної діяльності школярів. Тому пропонуємо таку
загальну структуру навчальної екскурсії:
1. Підготовчий етап – спрямований на те, щоб організувати учнів,
виявити їх досвід, налаштувати на майбутнє пізнання природи, спонукати
до цікавості. Цю роботу варто розпочинати за декілька днів до екскурсії.
Потреба спеціальної підготовки школярів з мовленнєвими порушеннями
до екскурсії обумовлена тим, що педагогові треба створити загальну
емоційну атмосферу, налаштувати їх на майбутнє спілкування з природою.
У роботі з учнями з ТПМ ефективними будуть такі прийоми створення
емоційного настрою перед екскурсією, як повідомлення нових, невідомих
відомостей про ті предмети та явища, з якими передбачається
ознайомитися на екскурсії, оскільки інформація, яка до деякої міри
протирічить знанням, які вже мають учні, збуджує їх пізнавальний інтерес
та активність; використання творів мистецтва (картин, музики, віршів),
народознавчого матеріалу (загадок, прислів’їв, легенд, прикмет), що
впливають на емоційні компоненти пізнавального інтересу; постановка
проблемно-ігрового завдання чи створення проблемної ситуації;
попередня підготовка дітьми екскурсійного обладнання тощо.
Крім того, слід актуалізувати знання та уміння, необхідні для
виконання навчальних завдань на екскурсії. Для цього найчастіше
використовують бесіди та розглядання дидактичних картин. У роботі з
учнями, що мають мовленнєві проблеми, доцільно поєднати бесіду з
короткотривалим спостереженням за одним із об’єктів, подібних до того,
що передбачений у зміст, екскурсії (наприклад, перед екскурсією до
водойми – за рибкою в акваріумі). Закінчується підготовчий етап
153

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
безпосередньо перед початком екскурсії постановкою її мети і
нагадуванням правил поведінки під час пішохідного переходу та у природі.
2. Пішохідний перехід до місця екскурсії використовується для
уточнення, узагальнення знань учнів, проведення спостережень за
довкіллям. Основними прийомами роботи вчителя на цьому етапі є
коментар та короткі пояснення. Коментарі педагога допомагають
зосереджувати увагу учнів на тих об’єктах довкілля, які цікаві для
спостереження, полегшують сприймання та аналіз, а пояснення
допомагають
встановлювати
взаємозв’язки
та
залежності
в
навколишньому світі.
3. Основний етап (власне екскурсія) – організація пізнавальної та
практичної діяльності школярів. Традиційно основний етап екскурсії поєднує
колективні та самостійні спостереження за природою або за працею дорослих,
бесіди з дорослими, за працею яких спостерігають учні, дидактичні та рухливі
ігри, виконання практичних і дослідницьких завдань. Особливо важливо
правильно організувати початок спостереження, щоб забезпечити цілісне
сприйняття об’єкта, показати його естетичні властивості. У структуру
спостереження слід вводити такі прийоми, як виконання нескладних
самостійних завдань (серед них повинні переважати проблемно-пошукові,
дослідницькі), пояснення та евристична бесіда, екологічний тренінг, ігрові
прийоми та трудові доручення. Під час проведення екскурсії важливо правильно
розмістити учнів, аби дати можливість розглянути об’єкт спостереження з різної
відстані. Доцільно вдаватися не лише до фронтальної, а й до індивідуальногрупової та колективно-групової організації пізнання, чергувати колективні та
самостійні спостереження, ігри та практичні завдання. Практична діяльність на
екскурсії залежить від її змісту: на екскурсіях у природу учні збирають
природний матеріал, залучаються до природоохоронної діяльності (садять
саджанці дерев, очищають джерело тощо); на екскурсіях до
сільськогосподарських об'єктів допомагають дорослим у зборі врожаю, інших
видах сільськогосподарської праці; на екологічних екскурсіях здійснюють
екологічний моніторинг, беруть проби води чи ґрунту для вивчення тощо.
4. Пішохідний перехід від місця екскурсії до школи, тобто зворотній
шлях варто використати для обміну враженнями учнів від екскурсії. Це має
бути у формі невимушеної розмови учнів між собою, а роль педагога
полягає зводиться до того, щоб перед початком руху нагадати правила
культури поведінки (розмовляти з тим, хто йде біля тебе, так, щоб ваша
розмова не заважала іншим тощо), націлити на зміст розмови (розкажіть
один одному, що вас найбільше зацікавило, здивувало, вразило, викликало
позитивні чи негативні емоції тощо). Така рефлексія важлива як з точки
зору загального розумового розвитку молодших школярів, так і як метод
корекційної роботи з учнями з мовленнєвими порушеннями. Оскільки саме
у такому обміні враженнями відбувається перший етап систематизації
отриманих знань, а також учні мають можливість сформулювати, а отже й
усвідомити емоційно-ціннісне ставлення до природи, що виникло під час
екскурсії.
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5. Післяекскурсійна робота – спрямовується на узагальнення і
застосування знань, отриманих під час основного етапу екскурсії.
Проводити післяекскурсійну роботу слід не одразу після повернення, адже
для того, щоб емоційні враження від побаченого вляглися, потрібен деякий
час. Але й відкладати надовго не варто, знаючи про особливості
пізнавальної діяльності молодших школярів з ТПМ. Оптимальним часом
для післяекскурсійної роботи є наступні день-два за екскурсією.
Ефективними у роботі з учнями з ТПМ будуть такі прийоми
післяекскурсійної роботи, як відображення вражень від екскурсії у
малюнках, аплікаціях; робота із зібраним природним матеріалом
(проведення елементарних дослідів, порівняльних розглядань або
підготовка гербаріїв та колекцій); спостереження за живими об’єктами, що
тимчасово розміщуються у класному кутку природи після екскурсії
(інсектацій для комах можна розмістити у класі не більше, ніж на тиждень,
такий самий час можна тримати в окремому акваріумі мальків риб
місцевих водойм, до місяця можуть жити у терарії земноводні та плазуни
тощо). Хоча принагідно маємо зауважити, що варто особливо дбати про те,
аби діти усвідомлювали, що всіх живих істот можна приносити в клас
ненадовго, щоб поспостерігати за ними і обов’язково слід повернути у
природне середовище.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, навчальна
екскурсія за умови продуманої структури, підібраних педагогом з
урахуванням особливостей пізнавальної діяльності учнів методичних
прийомів, є ефективним засобом формування природничої та екологічної
компетенції молодших школярів з порушеннями мовлення, важливим
елементом корекційної роботи, спрямованої на формування їх
пізнавальних інтересів та навчальних умінь. Отримані на екскурсіях
враження також можуть скласти підґрунтя до роботи логопеда з учнями з
розвитку їхнього мовлення, розширення словника, формування зв’язних
висловлювань, подолання інших порушень. Перспективи подальших
розвідок вбачаємо в уточненні класифікації екскурсій та визначенні
особливостей методики проведення екскурсій різних видів залежно від
місць їх проведення (екскурсій власне у природу та до
сільськогосподарських об’єктів, музеїв та місць, створених людиною для
збереження та вивчення природи тощо).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Сухомлинський, В. (1977). Вибрані твори в 5 т. Т. 3: Серце віддаю дітям;
Народження громадянина; Листи до сина. Київ: «Радянська школа», 668 с.
Державний
стандарт
початкової
освіти
(2018).
URL:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5a8/de2/5e1/5a8de25e1504c87758
3228.doc [Дата звернення 28.08.2021]
Гільберг,Т., Тарнавська, С. та Павич, Н (2019). Нова українська школа:
методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів
середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Київ: «Генеза», 256 с.
Байбара, Т. (1998). Методика навчання природознавства в початкових
класах. Київ: Веселка, 338 с.

155

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Васютіна, Т. (2017) Методичні особливості проведення екскурсій з
природознавства у початковій школі. Початкова школа, 6, с. 23-26.
Гільберг, Т. та Тарнавська, С. (2019) Особливості та роль екскурсій у пізнанні
навколишнього світу. Початкова школа, 11, с. 31-38.
Тарасун,В.В. (2011) Логодидактика. Київ: Видавничий дім «Слово», 392 с.
Рібцун, Ю.В. (2020) Учні початкових класів із тяжкими порушеннями
мовлення: навчання та розвиток. Львів: Світ, 264 с.
Шибецька, В. та Кравець, Н. (2015) Екскурсія як засіб збагачення уявлень про
природу в молодших школярів з порушенням інтелекту. «Молодий вчений»
Науковий журнал, 2(17), с. 151-154.
REFERENCES
Sukhomlynskyi, V. (1977). Vybrani tvory v 5 t. T. 3: Sertse viddaiu ditiam;
Narodzhennia hromadianyna; Lysty do syna. [Selected works in 5 volumes. Volume 3: I
give my heart to children; Birth of a citizen; Letters to the son.]. Kyiv: “Radianska
shkola”, 668 s. [in Ukrainian].
Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education].
(2018).
URL:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5a8/de2/5e1/5a8de25e1504c87758
3228.doc [Data zvernennia 28.08.2021]. [in Ukrainian].
Hilberh,T., Tarnavska, S. ta Pavych, N (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka
navchannia intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» u 1-2 klasakh zakladiv serednoi
osvity na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [New Ukrainian school: methods of
teaching an integrated course "I explore the world" in grades 1-2 of secondary schools on
the basis of a competency-based approach] Kyiv: “Heneza”, 256 s. [in Ukrainian].
Baibara, T. (1998). Metodyka navchannia pryrodoznavstva v pochatkovykh klasakh.
[Methods of teaching science in primary school]. Kyiv: Veselka, 338 s. [in Ukrainian].
Vasiutina, T. (2017). Metodychni osoblyvosti provedennia ekskursii z
pryrodoznavstva u pochatkovii shkoli [Methodical features of conducting excursions in
natural sciences in primary school]. Pochatkova shkola, 6, s. 23-26. [in Ukrainian].
Hilberh, T. ta Tarnavska, S. (2019). Osoblyvosti ta rol ekskursii u piznanni
navkolyshnoho svitu [Features and role of excursions in the knowledge of the surrounding
world]. Pochatkova shkola, 11, s. 31-38. [in Ukrainian].
Tarasun,V.V. (2011). Lohodydaktyka [Logodidacty]. Kyiv: Vydavnychyi dim
«Slovo», 392 s. [in Ukrainian].
Ribtsun, Yu.V. (2020). Uchni pochatkovykh klasiv iz tiazhkymy porushenniamy movlennia:
navchannia ta rozvytok [Primary school students with severe speech disorders: learning and
development]. Lviv: Svit, 264 s. [in Ukrainian].
Shybetska, V. ta Kravets, N. (2015). Ekskursiia yak zasib zbahachennia uiavlen pro
pryrodu v molodshykh shkoliariv z porushenniam intelektu [Excursion as a means of
enriching ideas about nature in junior high school students with intellectual disabilities].
“Molodyi vchenyi”. Naukovyi zhurnal, 2(17), s. 151-154. [in Ukrainian].

156

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
PREPARATION AND CONDUCTING EDUCATIONAL EXCURSIONS
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Abstract. The article considers the use of nature excursions as a form of studying
science with younger students with speech disorders. Particular attention is paid to the
importance of excursions in the formation of defined by the State standard of primary
education of natural and environmental competencies of primary school children. The
main value of the tour is that it allows students to get closer to nature, show them the
integrity, unity and diversity of the natural world, the presence of certain connections
and patterns, which are more clearly traced on the tour. Excursion is also a recognized
means of increasing the interest of younger students in learning about nature. The
author considers the classification of excursions and their structure. The role of
excursions in the correctional component of the study of natural sciences in a special
primary school for children with severe speech disorders is highlighted. The
availability of additional opportunities during the tour to stimulate students' speech
development makes this form of science study so important in a special primary school
or inclusive classroom where students with speech disorders study. The author argues
that the effectiveness of the tour largely depends on how well thought out by the teacher
its structure, how it provides for the solution of certain didactic and corrective goals. It
is proposed to include in the structure of the excursion preparatory and post-excursion
work with students, as well as a pedestrian crossing from the school to the place of the
excursion and back. Examples of methodical methods of teacher's work at the stage of
preparation of junior schoolchildren with severe speech disorders for excursion, during
pedestrian crossing and in post-excursion work, recommendations on organization of
observations are given. It is also emphasized that the preparation and conduct of
excursions with students of special primary schools for children with speech disorders
requires the teacher to take into account the difficulties they have in learning in general
and in learning about the natural environment in particular.
Keywords: excursion, junior school children, natural sciences, speech
disorders, excursion preparation, observations, post-excursion work.
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ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ: ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ
Анотація. У статті представлено теоретичні та практичні аспекти
формування етичної компетентності у майбутніх учителів початкової
школи. Узагальнено, що етична компетентність педагога презентує
важливі регулятори, цінності і рушійні сили його педагогічної діяльності,
що відображаються у принципах, звичках, традиціях як професійної
діяльності, так і стають світоглядною основою життя, закріплюючись у
свідомій морально-етичній поведінці. Виокремлено такі структурні
компоненти етичної компетентності майбутнього педагога: когнітивний,
емоційний, мотиваційний та поведінковий. Схарактеризовано показники
сформованості етичної компетентності у майбутнього учителя.
Підкреслено важливі напрями роботи щодо становлення етичної
компетентності у майбутніх учителів початкової школи – це
удосконалення змісту навчальних дисциплін; систематична та
цілеспрямована робота кураторів академічних груп з виховання
студентської молоді, прищеплення їм звичок моральних вчинків та
поведінки; залучення студентів до діяльності у проблемних групах та
наукових гуртках.
Констатовано, що важливими умовами становлення етичної
компетентності майбутнього педагога є побудова суб’єкт-суб’єктної
взаємодії між викладачем і студентом на основі діалогічного підходу,
принципів гуманізму, демократизму, співробітництва, співтворчості,
співдіяльності; ставлення до студента як до особистості, партнера,
врахування його інтересів, можливостей, потреб; пошук нових шляхів
© Гринькова Н.,
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інтенсифікації та оптимізації педагогічного процесу у закладах вищої
освіти.
Ключові слова: компетентність, етична компетентність, майбутні
учителі початкової школи, формування етичної компетентності, моральноетичні якості, моральна поведінка.
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві учитель як суб’єкт і
організатор виховного процесу має дотримуватись норм моралі й
професійної етики, бути насамперед носієм моральних цінностей,
«оскільки освіта стосується життя та успіху людини у суспільстві, її
фізичного, психічного і духовного здоров’я» (Інститут проблем виховання,
2018).
У Стандарті вищої освіти спеціальність 013 Початкова освіта першого
(бакалаврського рівня) однією із загальних компетентностей учителя
початкової школи названо «здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів)» (2021). Тому з-поміж ключових компетентностей, які потрібно
сформувати у майбутніх педагогів, пріоритетне значення має етична
компетентність, оскільки вона є важливим критерієм особистої та
професійної готовності учителя до роботи в школі.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Означеній проблемі
присвячено чимало досліджень. Питання професійної етики учителя були
висвітлені ще у працях радянських психологів та педагогів І. Синиці,
І. Чернокозової, Н. Чернокозова, В. Сухомлинського та ін.
Етична компетентність учителя є предметом наукових розвідок
Г. Васяновича, К. Гулей, К. Журби, Л. Кравчук, О. Петрук, Л. Хоружої та
ін.
Незважаючи на наявні наукові доробки з цієї проблеми, вважаємо
необхідним обґрунтування змісту та особливостей формування етичної
компетентності майбутніх педагогів у контексті вимог Нової української
школи, що і є метою представленої наукової статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. «Головне, – це віра в
людину, чутливість до всього хорошого в ній. Висока моральність учителя
стає нині найважливішою умовою його педагогічної майстерності…», –
стверджував В. О. Сухомлинський (1977, с.15).
Сучасні підходи, концепції та нормативно-правові акти про освіту
ключовим для майбутнього вчителя визначають особистісні моральноетичні якості, які представлені низкою вимог та інтегровані у так звану
категорію «етична компетентність».
Аналіз наукових джерел засвідчив, що поняття «компетентність» (від
лат. «competentes», «competentis» – відповідний, здібний) трактується як
сукупність відповідних знань, які необхідні для ефективної професійної
діяльності, а також передбачає оволодіння уміннями, досвідом у певній
галузі.
У Законі України «Про освіту» (2017) уточнено сутність поняття:
«Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів
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мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає
здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або
подальшу навчальну діяльність».
У Професійному стандарті вчителя одним із видів професійної
компетентності виокремлена емоційно-етична компетентність, під якою
розуміють «здатність усвідомлювати особисті відчуття й почуття,
управляти власними емоційними станами; здатність до усвідомленої,
конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу
в локальних спільнотах; здатність усвідомлювати та поціновувати
взаємозалежність людей і систем у глобальному світі» (2020, с.7-8).
Таким чином, саме етична компетентність педагога презентує важливі
регулятори, цінності і рушійні сили його педагогічної діяльності, що
відображаються у принципах, звичках, традиціях як професійної
діяльності, так і стають світоглядною основою життя, закріплюючись у
свідомій морально-етичній поведінці, що є однією із вимог концепції Нова
українська школа (2016).
Як зазначила Л. Хоружа, особливість етичної компетентності учителя
полягає у тому, що вона належить до надпредметних, інтегрованих
компетентностей і представляє собою систему знань, умінь, навичок і
ставлень, які визначають ефективність його педагогічної діяльності і
акумулюють так зване особистісно-моральне ядро (2020, с.31). Отже, вона
має інтегрований характер і набувається майбутніми учителями протягом
засвоєння всього змісту педагогічної освіти.
Н. Султанова етичну компетентність майбутніх педагогів визначила
як «комплексне інтегративне утворення в цілісній структурі особистості
фахівця, що характеризує ступінь відображення теоретичних етикопедагогічних знань у практичній площині професійної діяльності, є
показником сформованості особистісних морально-етичних якостей і
професійних цінностей, які в комплексі зумовлюють готовність
майбутнього фахівця до етично-адекватного виконання професійної
діяльності згідно з нормами педагогічної етики (2010). Авторка також
наголосила на двозначності змісту етичної компетентності майбутнього
педагога, що передбачає, з одного боку, моральність змісту діяльності, а з
іншого боку, є необхідним психолого-педагогічним інструментом його
впливу на учасників освітнього процесу.
Зважаючи на положення освітнього менеджменту, діяльність
сучасного педагога Нової української школи необхідно розглядати як
невід’ємний компонент і важливий показник управління освітнім
процесом у закладах освіти. Ураховуючи дослідження в теорії управління
В. Григораша, О. Касьянової, О. Мармази (2016), однією із умов
формування етичної компетентності майбутнього педагога є формування
у нього системи соціальних якостей: громадянської активності і стійкості
переконань, патріотизму, толерантності, соціальної активності,
зацікавленості в успіхах учнів, антракції (соціальної установки, яка
передбачає повагу кожної особистості), альтруїзму, емпатії, рефлексії
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(здатності до самооцінки), екстравертності, емоційної врівноваженості,
вміння здійснювати комунікативну взаємодію в різних сферах,
інформаційної та педагогічної культури; а також моральних якостей:
чесності, відповідальності, принциповості, наукового світогляду, високої
загальної культури та ерудиції, сили волі, валеологічної культури, почуття
гумору, порядності, охайності, дисциплінованості, вимогливості,
креативності.
Аналіз наукового доробку О. Козиревої, І. Леонтьєвої, І. Кислої,
С. Ткаченко, Л. Хоружої уможливив виокремлення таких структурних
компонентів етичної компетентності майбутнього педагога: когнітивний
(передбачає сформованість системи знань про морально-етичні норми,
особливості
взаємодії,
стилі
комунікації;
загальнокультурну
компетентність, позитивну поведінку); емоційний (передбачає розвинену
емпатію та рефлексію, гуманізм та толерантність у взаємодії з людьми);
мотиваційний (зумовлений розширенням соціального середовища, відтак,
інтересів і мотивацій); потреба у конструктивному спілкуванні; готовність
до виявлення етичної компетентності; поведінковий (свідчить про
наявність перцептивно-рефлексивних та експресивних умінь; уміння
керувати ситуаціями взаємодії, вирішувати конфліктні ситуації тощо).
Проведена наукова розвідка дає підстави для узагальнення показників
сформованості етичної компетентності у майбутнього учителя:
усвідомлення на рівні переконань змісту національних цінностей,
гуманізму, толерантності, морально-етичних норм; пріоритетність
морально-етичних норм у педагогічній діяльності; потреба у моральному
самовдосконаленні, саморозвитку; систематична етична рефлексія власної
поведінки та вчинків; діагностування змісту морально-етичних колізій у
відносинах з колегами, учнями та їхніми батьками; побудова комунікації з
усіма учасниками освітнього процесу на основі загальнолюдських
морально-етичних цінностей; уміння розв’язувати міжособистісні
конфлікти та навчання цьому своїх учнів.
Формування етичної компетентності у майбутнього педагога є
складним і, водночас, дуже важливим, оскільки є необхідною
передумовою успішної професійної діяльності і вимагає від студента
подолання власних стереотипів і звичок, готовності працювати задля
майбутнього нашої держави.
Здійснений аналіз науково-методичних досліджень та власний досвід
професійної підготовки вчителів початкової освіти на педагогічному
факультеті уможливив виокремлення основних шляхів формування
етичної компетентності у майбутніх педагогів. Так, важливим напрямами
роботи щодо становлення етичної компетентності майбутніх учителів
початкової школи на нашу думку, є:
1. Удосконалення змісту навчальних дисциплін циклів загальної,
професійної підготовки і вибіркового компоненту, а також введення
спеціальних навчальних курсів із педагогічної етики. Зокрема, важливим,
на наш погляд, є домінування у змісті дисциплін педагогічного циклу
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(«Основи педагогіки зі вступом до спеціальності», «Теорія і методика
виховання»,
«Дидактика»,
«Історія
педагогіки»,
«Педагогічна
майстерність», а також відповідних методик викладання дисциплін в
початковій школі) етико-педагогічний ідей, концепцій, які мають
інваріантний характер та спрямовані на збагачення світогляду майбутніх
учителів, формування у них ціннісного ставлення до світу та педагогічної
професії. Релевантним є також проведення практичних занять у формі
семінарів-обговорень, тренінгів, зміст яких визначає формування стійкого
мотиваційного підґрунтя, переконань та бажання керуватися у
педагогічній діяльності та особистому житті системою морально-етичних
цінностей, постулатів.
2. Систематична та цілеспрямована робота кураторів академічних
груп з виховання студентської молоді, прищеплення їм звичок моральних
вчинків, навчання майбутніх учителів ефективно вирішувати конфліктні
ситуації, апелюючи до етичності їх змісту та неписаних правил моралі.
Важливою складовою є також дотримання етичних норм поведінки у
різних сферах життєдіяльності та професійного дрес-коду. Основними
формами роботи при цьому виступають години куратора у формі лекцій,
семінарів-обговорень, тренінгів, годин відвертої розмови, думок уголос,
самопрезентацій, мотиваційних ігор, а також екскурсій, походів,
подорожей тощо.
3. Залучення студентів до роботи й навчання у проблемних групах,
наукових гуртках (наприклад, «Барви української народної педагогіки»,
«Берегиня»), у Школі педагогічної майстерності, сертифікаційних курсах
(«Аніматорська діяльність»), студентських благодійних організаціях та
об’єднаннях (Гринькова, Стельмашук, Ваколюк, 2020) тощо.
Таким чином, робота з формування етичної компетентності майбутніх
учителів має системний та багатоаспектний характер, передбачає
удосконалення освітнього процесу у змістовому, дидактичному та
функціонально-діяльнісному аспектах. Необхідна умова ефективності
становлення моральності майбутнього педагога – ціннісне ставлення до
студента з боку викладача, повага до його особистості, побудова
педагогічної взаємодії на засадах партнерства і співробітництва. Сьогодні,
як ніколи, актуальні слова В. О. Сухомлинського: педагога, який не має
любові до дитини, можна порівняти із художником без відчуття простору
і кольору, співаком без голосу, музикантом без слуху. Щоб достукатися до
сердець учнів учитель повинен сприяти налагодженню позитивної
атмосфери взаємодовіри, «що можна порівняти з тонким, ледве чутним
звучанням струни, коли рука музиканта торкнеться інструмента. Як це
нелегко і важливо – досягти гармонійного звучання найчутливішого,
трепетного, живого інструмента – дитячої душі!..» (Сухомлинський, 1977).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, етична
компетентність майбутнього педагога – це одна із важливих умов успішної
професійної діяльності вчителя. Вона визначає його особисті якості. На
прикладі підготовки студентів педагогічного факультету РДГУ ми
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визначили основні напрями і умови ефективної роботи з формування
етичної компетентності: побудова суб’єкт-суб’єктної взаємодії між
викладачем і студентом на основі діалогічного підходу, принципів
гуманізму, демократизму, співробітництва, співтворчості; ставлення до
студента як до особистості, партнера, врахування його інтересів,
можливостей, потреб; пошук нових шляхів інтенсифікації та оптимізації
освітнього процесу у закладах вищої освіти.
Проведене дослідження не претендує на вичерпний аналіз усіх
аспектів означеної проблеми. Перспективними вважаємо наукові розвідки
в контексті формування професійної компетентності майбутнього
педагога.
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Abstract. The article presents theoretical and practical aspects of the
formation of ethical competence for future primary school teachers. It is
generalized that the ethical competence of a teacher presents important
regulators, values and driving forces of his pedagogical activity, which are
reflected in the principles, habits, traditions of professional activity and become
the worldview of life, enshrined in conscious moral and ethical behavior. The
structural components of the ethical competence for the future teacher are
singled out: cognitive, which presupposes the formation of a system of
knowledge about moral and ethical norms, features of interaction,
communication styles; general cultural competence, positive behavior;
emotional - involves developed empathy and reflection, humanism and tolerance
in interaction with people; motivational - due to the expansion of the social
environment, hence, interests and motivations; the need for constructive
communication; readiness to identify ethical competence; behavioral - indicates
the presence of perceptual-reflexive and expressive skills; ability to manage
interaction situations, resolve conflict situations, etc. The structural components
of the ethical competence of the future teacher are singled out: cognitive,
emotional motivational and behavioral. The indicators of formation of ethical
competence in the future teacher are characterized.
It is stated that important areas of work on the formation of ethical
competence of future primary school teachers are: improving the content of
academic disciplines; systematic and purposeful work of curators of academic
groups on education of student youth, instilling in them habits of moral actions
and behavior; involvement of students in activities in problem groups and
research groups.
Work and study in problem groups, scientific circles. It is concluded that
important conditions for the formation of ethical competence of the future
teacher are: building a subject-subject interaction between teacher and student
based on a dialogical approach, the principles of humanism, democracy,
cooperation, co-creation, cooperation; attitude to the student as a person, partner,
taking into account his interests, opportunities, needs; search for new ways to
intensify and optimize the pedagogical process in higher education institutions.
Keywords: competence, ethical competence, future primary school
teachers, formation of ethical competence, moral and ethical qualities, moral
behavior.
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ВАРІАТИВНИЙ ВПЛИВ ХРОНІЧНОЇ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЮНАКІВ І ПІДЛІТКІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Анотація. Стаття присвячена з’ясуванню негативного впливу
соматичної патології на психоемоційний стан юнаків і підлітків,
пріоритетним напрямами психологічної корекції. Дослідження мало за
мету вивчити вплив хронічних захворювань на психологічний стан і
загальний розвиток особистості юнаків і підлітків, зміну поведінки та
сприйняття, з’ясувати домінуючі соматичні та психологічні наслідки в
процесі навчання. Були визначені основні завдання та напрями
психокорекційної роботи з юнаками та підлітками при хронічних
соматичних захворюваннях. Підтверджена необхідність поглиблення
пізнавальних процесів підлітків, корекції поведінки та психоемоційного
розвитку; вдосконалення навичок емоційно-особистісної саморегуляції,
профорієнтаційної спрямованості, навичок спілкування і комунікативної
компетентності, світоглядних установок. На основі емпіричного
дослідження виділено пріоритетні напрями психокорекційної роботи,
розроблені пропозиції щодо зменшення негативного впливу соматичної
патології на їх психоемоційний стан юнаків та підлітків. Особливе
значення в соціальній реадаптації юнаків і підлітків, відновленні фізичної
активності та навчальних здібностей приділяється психокорекції,
консультуванню, досягненню певного рівня емпатії, психоемоційній
підтримці, супроводу та динамічному моніторингу симптомів після
загострень хронічних соматичних захворювань.
Ключові слова: соматичні захворювання, психокорекційна робота,
реадаптація.
Постановка проблеми. В підлітковому та юнацькому віці соматична
патологія має особливе значення внаслідок негативного впливу на
сприйняття та поведінку під час навчання та здобуття професійних
навичок. До того ж на перше місце нерідко виходить суб’єктивне
переживання хвороби. Хронічні захворювання внутрішніх органів або
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фізичні вади мають до 10% підлітків, які впродовж тривалого часу можуть
впливати на загальний розвиток особистості (Фетискин, Козлов та
Мануйлов, 2002; Wegner, 2000). Щодо юнацького віку, то цей показник у
студентів коливається від 4 до 6%. Найчастіше – це захворювання з легким
перебігом (Eurenius, Brodin, Lindblad, 2007). Але навіть при тривалій
компенсації соматичні симптоми істотно погіршують якість життя, час від
часу призводять до тимчасової втрати працездатності, зміни поведінкових
реакцій та адаптації під час навчання, а також негативного впливу на
особистість, спричиненого хронічним патологічним процесом та
усвідомлення цієї причини (Alonso, Angermeyer, Bernert, Bruffaerts, Brugha,
Bryson, 2004).
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Поширеність
психоемоційних розладів з соматичними симптомами у загальній
популяції становить 5-7 % (Bagayogo, Interian & Escobar, 2013). Ще в 1898
році А. Гольдшейдер, а пізніше й К. Ясперс запропонували розділяти аутоі алопластичну картини захворювання. Суб’єктивне переживання хвороби
отримало назву аутопластичної картини захворювання як продукту
пізнання та усвідомлення індивідуумом змін свого стану, в структурі якої
виділяють такі компоненти:
1) сенситивний – вплив локального болю за законом розповсюдження
імпульсів з більш периферичних до центральних відділів нервової
системи;
2) емоційний – страх, тривога, відчай , надія та інші емоційні
переживання;
3) вольовий – зусилля подолати хворобу, подбати про обстеження;
4) раціональний (інформативний) – інформованість про
захворювання, намагання адаптувати свої можливості під перебіг
захворювання (Винника та Вітенко, 2006; Wegner, 2000).
Ці аспекти аутопластичної картини є тісно переплетені між собою в
різних комбінаціях, через що виділяють такі типи ставлення особистості
до хронічного внутрішнього захворювання:
1) нормальне (адекватне до стану хворого та інформації про
хворобу);
2) зневажливе (недооцінка хвороби, нехтування лікуванням,
безпідставний оптимізм);
3) заперечуюче (заперечення думки про хворобу, уникнення
лікування);
4) нозофобне
(страх
хвороби,
безпідставне
багаторазове
обстеження);
5) іпохондричне (впевненість у наявності тяжкого захворювання);
6) нозофільне (заспокоєння внаслідок отримання позитивних
емоцій);
7) утилітарне (як вищий прояв нозофільної реакції – пошук мотиву
хвороби для отримання співчуття, надлишку уваги, матеріального зиску).
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У цьому випадку хвора людина може вдаватись до агравації
(свідомого або несвідомого перебільшення існуючих симптомів) або
симуляції неіснуючого захворювання) (Bagayogo, Interian, & Escobar, 2013;
Barsky, 2016).
Хронічні соматичні захворювання надалі можуть призводити до
розвитку психосоматичних розладів. Психоемоційні розлади значно
швидше виникають при хронічних захворюваннях з перебігом середнього
ступеня тяжкості і посилюють психосоматичну симптоматику. Хронічні
захворювання з тяжким перебігом (наприклад, гіпертіреоз) навіть після
досягнення ремісії призводять до подальшої дезадаптації юнаків та
підлітків, вимагають тривалого курсу реабілітації та відповідної
психокорекції (Barsky, 2016).
Дезадаптація та зміна життєвого стереотипу проявляється у підлітків
найперше у вигляді астено-невротичного синдрому, вегетативних розладів
і, як результат, зниження успішності. Ці симптоми швидко виснажують
підлітків, що призводить до зриву компенсаторних механізмів адаптації в
соціумі та виникнення психопатологічних та сомато-вегетативних
розладів.
Хронічне соматичне захворювання впливає на психічні та нервові
функції як безпосередньо, так і через рефлекторні реакції в організмі (зміни
кровопостачання, м’язового тонусу у вигляді спазмів, дискінезій,
секреторних
порушень),
викликає
патологічні
імпульси
від
інтерорецепторів (відчуття стиснення, напруги, болю) з появою вторинних
психоемоційних розладів, підсилених усвідомленням хвороби та її
можливих наслідків (Barsky, 2016).
Для дослідження впливу хронічних захворювань на психоемоційний
стан застосовують два підходи. Перший полягає в спостереженні
неспецифічної дії на людину, яка супроводжує кожне захворювання або
фізичний дефект, другий – у спостереженні специфічної дії хронічного
захворювання або дефекту. Перший виявляє деякі психоемоційні та
психосоціальні проблеми в осіб з хронічними захворюваннями (зміну
самооцінки, проблеми в спілкуванні з однолітками та ін.); другий –
дозволяє краще оцінити потенційний вплив хронічного захворювання на
людину в кожному окремому випадку, з’ясувати специфічні фактори
ризику (Винника та Вітенко, 2006).
Мета дослідження – визначити основні завдання та виокремити
пріоритетні напрями психологічної корекції з юнаками та підлітками;
встановити особливості психоемоційного стану, розладів особистості та
поведінкових реакцій юнаків і підлітків з хронічними захворюваннями
внутрішніх органів; розробити пропозиції, що допоможуть зменшити
негативний вплив соматичної патології на психоемоційний стан.
Результати дослідження. При обстеженні 320 осіб віком від 14 до 20
років проведено узагальнення результатів обстеження за допомогою
клініко-анамнестичного,
клініко-психопатологічного,
психо168
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діагностичного та статистичного методів, що дало можливість з’ясувати
домінуючі соматичні та психологічні наслідки хронічних захворювань.
Соматичні наслідки:
1) функціональні та морфо-функціональні порушення внутрішніх
органів (серцево-судинної та дихальної систем, шлунково-кишкового
тракту);
2) розлади органів слуху або зору (амбліопія, міопія, астигматизм,
приглухуватість);
3) побічні наслідки медикаментозного лікування чи оперативних
втручань;
4) повторні загострення хронічних захворювань.
Психоемоційні наслідки:
1) функціональні церебральні розлади (порушення сну, астеноневротичний, обсесивно-фобічний та депресивний синдроми);
2) змінене переживання своєї особистості і поведінки;
3) важкість в комунікації та адаптації в соціальному середовищі.
У процесі дослідження з’ясовано, що хронічні соматичні
захворювання з тривалим перебігом вже в юнацькому віці призводять до
специфічних та неспецифічних психологічних наслідків. Серед
неспецифічних ми спостерігали фобічні прояви, обсесивні та депресивні
прояви з тривожністю.
У результаті проведеного дослідження у 80% осіб (n=256)
спостерігається замкнутість, небажання розкривати свої проблеми та
переживання, емоційне збіднення. Крім того, у переважної кількості осіб
(n=308, 96,3%) з діагностованими хронічними соматичними
захворюваннями, зафіксовано наявність розладів особистості та
психоповедінкових реакцій: сповільнення психічної активності, редукція
захоплень, інстинктів та зміни настрою.
Сповільнення психічної активності було виражене в різному ступені:
від підвищеної виснажливості і пасивності при астенічному синдромі
(n=268, 83,8%) до іпохондрії – при астено-депресивному (n=11, 3,4%). В
осіб з астенічним синдромом проявлявся стан нервово-психічної слабкості,
зниження тонусу психічних процесів і сповільння відновлення сил, швидка
втомлюваність під час навчання ще в першій половині навчального дня,
нездатність до тривалої розумової і фізичної напруги. Настрій таких осіб
був дуже лабільним упродовж дня, з елементами істероїдної капризності в
осіб жіночої статі, незадоволенням або роздратуванням.
При дослідженні психоемоційного стану юнаків і підлітків з
хронічною соматичною патологією астенічний синдром частіше
проявлявся після перенесених гострих респіраторних захворювань (ГРВІ,
грипу, синуситу), при зловживанні палінням, кавою. При перенесених
повторних ГРВІ спостерігалася більш виражена астенія з пасивністю та
розвитком апатії.
Зміна захоплень і потягів проявлялися у небажанні займатись раніше
улюбленими справами (n=154, 48,1%), зниженні статевого потягу (n=212,
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66,3%), підвищенні або зниженні апетиту (n=168, 52,5%). Інколи помітною
також була дисоціація з підвищеним одним і зниженими іншими потягами.
Через 12-18 міс. від початку дослідження у 27% юнаків із хронічною
соматичною патологією астенічний синдром трансформувався в
неврастенічний. Підвищена психічна виснажливість в таких осіб нерідко
поєднувалася з надмірною збудливістю і загальною гіперестезією,
дратівливістю, постійним відчуттям внутрішньої напруги; з’являлися
дріб’язкові непорозуміння з колегами, родичами, інколи з неадекватною
бурхливою реакцією підлітка на фоні супутніх цефалгій на зразок
головного болю напруги, порушення сну, сомато-вегетативних розладаів
(пітливості, серцебиття, кардіалгій, абдоміналгій та сенестопатій в різних
ділянках тіла).
87,2% (n=279) осіб мали різного ступеня дезадаптацію зі змінами
життєвого стереотипу, невиразними супутніми когнітивними розладами:
погіршення пам’яті, зниження концентрації уваги та сповільнення
сприйняття нової інформації. У 2,4% осіб фіксували настирливість
(обсесії) та фобії. Ці симптоми не призводили до порушення способу життя
внаслідок поступового пристосування до фобій та уникнення ситуацій, в
яких виникає страх. У 4-х осіб виявили особистісну тривожність із
утрудненням прийняття будь-яких рішень.
Під час дослідження психоемоційного стану осіб з хронічною соматичною
патологією в 3,4% випадків була виявлена депресивна симптоматика з
сенестопатіями (неприємними відчуттями в ділянці серця), цефалгіями або
абдоміналгіями без морфо-функціональних змін при додатковому медичному
обстеженні. У таких осіб виявляли депресивно змінене сприйняття
навколишнього світу з відсутністю бажань до отримання задоволень і розваг,
спостерігалося нерозуміння жартів, спотворене сприйняття власної особистості
із заниженою самоооцінкою. Тестуванням у таких осіб було виявлено
сповільнення асоціативних процесів, звуження кола інтересів: відсутність
інтересу до подій у світі і в батьківській сім’ї. Разом з ідеаторним спостерігалося
і рухове гальмування у вигляді сповільнення і невпевнених дій, одноманітності
жестів; сумний вираз обличчя, сповільнена і тиха мова, психоемоційні розлади
у вигляді емоційної лабільності, сенситивності, інколи – образливості,
підозрілості та настороженості (n=2).
Маючи різні соматичні захворювання, в таких юнаків і підлітків
проявлялися специфічні, характерні тільки для них психологічні прояви.
Зокрема, в осіб, з серцево-судинними захворюваннями в анамнезі
(перенесений в дитинстві міокардит, вроджені вади серця, аритмії) були
виявлені помірно виражені форми особистісних реакцій. Юнаки із
вродженими вадами серця відчували себе стигматизованими: у них
періодично виникав страх за майбутнє, який вони намагались
компенсувати завдяки високим досягненням у навчанні.
В осіб з порушеннями серцевого ритму нерідко увага була
зосереджена на роботі власного серця з наступним виникненням
переживань і страхів про його можливу «зупинку». Ці симптоми мали
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тенденцію до посилення в нічний час з розвитком інсомнії. З часом в таких
осіб з’являлося негативне ставлення до активної діяльності з появою
тривожно-депресивних симптомів.
При обстеженні юнаків з хронічними захворюваннями нирок у понад 2/3
випадків виявляли астенічний синдром, порушення сну, зниження
працездатності, періодично пригнічений настрій, сомато-вегетативні
порушення (коливання тиску, пітливість, мерзлякуватість, біль в попереку).
Психосоматичні розлади при ураженні органів шлунково-кишкового
тракту проявлялися найчастіше у вигляді астено-невротичного синдрому,
загострення характерологічних рис та акцентуації особистості. При
тривалому перебігу захворювання спостерігалося виснаження психічних
функцій (психастенія), розсіяність, сенситивність, емоційна лабільність,
рідше – іпохондрія з фіксацією на власних переживаннях.
Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі
отриманих даних були визначені основні завдання психологічної корекції
в юнацькому та підлітковому віці при хронічних соматичних
захворюваннях:
1) підтримка загально-соматичного лікування;
2) психологічна підтримка;
3) корекція психологічних та емоційних порушень;
4) моніторинг за перебігом психосоматичних розладів;
5) профілактика загострень соматичного захворювання;
6) допомога в досягненні психосоціальної адаптації і реінтеграції;
7) тривала та безперервна реабілітація.
При проведенні психокорекції осіб з хронічними соматичними
захворюваннями максимальна ефективність досягається у співпраці
психолога, психотерапевта з юнаком та його близькими (родичами). До
того ж цьому основним завданням проведення психокорекції є
психологічна підтримка юнака/підлітка та сприяння психосоціальній
адаптації. Слід сформувати дружні відносини з підлітком, аби краще
зрозуміти його психологію та сімейну ситуацію. Після проведення
діагностики та отримання інформації про психологічний стан можна
проводити як індивідуально-орієнтовану, так і групову психотерапію.
Методики психокорекції можуть застосовуватись як в комбінації, так і
самостійно (психодинамічна, когнітивно-поведінкова терапія, клієнтцентровані та глибинно-психологічні методи, методи релаксації, гіпнозу та
аутотренінгу). Окрім індивідуальної психокорекції ефективним може бути
групова та сімейна психотерапія.
Для адекватного керівництва та моніторингу психокорекції,
досягнення емоційного контакту, допомоги соціальної реадаптації
необхідне також консультування близьких родичів і соціального оточення
юнака (підлітка) із соматичних та педагогічно-психологічних питаннях,
планування регулярних коротких візитів пацієнта до лікаря та психолога
(психотерапевта). Розвиток емпатії і психоемоційна підтримка родичами
та друзями є вкрай важливими для емоційної стабільності юнака/підлітка.
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Психологічниий супровід, контроль за поведінковими реакціями підлітка,
моніторинг динаміки симптомів сприяє прискоренню соціальної
реадаптації після загострення хронічних соматичних захворювань,
відновленню адекватної фізичної активності та навчальних здібностей,
аналіз та узагальнення чого й стане основою для наступних досліджень.
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VARIABLE INFLUENCE OF CHRONIC SOMATIC PATHOLOGY ON
THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF YOUNG MEN AND
ADOLESCENTS IN THE LEARNING PROCESS
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Abstract. The article is devoted to elucidating the negative impact of
somatic pathology on the psycho-emotional state of adolescents and young
people, the priority areas of psychological correction. This study is aimed at
studying the impact of chronic diseases on the psychological state and overall
personality development of young men and adolescents, changing behavior and
perception, and finding out the dominant somatic and psychological
consequences in the learning process. The main tasks and directions of
psychocorrective work with young men and adolescents with chronic somatic
diseases were identified. The necessity of deepening the cognitive processes of
adolescents, correcting behavior and psychoemotional development is
confirmed; improving the skills of emotional and personal self-regulation, career
guidance, communication skills and communicative competence, worldview
attitudes. Based on an empirical study, priority areas of psychocorrective work
with young men and adolescents are identified, and proposals are developed to
reduce the negative impact of somatic pathology on their psychoemotional state.
It is necessary to conduct both individual-oriented and group psychotherapy.
When conducting psychological correction, various techniques can be used both
in combination and independently (psychodynamic, cognitive-behavioral
therapy, client-centered methods, deep psychological methods, methods of
relaxation, hypnosis and self-training, etc.). In addition to individual
psychocorrection of adolescents and young people, group and family
psychotherapy can be effective. Particular importance in the social readaptation
of adolescents and young people, the restoration of physical activity and learning
abilities is given to psychocorrection, counseling, achieving a certain level of
empathy, psychoemotional support, support and dynamic monitoring of
symptoms after exacerbation of chronic somatic diseases.
Keywords: somatic diseases, psychocorrectional work, readaptation.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ЗВО
ЯК ПЕРШООСНОВА ЯКОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті автори акцентують увагу на важливості
модернізації організаційних форм навчання у закладах вищої освіти як
першооснові якості сучасної освіти. За мету визначають теоретичне
обґрунтування та емпіричну перевірку проблеми модернізації
організаційних форм навчання у ЗВО в умовах парадигмальних змін.
Об’єктом дослідження окреслено процес модернізації організаційних
форм навчання у ЗВО. Предметом дослідження – організаційні форми
навчання у ЗВО в умовах парадигмальних змін.
Результати аналізу наукових джерел, вивчення та узагальнення
педагогічного досвіду авторів (викладання та навчання), результати
спостережень за магістрантами дозволили зробити висновки про основні
напрями оновлення (інтенсифікації) процесу викладання у ЗВО:
зменшення обсягу викладання лекцій у зв’язку з розширенням доступу до
освітньої інформації і, відповідно, «переформатуванням» функцій та
змісту лекційного курсу (орієнтаційні, інструктивні, проблемні лекції);
подолання протиставлення лекційних та практичних методів навчання
студентській діяльності; активне використання сучасних технологій у
процесі викладання тощо.
Автори дійшли висновку, що модернізація форм організації навчання
є необхідною умовою якісної освіти у закладі вищої освіти, але водночас
важливим є врахування психолого-педагогічних аспектів комунікації
студентів та викладачів в умовах цих змін. У перспективі варто дослідити
© Козир М., Бречко А., 2021
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оптимізацію освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах
дистанційного навчання.
Ключові слова: вебінар, лекція, модернізація, онлайн-курси,
організаційні форми навчання, освітній процес, якість освіти.
Постановка проблеми. Сучасний світ потребує постійного
оновлення знань, а отже, освіта стає актуальною як ніколи. Навчання
впродовж усього життя є не просто трендом, а життєвою необхідністю.
Зміни у світі сприяють оновленню не лише змісту навчання, а й
потребують оновлення й актуалізації традиційних форм. Пандемія
коронавірусної хвороби змусила перейти на дистанцийну та змішану
форми навчання ЗВО всього світу. Освіта не просто оновилась, а змінила
вектор розвитку та ціннісні парадигми.
Відповідно до Закону України «Про освіту» «Метою освіти є
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей,
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого
розвитку України та її європейського вибору» (Закон України «Про
освіту», 2017). Усі ці вимоги передбачають постійну модернізацію змісту
й організаційних форм навчання, організації освітнього процесу.
Сучасні покоління, які формуються в умовах парадигмальних змін,
технологізації, постійного інформаційного потоку, засвоюють знання
інакше, аніж попередні, тому й потребують відповідних форм навчання.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Дослідженню традиційних
форм навчання присвячено праці В. Дяченка, В. Краєвського, І. Лернера,
М. Махмутова, І. Огородникова, М. Скаткіна та ін.. Сучасним формам
організації навчального формату у ЗВО приділяли увагу науковці
С. Блекмон, О. Ледерман, К. Лісецький, Н. Мачинська, К. Мейджор,
М. Скрипник, С. Стельмах, О. Плахотнік, В. Прибилова, М. Фіцула.
Теоретичні основи модернізації освітнього процесу досліджували
К. Бужимська, Н. Дворнікова, Г. Поберезька, В. Федотова.
Основоположники концепції модернізації вищої освіти в Україні в
контексті Болонського процесу (В. Андрущенко, С. Гончаренко, М. Євтух,
І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Савченко, О. Сухомлинська,
М. Ярмаченко та ін.) визначили необхідні орієнтири для активізації
творчого потенціалу майбутнього суб’єкта науково-педагогічної
діяльності, моделюючи найбільш ефективні окремі траєкторії
педагогічного професіоналізму з урахуванням соціально-культурних змін,
нових пріоритетів у вищій освіті та появи нових освітніх парадигм та
технологій.
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Важливо дослідити деталі впровадження традиційних і новітніх форм
навчання, виміряти їхню ефективність і визначити проблеми їх
модернізації.
Мета статті – теоретично обґрунтувати та емпірично перевірити
проблеми модернізації організаційних форм навчання у закладах вищої
освіти як першооснови якості сучасної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізація вищої
освіти в Україні є своєрідною відповіддю на глобальні виклики XXI
століття, зокрема на прискорення інтеграції світового простору
(політичної, економічної та освітньої) та техногенні катастрофи, що
загрожують існуванню людства. Суспільно-політичні та соціальноекономічні трансформації, що відбуваються в нашій країні, інтенсивно
впливають на сучасну систему освіти, а саме: зміна цінностей,
застосування нових педагогічних технологій, ефективний розвиток
менеджменту та маркетингу, що сприяє модернізації структури та змісту
вищої освіти.
Дослідження проблеми модернізації вищої освіти засвідчує, що цей
процес в Україні (Закон «Про вищу освіту» та низка нормативних актів
Міністерства освіти і науки України) мав деякі спільні риси з Болонським
процесом, але в більшості областей він не зустрічався. Це було пов’язано з
тим, що початкові концепції такої модернізації не були зосереджені на
інтеграції національної системи освіти в європейський простір. Вони мали
переважно «внутрішній» характер і здебільшого зводились до «адаптації»
системи вищої освіти до нових внутрішніх реалій.
На сучасному етапі концепцію модернізації змісту освіти слід
докорінно переглянути та створити програму її послідовного зближення з
європейським освітньо-науковим простором, наявними провідними
напрямами інновацій сучасних викладачів.
Модернізація вищої освіти в сучасних умовах вимагала створення
такої концепції її розвитку, яка виходила б за межі звичних уявлень про
розвиток вищої освіти. У рамках старих підходів, екстраполюючи старі
способи вирішення проблем, обмежуючись локальними інноваціями та
окремими ланками, неможливо було створити ефективну концепцію
розвитку вищої освіти.
Є лише один можливий шлях − інноваційний, який склався за останні
роки у багатьох розвинених країнах (Нова парадигма вищої освіти, 1996).
Інноваційний шлях розвитку вищої освіти означає перехід від спонтанних,
періодичних інновацій до інновацій як способу існування системи,
виробленої самою вищою школою, що є основою її цілеспрямованого,
контрольованого та керованого розвитку.
Важливим напрямом інноваційної діяльності викладача є гуманізація
вищої освіти як способу гуманізації навчального закладу, створення
найбільш сприятливих умов для розкриття та розвитку здібностей кожного
предмета. Реалізація концептуальних основ гуманізації освіти повинна
реалізовуватися через програму навчання впродовж усього життя, яка
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вимагає впровадження такого навчання в реальності та заохочення вищих
навчальних закладів до збільшення можливостей навчання незалежно від
віку, зокрема визнання попередньої освіти.
Гуманітаризм як напрям інноваційної діяльності викладача вищої
школи спрямовує свої зусилля не тільки на формування гуманістичних
відносин між учасниками навчального процесу, перетворення студента з
об’єкта на предмет вивчення, а й повинен забезпечити: максимальне
наближення дослідження для майбутніх потреб студентів, оптимальне
поєднання та координацію викладання гуманітарних наук з природничими,
математичними та професійними.
Як бачимо, інноваційний шлях розвитку вищої освіти в Україні на
сучасному етапі є єдино можливим варіантом забезпечення її нової ролі як
системи, що створює зону поглибленого розвитку для всього соціального
організму. Ознаками інноваційно-освітньої системи є, зокрема, нова
ідеологія виховання, а саме: перехід від простої передачі знань викладача
студенту до розвитку особистості, активізація його творчої роботи,
здатність особи до гнучкості, коригувальної діяльності; розробка
регіональних освітніх концепцій та програм відповідно до
етнокультурних, культурних та історичних особливостей і цілей, що
враховується соціальною потребою в персоналі, з урахуванням ринку
праці.
Міжнародне співробітництво визначено одним із найбільш
пріоритетних напрямів інноваційного розвитку та вдосконалення вищої
освіти. Творче використання міжнародного досвіду дозволяє орієнтувати
зміст освіти, а відповідно зусилля студента сформувати базові знання з
кожного предмета, основоположні закони, концепції, наблизити навчання
до практичного життя, сформувати творчий підхід, самостійне мислення,
здатність до застосування вивченого у вищій освіті в глобальному аспекті.
Завдання вищої школи, науково-дослідних установ − розробити такі
освітні технології, які дозволяли б розкрити особистість та реалізувати її
потенціал. Роль викладача не транслювати знання, а організовувати
самостійну пізнавальну діяльність студентів, здійснювати фасилітацію
навчального процесу та процесу розвитку індивідуума. Зважаючи на це,
індивіду необхідно створити оптимальні умови для інтелектуального
розвитку, оволодіння методами самостійної пізнавальної діяльності та
формування пізнавальних мотивів навчання. Хорошою можливістю для
розвитку студентів є модернізація форм організації навчального процесу.
З розвитком науки, збільшенням обсягу інформації, модернізацією
виробничих
технологій,
актуалізацією
проблеми
виробництва
інтелектуального багатства наявний підхід вичерпав свої можливості. На
сучасному етапі розвитку існує потреба в модернізацїї форм навчання у
вищій школі (посилення, підвищення продуктивності, ефективності
навчального процесу, актуалізація відповідно до нових професійних та
суспільних вимог).
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На сьогодні у практиці вищої освіти існує безліч форм організації
навчання, однак головною була і залишається лекція. Розглянемо
модернізацію лекційного заняття в закладі вищої освіти.
Лекція − систематичний, послідовний виклад навчального матеріалу,
будь-якого питання, теми, розділу, предмета, методів науки. Крім того,
лекція служить методологічною та організаційною основою для всіх
класів, зокрема й самостійних (методологічні, оскільки вона знайомить
студента з наукою в цілому, надає концептуальність курсу; організаційні,
оскільки всі інші форми занять так чи інакше пов’язані).
Типовими рисами лекції є систематичність, логічна послідовність,
сувора структура, наукова обґрунтованість, що полегшує її сприйняття та
розуміння. Це один з найбільш економічних методів навчання. Українські
студенти голосують «за» лекцію, перш за все, тому що це заощаджує їхній
час та інтелектуальні зусилля, це пасивний спосіб навчання, що мало
сприяє розвитку вміння відокремлювати первинне від вторинного,
систематизацію, класифікацію, виявлення причинно-наслідкових зв’язків
тощо.
В. Краєвський, аналізуючи традиційну лекцію, виявляє такі недоліки:
теми, зміст, методи та темп читання майже не залежать від якості
сприйняття та, крім того, засвоєння матеріалу;
лекція зазвичай читається якомусь «посередньому» студенту;
лектор переходить до «консолідації» інформації, не акцентуючи увагу
на можливості сприйняття та асиміляції студентів, намагаючись викласти
весь програмний матеріал за обмежений час;
робота студентів зводиться до спроби більш повно записати
пояснення викладача, відтворити з дошки формули, малюнки, схеми.
(Краевский, 2004, с. 5–23.)
Водночас у методичній літературі висловлюються неоднозначні
думки щодо лекції як форми навчання. Прихильники традиційної
дидактики вбачають її переваги в тому, що лекція допомагає:
сконцентрувати інформацію, що надається змістом освіти у досить
економічній формі; реагувати на зміни законодавчої та нормативної бази
набагато швидше, ніж друковані видання; класифікувати та коментувати
тенденції у значній кількості різних, часом протилежних точок зору на
певну проблему; зосередитися на найскладніших питаннях, у яких
студенту важко орієнтуватися самостійно; формувати у студентів уміння
слухати та усвідомлювати побачене та почуте, виконувати такі важливі
розумові операції, як аналіз, синтез, порівняння тощо.
Результати аналізу наукових джерел, аналізу та узагальнення
педагогічного досвіду авторів (викладання та навчання), результати
спостережень за магістрантами дозволили зробити висновки про основні
напрями оновлення (інтенсифікації) викладання лекцій у ЗВО: зменшення
обсягу викладання лекцій у зв’язку з розширенням доступу до освітньої
інформації і, відповідно, «переформатуванням» функцій та змісту
лекційного курсу (орієнтаційні, інструктивні, проблемні лекції); подолання
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протиставлення лекційних та практичних методів навчання
студентській діяльності; активне використання сучасних технологій у
процесі викладання лекцій.
Додамо, що співвідношення лекцій та практичних занять, на наш
погляд, залежить від специфіки дисципліни. Якщо він має переважно
теоретичний характер, обсяг лекцій може перевищувати практичний; якщо
предмет переважно орієнтований на практику, обсяг практичних занять
повинен значно перевищувати обсяг лекцій. Такі питання можна вирішити
на рівні кафедри, і тут також відіграє роль ініціатива самих студентів.
Визначальною рисою освітнього процесу у вищій школі є
протиставлення лекційних та практичних методів навчання, заснованих на
діяльності студентів. Сучасну лекцію слід проводити на основі проблем,
діалогічного спілкування, активізації мислення та мовленнєвої діяльності
студентів. Зокрема, педагогічна практика підтверджує ефективність таких
типів лекцій (Фіцула, 2006):
1. Брейншторм («мозковий штурм»). Викладач пропонує студентам
спільно вивести правило, закономірність, процес, явище. Він звертається
до досвіду та знань аудиторії. Уточнюючи та доповнюючи відповіді,
викладач подає теоретичну базу для практичного колективного досвіду,
пише висновки на дошці (у традиційній формі викладач викладає сам).
Звичайно, в цьому випадку витрачається більше часу, але можна
заощадити, не зупиняючись на деталях. У процесі «мозкового штурму»
спостерігається велика активність студентів.
2. Дискусія. Викладач не тільки використовує відповіді слухачів на
свої запитання, але й організовує вільний обмін думками в інтервалах між
логічними розділами. Це оживляє навчальний процес, активізує
пізнавальну діяльність аудиторії, дозволяє вчителю керувати колективною
думкою, використовуючи її для переконання, подолання негативних
установок і помилкових уявлень деяких студентів. Зрозуміло, що ефект
досягається лише за умови правильного вибору питань для обговорення та
успішного, цілеспрямованого керівництва. Запитання ставляться залежно
від аудиторії.
3. Лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку. Прикладом
такої лекції може бути запрограмоване навчання, де лектор має можливість
отримати інформацію про реакцію аудиторії на питання за допомогою
технічних засобів. Ви також можете порекомендувати таку техніку, як
задавання питань на початку лекції або після кожного розділу. Якщо
відповідь правильна, викладач продовжує презентацію, якщо ні − ставить
питання та підсумовує.
4. Проблемна лекція − лекція з цілим джерелом методичних питань
та компонентів здатна активізувати дані суміжних наук, досвід передового
досвіду, особистий досвід студентської аудиторії, симбіоз яких забезпечує
реалізацію головного завдання: підготувати майстра-викладача,
професіонала. На проблемній лекції активізація мислення студентів
здійснюється викладачем шляхом створення проблемних ситуацій.
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5. Лекція прес-конференція. Назвавши тему лекції, викладач
пропонує студентам поставити йому запитання на цю тему письмово.
Упродовж двох-трьох хвилин студенти формулюють для них
найважливіші запитання і передають їх викладачу, який сортує запитання
відповідно до їх змісту і починає лекцію. Лекція подається не як відповіді
на запитання, а як зв’язний текст, у процесі якого формулюються відповіді.
У кінці лекції викладач аналізує відповіді як відображення інтересів та
знань учасників навчального процесу.
6. Лекція із заздалегідь запланованими помилками має на меті
стимулювати студентів до постійного моніторингу поданої інформації
(пошук помилок: семантичний, методологічний, орфографічний). Існує
два варіанти такої лекції. Перший: на початку лекції викладач попереджає
студентів про можливі помилки чи неточності, які він свідомо зробить під
час викладу лекційного матеріалу. Завдання студентів – знайти такі
помилки. Обираються найбільш типові помилки, які, як правило, не чітко
видно, але, здається, завуальовані. Завдання студентів − позначити
помилки під час лекції, записати їх на полях та назвати в кінці. На аналіз
помилок потрібно 10-15 хвилин. Правильні відповіді озвучують як
студенти, так і викладач.
7. Лекція з удосконаленою самостійною роботою студентів.
Особливістю самостійної розробки теоретичного матеріалу є те, що
студенти виконують його перед лекцією. Заздалегідь опрацювавши
конспект лекції, вони приходять на заняття із списком проблемних питань
з теми. Викладач відповідає на запитання або організовує спільний пошук
відповідей. Аби таке заняття мало логічну структуру, студенти
формулюють питання за тематичними блоками. Така лекція сприяє
розвитку навичок самостійної роботи над теоретичним матеріалом, аналізу
прочитаного та бачення проблемних зон у темі, формулювання та
задавання питань (найважливіша педагогічна майстерність). Якість
запитань оцінює викладач.
8. Лекція з мікронавчанням студентів. Цей тип лекцій є актуальним
у процесі підготовки магістрів, оскільки магістерські програми
передбачають науково-педагогічну підготовку студентів. На таких лекціях
вони мають можливість презентувати результати своїх дослідницьких
проєктів, для майбутніх викладачів це хороша педагогічна практика. Крім
того, порівнюючи презентацію одногрупників з роботою досвідченого
викладача, студенти дізнаються, що лекція − це не просто передача
навчальної інформації лектором, а її інтегрований інтелектуальний та
духовно-педагогічний вплив на студентів.
Н. Мачинська та С. Стельмах радять запроваджувати в сучасному ЗВО
різноманітні види лекцій. Як пасивні: тематична, вступна, завершальна,
оглядова, консультативна, настановча, поточна, узагальнювальна,
інструктивна, лекція-вступ, лекція-конкретизація, лекція-інтеграція – це
лекції, що мають пасивну форму, тобто традиційну; так і активні: лекція180
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брифінг, лекція-бесіда, лекція-диспут, лекція-анкета, лекція-дует,
«круглий стіл» (Мачинська, Стельмах, 2012).
Інформатизація навчального процесу сьогодні, у третьому десятилітті
XXI століття, вже є доказаним фактом. Він передбачає використання
інформаційних технологій, методів та засобів інформатики в навчальному
процесі, включаючи лекції як метод і форму навчання у вищих навчальних
закладах. Результати аналізу джерел свідчать про підвищення
ефективності та якості навчання з використанням новітніх технологій.
Важливо, не забувати про силу, вплив живого слова лектора.
Інформаційно-комунікаційні засоби повинні доповнювати живого
викладача, а не замінювати його.
У період всесвітньої пандемії українські освітні заклади запровадили
електронне та змішане навчання, що передбачає також нові форми
навчання, окрім традиційних (лекція, семінар, лабораторна робота тощо).
М. Розенберг дає таке тлумачення терміну «електронне навчання» (eLearning): використання Інтернет-технологій для надання широкого
спектра рішень, що забезпечують підвищення знань та продуктивності
праці; ґрунтується на трьох основних принципах: робота здійснюється
мережею; доставка навчального контенту кінцевому користувачу
здійснюється за допомогою комп’ютера з використанням стандартних
Інтернет-технологій (Rosenberg, 2007).
Система змішаного навчання (blended learning) поєднує роботу в
аудиторії та електронне навчання.
Е. Россетт подає такі види організації змішаного навчання:
поєднання навчальних занять із онлайн-навчанням;
поєднання онлайн-інструктажу з доступом до тренера або викладача;
поєднання моделювання зі структурованими курсами;
поєднання навчання на виробництві з окремими неформальними
заняттями;
поєднання управлінського коучингу з електронною навчальною
діяльністю (Rossett, 2011).
Беручи до уваги зміну ролі сучасного викладача з передавача знань до
організатора та фасилітатора навчального процесу, особливої уваги
заслуговує технологія «змішаного навчання». Саме система змішаного
навчання отримала найбільш позитивний відгук, порівнюючи з
електронним навчанням та традиційною системою (Tayebinik, Puteh, 2012).
Системи електронного та змішаного навчання, що також активно
практикуються в Україні в умовах всесвітньої пандемії, дозволяють
використання різноманітних новітніх форм: онлайн-курси, вебінари,
хакатони, форуми тощо.
Онлайн-курси поділяються на:
асинхронні онлайн-курси не проводяться в режимі реального часу.
Студенти отримують зміст, завдання та часові рамки для завершення
курсової роботи та іспитів. Взаємодія зазвичай відбувається через дошки
обговорень, блоги та вікі. Як результат, немає часу на збори в аудиторії.
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Асинхронні навчальні середовища в Інтернеті ефективні для студентів з
обмеженими часовими рамками або напруженим графіком;
синхронні онлайн-курси вимагають від викладача та всіх студентів
одночасної взаємодії в Інтернеті. Учасники взаємодіють за допомогою
текстового, відео чи аудіочату. Синхронне навчальне середовище дозволяє
студентам брати участь у курсі віддалено в режимі реального часу;
гібридні (змішані) курси навчальне середовище, яке дозволяє
взаємодіяти як особисто, так і в режимі онлайн. Як правило, гібридні курси
зустрічаються особисто кілька разів упродовж семестру і передбачають
комп’ютерне спілкування між цими сесіями. (Howland, Moore, 2002).
Дослідження С. Блекмон та К. Мейджор засвідчили, що онлайн-курси
змінюють тип взаємодії студентів між собою, змінюють їхнє уявлення з
фізичного освітнього середовища на абстрактне. Студенти, які навчаються
за онлайн-курсами, мають більш розвинену здатність управління часом,
збалансування навчання та життя, рівень особистої відповідальності за
своє навчання, одночасно важлива взаємодія з викладачем чи
інструктором, аби заповнити деякі пробіли (Blackmon, Major, 2012).
Хакатон − така форма організації навчання, у процесі якої команди
створюють певний проєкт, продукт чи ідею за обмежений період часу.
Хакатони запрошують учасників співпрацювати, генерувати нові ідеї та
вирішувати конкретні завдання в умовах інтенсивного експерименту.
Хакатони відкриті для публіки або є приватними, тобто вони відкриті лише
для членів групи, яка їх організовує. Така форма навчання є частиною
проблемного навчання (problem-based learning), коли студенти спільно
вирішують певні завдання.
О. Ледерман зазначає, що хакатони мають спільні чотири
характеристики з реальним контекстом для інновацій, наприклад, стартапи
або відділи досліджень та розробок:
під час коротких сплесків творчих робіт учасники, ймовірно, пройдуть
повний спектр завдань та етапів, що складають інноваційний процес:
генерація ідей, тестування та перевірка, розробка повного рішення;
команди мають обмінюватися знаннями та інформацією, оскільки
зміна однієї сфери бізнес-моделі, ймовірно, вплине на дизайн інших сфер,
тобто інформація повинна сходитися в підтримці рішень;
середовище прийняття рішень під час хакатону нагадує реальне
середовище, коли рішення приймаються за обмежений період часу,
інформація швидко розвивається та змінюється, характеризується
високими вимогами до пам’яті та потребою у швидкому й точному аналізі
і прийнятті рішень, а також високою неоднозначністю інформації. Хакатон
є аналогом ділового середовища;
учасники хакатону мотивовані сприяти спільним зусиллям, оскільки
результат проєкту може безпосередньо вплинути на їхнє майбутнє. Часто
за хакатоном спостерігають стейкхолдери, що зацікавлені в майбутніх
професійних робітниках. Для деяких учасників це може створити нові
можливості для кар’єрного зростання, оскільки учасники насолоджуються
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спілкуванням з наставниками, а також можуть покращити свою
професійну репутацію (Lederman, 2015).
Вебінар – форма навчання, за якої учасники переглядають лекцію або
доповідь і можуть ставити запитання, коментувати чи спілкуватись лише в
чаті. Так, вчені з Індії Р. Мохалік та С. Поддар дослідили ефективність
засвоєння знань з навчальної програми, проведеної у форматі вебінарів.
Відповідно до результатів 81% опитаних будуть використовувати знання,
здобуті під час курсу, у своїй професійній сфері; 67% респондентів
погодилися що онлайн-програма дозволяє їм вчитися, співпрацюючи та
обговорюючи з іншими учасниками; проте 68 % респондентів вказали на
те, що довга тривалість вебінарів не сприяє концентрації уваги; 72-74 %
респондентів мали порушення через інтернет-зв’язок або недостатній
рівень володіння технологіями для повноцінного засвоєння навчальної
програми (Mohalik, Poddar, 2020).
Велике значення для студентів мають нестандартні форми заняття, які
викликають інтерес в усіх студентів, сприяють інтелектуальному розвитку
та моральному вихованню. Нестандартні заняття стимулюють пізнавальну
самостійність, творчу активність та ініціативу студента. Ми запозичили
досвід В. Юровича на нестандартних уроках і створили класифікацію
нестандартних класів для університетів (Юрович, 2006):
заняття-конкурси (вікторини, конкурси, семінари-аукціони, КВК та
брейн-ринги практичні заняття такі, як математика, геометрія та ін;
класи перегляду знань (практикуми-тести, консультації, класи
взаємного навчання, студент у ролі викладача проводить семінар, студент
у ролі спеціаліста обговорює з колегою на роботі тощо);
класи комунікативної спрямованості (семінари-дебати, конференції,
телевибори);
класи-імітаційно-моделюючі ігри (імітація професійна діяльність,
виконання ролей за сценарієм);
лекції-подорожі;
лекції-візуалізації;
лекції на двох, лекції із заздалегідь спланованими помилками.
Метод проєктів, завдяки якому ми розвиваємо дослідницький дух,
здатність самостійно здобувати знання, аналізувати та синтезувати
матеріал, самостійно критично мислити та висловлювати власні думки;
творчий підхід до завдання, ініціативність та наполегливість,
толерантність та вміння працювати в колективі. Крім того,
використовуючи цей метод під час занять, ми створюємо можливість для
розвитку навичок спілкування, мовлення. Це один з найбільш
універсальних методів на заняттях з технічних та гуманітарних дисциплін.
Згідно з дослідженнями вміння використовувати метод проєктів є
показником високої кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету й відповідно вектором високої якості сучасної освіти.
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Проаналізувавши педагогічний досвід М. Скрипника, ми
класифікували інтерактивні форми та методи роботи зі студентами
(Скрипник, 2005):
1. Імітація. Діалогічна взаємодія учасників освітнього процесу з
метою обміну матеріальними та духовними цінностями («Самопрезентація
та самокерування», «З історії мого (або українських вчених) імені та
прізвища; роду», «Перші враження» перебування в університеті тощо).
2. Пізнавальні. Когнітивна взаємодія (діалог учасників з метою
отримання нових знань, їх систематизація, творче вдосконалення
професійних умінь та навичок (мозковий штурм, ділові ігрові ситуації
тощо).
3. Мотиваційні. Діалогічна взаємодія учасників навчального процесу.
Кожен визначає власну позицію щодо способів діяльності студентської
групи, окремих учасників, викладача та себе («Самореклама», «Мій
професійний ріст», «Інтерв’ю із собою через 10 років» тощо).
4. Нормативна. Правила діалогічної взаємодії учасників навчального
процесу (встановлюються і приймаються «Правила ідеального експерта»,
«Правила культури поведінки сучасного професіонала», «Професіограма
експерта певного профілю»).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, українська
система вищої освіти потребує ґрунтовного переосмислення й системних
змін. Ми вбачаємо їх можливість через упровадження інноваційного
підходу, орієнтацію на студентів та зміни у світі, актуалізацію освітнього
процесу відповідно до парадигмальних змін. Запровадження вимушеної
дистанційної освіти продемонструвало, що модернізація форм організації
навчання є необхідною умовою якісної освіти у закладі вищої освіти.
Визначено основні напрями інтенсифікації процесу викладання у ЗВО:
зменшення обсягу викладання лекцій у зв’язку з розширенням доступу до
освітньої інформації і, відповідно, «переформатуванням» функцій та
змісту лекційного курсу (орієнтаційні, інструктивні, проблемні лекції);
подолання протиставлення лекційних та практичних методів навчання
студентській діяльності; активне використання сучасних технологій у
процесі викладання тощо. Нагальною потребою ЗВО є зміна
організаційних форм навчання з традиційних на новітні. Такі форми, як
брейншторм, лекція із запланованими помилками, пресконференція,
дискусія, проблемна лекція тощо більш ефективні за традиційну лекціюдоповідь. Актуальності набувають такі організаційні форми, як вебінар,
хакатон, онлайн-курс, класи-імітаційно-моделюючі ігри, заняттявізуалізації, заняття-подорожі тощо.
Одночасно важливим є врахування психолого-педагогічних аспектів
комунікації студентів та викладачів в умовах цих змін. У перспективі варто
дослідити оптимізацію освітнього процесу в закладах вищої освіти в
умовах дистанційного навчання.
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Abstract. In the article the authors note the importance of modernization
of organizational forms of education in higher education institutions as the
primary quality of modern education. The aim of the article is to determine the
theoretical justification and empirical verification of the problem of
modernization of organizational forms of education in the conditions of
paradigmatic changes. The object of the study outlines the process of
modernization of organizational forms of education in higher education
institutions. The subject of the research is organizational forms of education in
the conditions of paradigmatic changes.
The results of analysis of scientific sources, study and generalization of
pedagogical experience of authors (teaching and learning), results of
observations of undergraduates allowed to draw conclusions teaching in higher
education institutions: reducing the volume of teaching lectures in connection
with the expansion of access to educational information and, accordingly,
«reformatting» the functions and content of the lecture course (orientation,
instructional, problem lectures); overcoming the opposition of lecture and
practical methods of teaching student activities; active use of modern
technologies in the teaching process, etc.
The authors concluded that the modernization of forms of education is a
necessary condition for quality education in higher education, but it is important
to take into account the psychological and pedagogical aspects of
communication between students and teachers. In the future, it is worth
exploring the optimization of the educational process in higher education
institutions in the context of distance learning.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ І ДИТИНСТВА
Анотація. У статті здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми
сімейного виховання у контексті трансформації ставлення до дітей і
дитинства. Доведено, що сім’я є середовищем всебічного розвитку дитини,
а на батьків покладається відповідальність не лише за виховання, розвиток
і навчання дітей, за збереження їх життя, зміцнення здоров’я та усвідомленого
ставлення до здорового способу життя, а й формування почуття людської
гідності. розглянуто історичні аспекти проблеми сімейного виховання.
Враховуючи те, що зміст, цілі і методи виховання зумовлені історичними
та культурними особливостями, зроблено спробу розкрити особливості
трансформації ставлення до дітей у різні історичні епохи – від інфантициду
та визнання самостійності і самоцінності дитинства. Висвітлено, як
виховний вплив світу дорослих, вписуючись у певний соціальний,
культурний та історичний контексти, формує свою педагогічну парадигму
дитинства, тобто сукупність характерних для суспільства на певному
історичному етапі установок, цінностей щодо дитинства в цілому, освіти і
виховання дітей загалом.
Проаналізовано погляди філософів, громадських діячів та педагогів на
виховання дітей в сім’ї (Аристотель, Цицерон, Сенека, Еразм Ротердамський,
Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці, Г. Сковорода, Ф. Фребель, О. Духнович,
К. Ушинський, Б. Грінченко, Н. Лубенець, Т. Лубенець, С. Русова,
А. Макаренко, Ю. Аркін, В. Сухомлинський та ін.).
© Козлюк О.,
Косарєва О., 2021
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Постановка проблеми. Сьогодні сім’я є природним середовищем для
фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку
дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення
належних умов для цього, що передбачено у новому Стандарті дошкільної
освіти в Україні (2021). А на батьків покладається не лише відповідальність за
виховання, розвиток і навчання дітей, за збереження їх життя, зміцнення
здоров’я та усвідомленого ставлення до здорового способу життя, а й
формування почуття людської гідності. Сьогодні сім’я – основний захисник
прав дітей, повага до самоцінності дитинства. Однак історично ця
трансформація відбувалась поступово.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Проблема сімейного
виховання була і залишається предметом дослідження вчених. Думки
щодо важливості сімейного виховання зустрічаються вже в працях
педагогів і філософів античності. Дослідженням проблем сімейного
виховання займались Ю. Азаров, Т. Алексєєнко, Л. Артемова, О. Кононко,
В. Котирло, Т. Маркова, Ю. Приходько, А. Співаковська,
М. Стельмахович, О. Сухомлинська.
Дослідники Т. Алексєєнко, Л. Божович, М. Лісіна, В. Мухіна та ін.
наголошують, що любов, турбота, увага з боку близьких дорослих є для
дитини своєрідним «життєвим вітаміном», «вживання» якого дає відчуття
захищеності. Ця захищеність, зі свого боку, забезпечує емоційну
стабільність, рівновагу у взаєминах з іншими людьми, що сприяють росту
самоцінності дитини.
Важливим завданням виховання, яке покладається нині на сім’ю, є
соціалізація дитини. На думку Л. Артемової (2004, с. 3), сім’я є першим
учителем гуманного ставлення до людей, норм поведінки у товаристві,
правил бережного ставлення до природи тощо.
Ш. Зауш-Гордон (2002) вказує на те, що сім’я є першим соціальним
простором, у якому кожен індивід отримує досвід своєї суб’єктивності.
Для дитини вона є базою, центром, фундаментом усіх інших соціальних
зв’язків, які їй доведеться налагоджувати і створювати в житті.
На думку О. Кононко (1998), перший досвід спілкування в сім’ї для
дитини є тим підґрунтям, на якому будуватимуться її взаємини з людським
оточенням, спочатку з найближчим, а з часом і з далеким. Сім’я є тим тлом,
на якому відбувається становлення особистості дитини.
У своєму дослідженні сімейне виховання розглядаємо як спеціально
організовані міжособистісні взаємини батьків і дітей на основі принципів
гуманізму.
Мета статті – розглянути історичні аспекти сімейного виховання і
його вплив на формування педагогічної парадигми дитинства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Жодне суспільство не
може пізнати себе, не пізнавши закономірностей свого дитинства. Виховний
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вплив світу дорослих, вписуючись у певний соціальний, культурний та
історичний контексти, формує свою педагогічну парадигму дитинства –
сукупність характерних для суспільства на певному історичному етапі
установок, цінностей, шляхів і механізмів їх реалізації в галузі педагогічної
підтримки, освіти і виховання дітей. За твердженням Ф. Арієса, сутність
дитинства пов’язана не з біологічним станом незрілості, а з певним соціальним
статусом. А з розвитком суспільства змінюється і ставлення до дітей.
Психоісторик Л. Демоз головною проблемою виховання вважав ставлення
батьків до дітей, а провідною силою історії – психогенні зміни в особистості,
що відбуваються внаслідок взаємодії поколінь батьків і дітей.
На думку І. Кона (1988), кожна суспільно-економічна формація породжує
відповідну стратегію виховання, яка ґрунтується на моральних, релігійних,
соціальних засадах суспільства, що зумовлюють пріоритетність
дисциплінуючого чи активізуючого педагогічного впливу на дитину.
Європейську модель виховання соціолог відніс до такого типу, якому властиве
суворе дисциплінуюче виховання у ранньому дитинстві та поступове
послаблення контролю. У первісному суспільстві невеликі племена, будучи
змушені протистояти грізним силам природи, турбувалися про те, щоб діти
володіли необхідними для виживання навичками і формами поведінки. Не
практикувалися тоді фізичні покарання дітей, їхню поведінку регламентували
спільні з дорослими табу, а виховувались вони на безпосередніх реакціях
дорослих на їхні вчинки. Водночас, у первісному суспільство було широко
розповсюджене явище інфантициду (дитиновбивство), тісно пов’язане з
дефіцитом засобів до існування. Первісні батьки могли принести дітей у
жертву або самі їх з’їсти. Таке амбівалентне ставлення до дітей було
нормою для первісного суспільства.
Одні з перших системних концепцій виховання, які, крім
загальнопедагогічних ідей, охоплювали і виховну проблематику раннього
дитинства, почали формуватись у рабовласницьку епоху. Розпад первісного
ладу зумовив становлення нового історичного типу освіти.
Учення давньокитайського мислителя Конфуція містить міркування про
стосунки батьків і дітей, які повинні бути пройняті людинолюбством,
добротворенням, високою моральністю. Їх не можуть замінити ні страх перед
покараннями, ні самі покарання. Йдеться у вченні і про роль прикладу
дорослих у вихованні дітей, важливість справедливих дій щодо них,
надважливість у їхньому вихованні родини, яку конфуціанство вважало
моделлю суспільства.
Однак навіть таке розвинуте суспільство, як античне, було досить
винахідливим у своїй «турботі» про дітей, що підтверджується даними про
загальнопоширену практику вбивства немовлят. Дітовбивство в
античності було досить буденною та загальноприйнятою справою. Дітей
викидали в річку, в купу багнюки, на смітник, саджали в глечик, щоб
заморити голодом, залишали на узбіччі дороги «на поталу птахам і диким
звірям».
Дитину, яка не була досконалою за формою і розмірами, мало або
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багато плакала, або за будь-якими ознаками не відповідала опису в
гінекологічному трактаті «Як визначити, чи варто виховувати
новонародженого», зазвичай, вбивали. Однак першій дитині в сім’ї часто
зберігали життя, особливо якщо це був хлопчик. Як результат чоловіків
було набагато більше, аніж жінок. Відомі представники античності
вважали, що вони можуть вирішувати, які діти мають право на життя.
Зокрема, Аристотель справедливим і розумним вважав закон, що жодну
дитину з інвалідністю не слід годувати, а Сенека – доречним топити
слабких і потворних немовлят (Білецька, 2008, с.42–47).
Можна дійти висновку, що немовлята не викликали у античних
авторів почуття захоплення, їх просто не помічали. Дитина розглядалася
як нижча істота, яка в буквальному сенсі слова належала батькам, поряд з
іншою власністю. Однак, як тільки дитина виходила з віку немовляти,
змінювалось ставлення до дітей і підкреслювалась важлива роль батьків у їх
вихованні.
Давньоримський педагог М. Ф. Квінтіліан підкреслював особливе
значення виховного впливу дорослих (батьків, годувальниці, педагога) на
дитину, необхідність позитивних емоцій у процесі пізнання нею довкілля, а
філософ Плутарх зазначав, що виховання дитини у сім’ї є надзвичайно
важливим. Неприпустимими є жорстокі покарання дітей, оскільки бити
дитину – те саме, що піднімати руку на святиню.
Аналізуючи дитинство середньовіччя, слід зауважити, що для людини
того часу людина, сім’я і пов’язане з нею приватне життя мали другорядне
значення, все існування мало публічний характер. Тому особистість тих
часів називають корпоративною. Без особливого інтересу епоха
середньовіччя сприймала невід’ємний атрибут сімейного життя – дітей. Не
випадково у цей час збереглося багато античних підходів, які мали
антипедоцентричну спрямованість (Білецька, 2009, с. 36).
Хлопчики могли отримувати освіту в монастирях, парафіяльних
школах. У середні віки міська культура, що склалася переважно на основі
торгових поселень, стала головною передумовою для виникнення
особливо дитячої стадії в житті людини, правди відмінної, залежної від
соціального статусу. Спеціалізація в галузі ремесел вимагала продовження
терміну навчання; лицарство також вимагало тривалої та різноманітної
підготовки. Однак життя нижчих верств населення не залишало місця для
дитинства. Ідентифікація дитини з культурою суспільства здійснюється
відповідно до соціального статусу сім’ї, приналежності дитини до тієї чи
іншої верстви.
Один із представників цієї епохи – християнський проповідник, богослов
і педагог І. Златоуст головним вважав виховання душі дитини, чим часто
нехтують батьки, дбаючи здебільшого про матеріальні статки.
Значний внесок у теорію сімейного виховання зробив твір митрополита
Іларіона «Слова про закон і благодать». Не підтримавши візантійську ідею
виховання в сім’ї в дусі аскетизму, обґрунтував шкідливість для потомства
шлюбів між близькими родичами, необхідність пильного догляду за
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немовлятами, покарання за погане ставлення до матері тощо. Але найвищим
досягненням педагогічної думки Київської Русі є «Повчання» В. Мономаха
(2006), у якому обґрунтовано роль прикладу старших (особливо батьків) у
вихованні.
Епоха Відродження, що прийшла на зміну Середньовіччя, відома
своїм амбівалентним ставленням до дитини. На початку епохи дитина і
сім’я не мали повного визнання сучасників.
В епоху раннього Відродження дитина сприймалась як висока
цінність. Явище народження дитини було пов’язане, найперше, з
обов’язком людини – перед природою, суспільством, самою собою і своєю
родиною. До середини епохи сприйняття дитини соціумом дещо
змінюється. Вказується на те, що діти приносять радість. Поступово
ставлення до дитини в сім’ї починає включати в себе чуттєвий компонент,
чого не було раніше.
Еразм з Роттердаму відзначав, що дитина є найдорожчою цінністю у
людини. Обов’язок якої – народити і виховати дитину. Він критикував
однобічне ставлення до дітей, коли батьки прагнуть бачити їх лише
фізично повноцінними, забуваючи про моральний бік (Про виховання,
1999, с.246–296.).
В епоху пізнього європейського Відродження (друга пол. XVI – поч.
XVII ст.) цінність дитини зростає. Однак цінується дитина не будь-якого
віку, як раніше, а доросліша, яка ніби заслуговує на позитивне ставлення
до себе дорослих завдяки певним особистісним якостям («Про виховання»,
1999, с. 199–214).
Резюмуючи, зазначимо, що ставлення дорослих доби Відродження до
дитини впродовж епохи було неоднозначним.
В епоху українського Відродження (XVI–XVII ст.) почали
організовуватись братські школи, у яких значна роль належала не лише
«дидаскалам» (учителям), а й батькам. Батьків, які не дбали, аби виховати
своїх дітей благочестивими і цнотливими, називали «жорстокими
дітовбивцями» (Антологія, 1988).
Сучасні уявлення про сім’ю і дитинство починають формуватися у
кінці XVIII ст., оскільки раніше сім’я означала всю рідню, або тих, хто жив
під одним дахом, незалежно від ступеня родинності.
Поняття дитинства як спільної для всіх людей фази розвитку вперше
сформульовано педагогікою епохи Просвітництва, зокрема Ж.-Ж. Руссо.
Дитинство ідеалізується як етап життя, на якому ще не виникло відчуження
людини, на відміну від норм, що панують у суспільстві. На думку Ж.Ж. Руссо, виховання повинно підготувати дитину до контакту з соціальною
дійсністю, а формування і розвиток дітей гарантують оновлення
суспільства. Суспільство псує людину, тому дитинство слід оберігати від
його згубного впливу. Людина має прожити своє дитинство в
самобутності, лише тоді життя буде повноцінним. Педагог докоряє
сучасникам, що вони «дитинства не знають... Вони постійно шукають в
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дитині дорослого, не думаючи про те, ким вона є до того як стане
дорослою» (Руссо, 1981, т.1, с. 22.).
Перевагу сімейному вихованню, над суспільним надавав і швейцарський
педагог Й.-Г. Песталоцці. Шкільне виховання, не засноване на сімейних
засадах, призводить до погіршення людського роду. Виходячи з цих
міркувань, педагог написав «Книгу для матерів», у якій запропонував
спеціальні вправи, спрямовані на систематизацію елементарних уявлень про
світ, центром якого є людина, її відносини з довкіллям (Песталоцці, 1963, т.
2, с. 420 – 423).
В епоху Просвітництва змінюються погляди на людину в цілому, а в
сімейному вихованні домінує нав’язливий стиль. Дитина вже не є для
батьків об’єктом фізичного догляду; вони хочуть бути ближчими до дітей,
однак супроводжується це настирним прагненням контролювати не лише
поведінку, але й внутрішній світ дитини, що призводить до посилення
конфліктів поколінь.
Питання сімейного виховання висвітлював і Г. Сковорода, який
позитивно ставився до тих батьків, які досягають результатів у вихованні
дітей завдяки відповідальному ставленню до своїх обов’язків. А батьків, які
«ні благо народити, ні благо навчити», він називав «напівбатьком і
напівматір’ю» (Сковорода, 1961).
Великого значення виховному впливу сім’ї надавав К. Ушинський,
який підкреслював важливість доброзичливих взаємин між батьками й
дітьми, дружби, любові, взаємної поваги між ними. На його думку, батьки
мають бути «взірцем для своїх дітей», вони обирають дорогу в житті,
закладають перші паростки їх майбутніх успіхів або неуспіхів
(Ушинський, 1983, с.102).
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. набули широкого поширення ідеї
гуманістичної педагогіки. У праці «Сімейне виховання дитини та його
значення» П. Лесгафт підкреслював, що таємниця сімейного виховання
криється в тому, щоб дати дитині можливість бути самостійною. Тому
дорослі повинні ставитись до дитини, визнаючи її як особистість
(Антологія, 1988).
Українська педагогиня Н. Лубенець великого значення надавала
роботі дошкільних закладів з батьками. Вона зазначала: «Дитячий садок
зовсім не має наміру... робити зайвим сімейне виховання. Його мета –
сприяти батькам у здійсненні великого й відповідального завдання
виховання дітей, а не конкурувати з ними» (Лубенець, 1911, с. 64).
Ідеї національного дошкільного виховання були розвинуті
С. Русовою. Вона надавала винятково великого значення родинному
вихованню і особливо ролі матері як «природної виховательки своїх дітей,
яка в інший раз і без наукової підготовки, одним інстинктом уміє читати
в дитячій душі і розуміти її», – підкреслювала С. Русова (1997, кн.1,
с.66.).
Навіть коли поширювалися теорії відмирання сім’ї як соціального
інституту (20–ті роки ХХ ст.), були педагоги, які хоч і розуміли, що через
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економічні труднощі сім’я переживає кризу, однак розглядали її
основним виховним інститутом. Зокрема, один із засновників
вітчизняної теорії та практики сімейного виховання Ю. Аркін за основу
сімейного виховання взяв особистісний підхід. «Потрібно виховувати не
поведінку або характер взагалі, а поведінку та характер конкретної
дитини, у якої є свої особливості, свої умови життя, свій вже пройдений
життєвий шлях, що зробив відбиток на її розвиток» (1957, с.3). Велике
значення для теорії сімейної педагогіки мають сформульовані
Ю. Аркіним завдання виховання, а також аналіз загальних умов успіху
сімейного виховання та причин розповсюджених помилок батьків
(Аркін, 1957).
Український філософ В. Зеньковський у роботі «Про соціальне
виховання» наголошував, що навіть не дуже зразкова сім’я може дати
дитині набагато більше, ніж «найчудовіше неродинне виховання», бо
«сім’ю рішуче ніщо не може заступити» (1920, с. 50). Учений вважав,
«що дає сім’я, не зможуть дати ніякі інші форми соціального об’єднання»
(Зеньковський, 1920, с. 61). В. Зеньковський наполягав на «відродженні
сім’ї», бо коли занепадають родинні зв’язки, то з’являється відчуження в
родинних стосунках, а це, на його думку, гірше «дійсного сирітства»
(1920).
Отже, доходимо висновку, що проблема сімейного виховання і власне
ставлення до дитинства сягає давнини. З найдавніших часів
східнослов’янські сім’ї дбали про виховання дітей, а з появою писемності
вже в перших письмових трактатах, а згодом у творах українських
педагогів, діячів освіти, письменників з ХІ до XX ст. ці питання знаходили
конкретне відображення. І тут варто зауважити, що, на відміну від
європейського суспільства, українське відрізнялось більш гуманістичним
сімейним виховання і ставленням до дітей. Праці Ю. Аркіна,
В. Зеньковського, П. Лесгафта, Н. Лубенець, С. Русової, К. Ушинського, у
яких визначалися мета і завдання виховання дітей в сім’ї, заклали основу
сімейного виховання дошкільників як наукового напряму.
Значний розвиток означена проблема отримала у ХХ столітті, яке
символічно названо «століттям дитини», у зв’язку з прийняттям низки
законів щодо охорони дитинства, висунення ідеї самоцінності дошкільного
дитинства, яка розвивається та підтримується й сучасними дослідниками
дитинства.
Зокрема, Я. Корчак помилку виховання вбачав у неповазі до
особистості, яка розвивається. Ставлення дорослих до дітей він називав
«протекціонізмом», свідченням якого є демонстративне заступництво,
постійне бажання допомагати, спрямовувати, робити все за них. Те, що у
Декларації про права людини називається правами, наголошував
Я. Корчак, насправді є обов’язками дорослих щодо дітей. А одна з проблем
дитинства – головне право дитини (право на повагу) не передбачає
можливість їй бути такою, якою вона хоче або може (право бути собою)
(Корчак, 1979).
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Французький педагог С. Френе у «Зверненні до батьків» доводив
важливість створення атмосфери свободи і співробітництва, оскільки лише
за допомогою свободи можна підготувати до свободи, лише за допомогою
співробітництва можна підготувати до соціальної гармонії та
співробітництва (Френе, 1990).
Особливу увагу сімейному вихованню приділяв А. Макаренко. У
праці «Книга для батьків» він вказує на сімейні взаємини як підґрунтя для
виховання майбутнього громадянина. Він зауважував, що жодна сім’я не
має права давати «ніяких процентів браку, навіть обчислюваними сотнями
одиниць» (1984, т. 4, с. 12). Особливу увагу педагог приділяв питанням
впливу повноцінної сім’ї на формування гармонійної особистості дитини.
У 50 – 60-ті роки ХХ ст. В. Сухомлинський зробив значний внесок у
розв’язання проблеми сімейного виховання. У своїх працях педагог довів
беззаперечне значення виховного впливу сім’ї на становлення особистості
дитини; що кожна людина в дитинстві повинна пройти велику школи
любові – школу тонких, сердечних, справжніх людських взаємин, які
складають головне духовне багатство сім’ї. З появою дитини в сім’ї
створюється і відтворюється певна культура інтимно-родинних взаємин.
Добрі почуття, емоційну культуру В. Сухомлинський визначав як осередок
людяності. На думку вченого, якщо добрі почуття не виховані в дитинстві,
то їх ніколи не виховаєш, тому що це істинно людське стверджується в
душі одночасно з пізнанням перших і важливих істин (Сухомлинський,
1977).
У ХХ столітті відбувся прорив у ставленні до дитини та визнанні
важливості й цінності дитинства, що підхоплено і розвивається у ХХІ.
Дитинство розглядається нарівні з дорослим станом. Від сім’ї вимагається
повага до особистості дитини, а процес виховання розглядається як
співробітництво. У час постсучасності відбувається не лише реабілітація
дитинства, але й радикальна переоцінка цінностей сімейного виховання.
Визнається самодостатність, самоцінність дитинства.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, визнання
самостійності дитинства вимагає пошуку нових шляхів, методів і прийомів
виховання дітей на засадах гуманізму та творчого розвитку особистості,
зокрема й в умовах сімейного виховання, зміни взаємин між батьками і
дітьми. Ці взаємини мають, насамперед, проявлятись в гуманному
ставленні до дитини, забезпечені їй права на вибір, власну гідність, повагу,
права бути такою, якою вона є, а не такою як її бачить дорослий.
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Abstract. The article presents the history and the pedagogical analysis of
family upbringing in the context of the transformation of attitudes towards
children and childhood. It has been defined that a family is an environment of a
child’s comprehensive development, and parents are responsible not only for the
upbringing, development, and education of children, for saving their lives,
strengthening health and a conscious attitude to a healthy lifestyle, but also
forming a sense of human dignity as well. Historical aspects of the family
upbringing have been considered in the article. Taking into account that the
content, the goals and the methods of education are determined by historical and
cultural features, an attempt is made to reveal the features of the transformation
of attitudes towards children in different historical epochs: from infanticide and
recognition of independence and self-worth of childhood. It has been highlighted
how the educational influence of the adult world, fitting into certain social,
cultural and historical contexts, forms its pedagogical paradigm of childhood,
i.e. a set of attitudes at society at a certain historical stage, values of childhood
in general, education, and upbringing of children.
The views of philosophers, public figures, and teachers on the upbringing
of children in the family (Aristotle, Cicero, Seneca, Erasmus of Rotterdam, J.J. Rousseau, J.-G. Pestalozzi, G. Skovoroda, F. Froebel, O. Dukhnovych,
K. Ushynskyi, B. Hrinchenko, N. Lubenets, S. Rusova, A. Makarenko, Iu. Arkin,
V. Sukhomlynskyi) have been analyzed. Based on the analysis of scientists’
views on the problem of family education, own understanding of the concept has
been formulated. In our study, we consider family upbringing as a specially
organized interpersonal relationship between parents and children based on the
principles of humanism.
Keywords: children, childhood, a family, family upbringing, attitude
towards children.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНООСОБИСТІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Анотація. Стаття є частиною дослідження, присвяченого актуальній
проблемі формування психологічної компетентності майбутніх учителів
української мови і літератури. У статті обґрунтована необхідність
системної роботи з формування досліджуваної компетентності засобами
спецкурсу «Майстерня психологічної компетентності вчителя-філолога».
Проведено пілотне дослідження рівня сформованості мотиваційноособистісної складової психологічної компетентності у студентів
спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» на
підставі розроблених критеріїв та показників. За результатами первинного
обстеження відзначено переважно середній або низький рівень мотивації
студентів до отримання та використання психологічних знань у роботі
вчителя і в житті в цілому, недостатній рівень розвитку емпатії,
комунікативних навичок, здатності до вирішення конфліктів тощо. З
метою підвищення рівня мотивації була створена студентська проблемна
група, в якій проводилася системна робота за цим напрямом з
використанням інтерактивних, дослідницьких і творчих методів. Повторне
діагностичне дослідження показало підвищення рівня сформованості
мотиваційно-особистісної складової психологічної компетентності у
студентів, які працювали в складі групи. Зроблено висновок про
доцільність проведення системної роботи з формування психологічної
компетентності майбутніх учителів української мови і літератури засобами
відповідного спецкурсу.
Ключові слова: майбутні викладачі української мови і літератури,
професійна педагогічна компетентність, психологічна компетентність,
мотиваційно-особистісна складова, студентська проблемна група,
пілотний проєкт, спецкурс.
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Постановка проблеми. Формування психологічної компетентності
майбутніх учителів української мови та літератури є актуальним завданням
сучасної вищої педагогічної освіти та обумовлене низкою чинників, що
ускладнюють педагогічну діяльність (значне розширення змісту шкільних
програм з мови та літератури, підвищення вимог до технологічної
підготовленості вчителя, необхідність працювати в змішаному режимі у
зв’язку з карантинними обмеженнями, висока відповідальність за майбутні
результати обов’язкового ЗНО та ін.). Наслідком є високий ризик
емоційного вигорання, втрати стресостійкості, інтересу до роботи й учнів,
розвитку неврозів, розчарування у професії тощо. Тому вважаємо за
доцільне розпочинати процес формування психологічної компетентності
майбутніх вчителів української мови та літератури ще під час підготовки у
педагогічних вишах. Зазначимо, що цілеспрямовано та системно така
робота зі здобувачами освіти за спеціальністю 014.01 «Середня освіта
(Українська мова і література)» майже не проводиться.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Психологічну
компетентність як складову професійно-педагогічної компетентності
виділяли у своїх дослідженнях А. Маркова, І. Зимня, І. Коновальчук,
Н. Кузьміна, С. Максимюк, О. Овчарук, О. Пометун, Л. Штефан тощо.
Теоретико-методологічні засади психологічної компетентності вчителя
висвітлювали О. Алферов, І. Демідова, В. Дружинін, В. Кан-Калик,
Ю. Кулюткін, А. Орлов, Л. Регуш, Г. Сухобська, Н. Яковлева та ін. Так,
Е. Рамзані визначає її як систему знань, умінь і навичок, які забезпечують
майбутньому фахівцю не тільки загальнопсихологічну підготовленість, а й
високий рівень професійної самосвідомості, вміння керувати своїм
психічним станом, сукупність психологічних знань і вмінь, а також
особистісних якостей, які дозволяють ефективно здійснювати педагогічну
діяльність (Рамзані, 2014, с. 163). Проте під час аналізу наукових праць з
цієї проблеми ми дійшли висновку про відсутність цілісної науково
обґрунтованої педагогічної системи формування психологічної
компетентності майбутніх викладачів української мови та літератури. Це
обумовило напрям наших наукових пошуків. У попередніх дослідженнях
нами було визначено сутність психологічної компетентності майбутніх
вчителів-філологів як «сталої підструктури професійно-педагогічної
свідомості й самосвідомості особистості педагога, яка формується на
основі синтезу теоретичних і практичних психологічних знань, умінь,
навичок і разом з іншими складовими професійно-педагогічної
компетентності забезпечує його здатність успішно вирішувати завдання
фахової діяльності» (Кошелева, 2019, с. 548). Там само нами було виділено
та охарактеризовано структурні складові досліджуваної компетентності:
мотиваційну, когнітивну, практичну, особистісну та аутопсихологічну. В
інших працях нами було визначено й обґрунтовано педагогічні умови
формування психологічної компетентності майбутніх викладачів
української мови та літератури (Кошелева, 2019, с. 47-49) і розроблено
критеріальний апарат (критерії, показники та рівні) оцінювання її
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сформованості. Подальшу роботу в цьому напрямі ми бачимо як розробку
технологій діагностики та формування компонентів психологічної
компетентності майбутніх учителів-філологів. У цій роботі зупинимось на
мотиваційному
та
особистісному
компонентах
досліджуваної
компетентності.
Мета статті – визначити особливості формування мотиваційноособистісної складової психологічної компетентності майбутніх
викладачів української мови та літератури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для цілеспрямованого
формування досліджуваної компетентності необхідне проведення
системної роботи. На нашу думку, вона може проходити у формі
викладання спецкурсу «Майстерня психологічної компетентності вчителяфілолога» та через запровадження відповідних педагогічних технологій в
інші дисципліни підготовки студентів-філологів. Для планування
експериментальної роботи в цьому напрямі ми вважали за доцільне
попередню реалізацію пілотного проєкту у формі роботи студентської
проблемної групи з проведенням усіх досліджень, необхідних для
розробки й реалізації програми експерименту.
Нами було визначено показники сформованості мотиваційноособистісної
складової
досліджуваної
компетентності:
мотиви
формування власної психологічної компетентності; прагнення щодо
формування психологічної культури учнів, збереження і зміцнення їхнього
психологічного здоров’я, установлення ефективної і позитивної
педагогічної комунікації; інтерес до психологічних знань, до досліджень
психічних процесів та явищ; здатність до емпатії, співчуття, психологічно
обґрунтованого
вирішення
педагогічних
завдань
і
проблем,
конструктивного розв’язання конфліктів на основі психологічних знань.
Відповідно до них нами було проведено діагностичне дослідження серед
студентів 3-4 курсів спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська
мова і література)» Горлівського інституту іноземних мов, які вже мали
досвід проходження педагогічних практик у закладах загальної середньої
освіти (47 осіб). Нами було використано методи анкетування, тестування,
бесіди, експертної оцінки. При проведенні опитувань було використано
такі засоби: анкету «Психологічна культура вчителя»; діагностичну картку
щодо визначення психолого-педагогічної компетентності вчителя;
опитувальники «Аналіз мотивації діяльності педагогів», «Психологопедагогічна культура вчителя», самотест «Шляхи розвитку» (Криворізька
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 42, 2021). За допомогою цих засобів ми з’ясовували
ступінь задоволеності майбутніх вчителів власною психологічною
підготовкою, сформованості провідних мотивів викладацької діяльності і
розвитку власної психологічної культури, готовності пізнавати себе і
вдосконалюватися, а також провели експертне оцінювання психологопедагогічних знань і вмінь студентів, здійснене керівниками практики від
кафедр інституту та закладів освіти – баз практики. Також було
використано діагностичні методики: тести «Психологічна компетентність
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педагога», «Самооцінка професійних якостей педагога» (Інститут
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 2014), методику
вивчення здатності педагога до емпатії І. Юсупова, тест для діагностики
комунікативних і організаторських здібностей В. Синявського та
Б. Федоришина, тест «Діагностика стратегій розв’язання конфліктних
ситуацій» Д. Джонсона і Ф. Джонсона, методику «Педагогічні ситуації»
Р. Нємова для вивчення індивідуально-психологічних особливостей
майбутніх вчителів-філологів, важливих для формування мотиваційноособистісної складової психологічної компетентності. За результатами
аналізу отриманих даних можна зробити такі висновки: більшість
студентів не повною мірою усвідомлюють важливість якісної
психологічної підготовки для майбутньої педагогічної діяльності, не
мають пріоритетних мотивів формування власної психологічної культури
та компетентності, мають низький або середній рівень емпатійності,
розвитку комунікативних та організаторських здібностей, при розв’язанні
конфліктних ситуацій часто обирають неефективні стратегії втечі або
примусу, у складних педагогічних ситуаціях губляться і не можуть знайти
правильні рішення. Отримані дані були узагальнені, що дозволило
здійснити кількісний розподіл студентів за рівнями сформованості
мотиваційно-особистісної складової психологічної компетентності
(високий, середній, низький) відповідно до сформульованих нами
критеріїв (рис. 1).

Рис. 1. Рівні сформованості мотиваційно-особистісної складової
психологічної компетентності майбутніх вчителів-філологів (первинне
обстеження)
Високий рівень сформованості мотиваційно-особистісної складової
психологічної компетентності було відзначено у 15,1 % студентів, середній
рівень – у 37,7 %, на низькому рівні перебували 47,2 % респондентів, що
свідчить про актуальність роботи щодо формування досліджуваної
компетентності. Ми ознайомили студентів з результатами обстеження та
сформували з числа охочих студентську проблемну групу «Психологічна
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компетентність вчителя-філолога» (20 осіб). Для проведення формувальної
роботи з цього напряму в межах пілотного проєкту ми обрали такі
технології: тематичні бесіди з презентаціями «Напрями професійного
розвитку вчителя-словесника», «Психологічна культура вчителя як
запорука професійної майстерності», «Подолання психологічних бар’єрів
у роботі вчителя», «Розвиток психологічно компетентного вчителя»,
«Психологічний клімат на уроці», «Вчимося управляти педагогічними
конфліктами», «Емпатійність і толерантність вчителя-словесника»,
«Психологічні особливості особистісно орієнтованих уроків української
мови та літератури», «Психологічні аспекти оцінювання на уроках
української мови та літератури», «Розвиток особистості учня на уроках
української мови та літератури», «Роль психологічних знань вчителя для
збереження психічного здоров’я учнів»; розбір проблемних педагогічних
ситуацій; рольові ігри (самооцінка, конфлікти, комунікація та ін.); тренінги
на розвиток психологічної культури та компетентності; зустрічі з
випускниками інституту, які працюють у ЗЗСО; конкурс методичних
розробок уроків з української мови та літератури; реалізація проєкту
«Розробка біоадекватних уроків з української мови та літератури за REALметодикою».
За результатами річної роботи студентської проблемної групи ми
провели повторне діагностичне дослідження, яке показало підвищення
рівня сформованості мотиваційно-особистісної складової психологічної
компетентності у студентів, що працювали у складі групи (рис. 2).

Рис. 2. Рівні сформованості мотиваційно-особистісної складової
психологічної компетентності майбутніх вчителів-філологів (повторне
обстеження)
Так, високий рівень сформованості досліджуваної компетентності
було відзначено у 20 % студентів, середній – у 47,4 %, низький – у 32,6 %
респондентів. Кількість студентів, що показали високий рівень, зросла на
4,9%, середній – на 9,7 %, кількість студентів на низькому рівні
зменшилась на 14,6 %, що є найважливішим досягненням, оскільки зміни
в мотиваційній сфері є найбільш складними та актуальними для успішності
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подальшої роботи щодо формування психологічної компетентності
майбутніх вчителів.
Стосовно якісних змін, то за період роботи з’ясовано, що студенти
стали проявляти значно вищий рівень розуміння важливості
психологічних знань для діяльності вчителя української мови та
літератури, зацікавленість у підвищенні їхньої якості і формуванні вмінь
застосовувати їх при проведенні занять та педагогічному спілкуванні в
цілому. Деякі з них відзначали, що ті ускладнення, які вони відчували у
спілкуванні і вирішенні проблемних ситуацій під час педагогічних
практик, можна було б подолати значно ефективніше за умови більш
компетентного і зваженого підходу. Студенти також наголошували, що
завдяки участі у тренінгах вони стали почувати себе більш комфортно і
впевнено в ситуаціях комунікації, самопрезентації, розв’язання конфліктів
тощо. Студенти високо оцінили важливість отриманих навичок
самоаналізу, самооцінювання, педагогічної рефлексії, навчились
аналізувати різні ситуації педагогічної взаємодії під час рольових ігор та
врівноважено діяти в них, виявляти розуміння та емпатію до інших
учасників, пропонувати ефективні способи розв’язання конфліктів, що
спочатку викликало у багатьох значні труднощі.
Отож, ми бачимо, що завдяки роботі у складі студентської проблемної
групи рівень мотивації студентів стосовно власної психологічної
компетентності підвищився, що свідчить про доцільність пропозиції щодо
цілеспрямованої системної роботи в цьому напрямі в межах
запровадження відповідного спецкурсу.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Подальші розвідки
плануємо присвятити визначенню особливостей діагностики і формування
інших компонентів психологічної компетентності в межах пілотного
дослідження та розробці програми експериментальної роботи під час
запровадження спецкурсу «Майстерня психологічної компетентності
вчителя-філолога».
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PERSONAL COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE
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Abstract. The article is a part of the research dedicated to the relevant
problem of psychological competence formation of future Ukrainian language
and literature teachers. The article substantiates the relevance of systematic work
on the formation of the competence under study. It is proposed to carry out such
work in the form of a special course "Workshop of a teacher-philologist
psychological competence".
In order to verify the necessity of its development a pilot study of the
formation level of motivational and personal component of psychological
competence in students of 014.01 specialty “Secondary education (Ukrainian
language and literature)”was conducted. The previously developed criteria and
formation levels of the examined competence served as a basis for diagnostics.
The primary survey showed that the majority of students have an average or low
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level of motivation to obtain and use psychological knowledge in the teacher
work a and in life in general.
In order to increase the level of motivation, a student problem group was
created in which systematic work in this area was carried out. We used thematic
conversations with presentations, trainings on the psychological culture and
competence development, meeting with Institute graduates who work in schools,
a competition in the methodological developments of Ukrainian language and
literature lessons, the “Development of bio-adaptive Ukrainian language and
literature lessons according to the REAL-methodology” project. According to
the annual work results in the student problem group the repeated diagnostic
study was conducted, which showed an increase in the formation level of the
motivational and personal component of psychological competence among the
students who worked in the group. Positive changes were also noted in the
attitude of philology students to the level of their own psychological knowledge
and its importance for the work of the teacher. It was concluded that it is practical
to carry out systematic work on psychological competence formation of future
Ukrainian language and literature teachers by means of the corresponding
special course.
Keywords: future Ukrainian language and literature teachers, professional
pedagogical competence, psychological competence, motivational and personal
component, student problem group, pilot project, special course.
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ІННОВАЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА
В. СУХОМЛИНСЬКОГО І РОЗБУДОВА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація: У статті розглядаються концептуальні педагогічні ідеї
Василя Сухомлинського і актуальні проблеми підготовки вчителів
початкових класів до реалізації основних завдань Концепції «Нова
українська школа», у контексті Державного стандарту початкової освіти та
нового Професійного стандарту вчителя. Показано, що підготовка
компетентного вчителя і його ефективна інноваційно-гуманістична освітня
діяльність у школі є одним з провідних завдань реформування освіти в
Україні. Наголошується, що у процесі реформування освітньої системи,
підготовки вчителя нової початкової школи, в освітній діяльності закладів
вищої освіти педагогічного спрямування, доречно використовувати
новаторську педагогічну спадщину В. Сухомлинського, насамперед його
ідеї щодо покращення ефективності навчання, виховання і особистісного
розвитку учнів та організації освітнього процесу в сучасній школі. Сучасна
реформа освіти у рамках Концепції «Нова українська школа» та прийнятих
інституційних документів на її виконання, сприяють більш широкому
використанню гуманістичних педагогічних ідей визнаного українського
вченого В. Сухомлинського як складових сучасного інноваційного
освітнього процесу, що проводять заклади вищої освіти, здійснюючи
підготовку майбутніх учителів початкової школи.
Ключові
слова:
початкова
школа,
педагогічні
ідеї
В. Сухомлинського, інноваційно-гуманістична спрямованість освіти.
Постановка проблеми. Розпочата, в контексті Концепції «Нова
українська школа» (НУШ), реформа спонукає українську освіту, з одного
боку, до узгодження структури, змісту та стандартів українського
освітнього процесу з європейським, а з іншого – до збереження кращих
надбань національної освітньої системи, що завжди домінувала в
традиціях українського народу. Перше визначається єдиною політикою
країн Європейського Союзу (ЄС) в цих питаннях та їх рекомендаціями,
спрямованими на послідовну реалізацію концепції «Європа без кордонів».
© Островська М., 2021
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Друге проявляється в тому, що ввійти в освітній простір ЄС, Україна
намагається шляхом запровадження його ідеології, структур та освітнього
змісту (Eurydice portal; Левченко, 2007, с.24) і при цьому прагне зберегти
власну національну основу, найперше, педагогічні надбання визнаних усім
світом українських класиків психолого-педагогічної науки (Химинець,
2018).
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Василь Олександрович
Сухомлинський є одним із представників українських вчених, який як
теоретик і практик упродовж життя створював свою авторську школу та
власним педагогічним досвідом прагнув показати, яким повинен бути
вчитель. Для нього вчитель не тільки транслятор знань (носій
компетентностей), не тільки професіонал-предметник, а й носій
інтелігентності у високому розумінні цього слова. Він одним з перших
педагогів нашого часу писав про те, що учитель має бути людиною, яка не
тільки організовує процес пізнання та виховання, а насамперед чергу
супроводжує процес самопізнання і саморозвитку дитини з урахуванням
задатків кожного окремого учня.
Особистість В. О. Сухомлинського, окремі аспекти його педагогічної
спадщини стали предметом вивчення науковців як в Україні
(М. Я. Антонець, І. Д. Бех, В. І. Бондар, І. А. Зязюн, В. Г. Кузь,
О. Я. Савченко, М. Л. Сметанський, О. В. Сухомлинська та ін.), так і поза
її межами (А. М. Борисовський, Б. Ф. Кваша, М. І. Мухін, В. Г. Риндак,
С. Л. Соловейчик та інші).
Мета статті – проаналізувати та розкрити гуманістичні ідеї
педагогіки В. Сухомлинського, інноваційно-гуманістичну спрямованість
сучасних реформ освіти та акцентувати увагу на їх взаємозв’язку, на
особливостях фахової та інноваційно-гуманістичної спрямованості
підготовки майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідники педагогічної
спадщини видатного педагога часто наголошують, що В. Сухомлинський
випередив свій час, створивши у другій половині ХХ ст. школу ХХІ
століття. Здебільшого ідеї педагогічної концепції В. Сухомлинського є
актуальними до сьогоднішнього дня, а окремі з них мають ознаку
передбачення. Життєвий шлях і біографія В. О. Сухомлинського
демонструють його як особистість, яка здатна не тільки розробляти і
впроваджувати, але й боротися за жттєздатність і життєіснування
педагогічних поглядів. Результати життєдіяльності Павлиської школи
давали йому сили вільно висловлювати свої погляди, обстоювати у
полеміці власні переконання, всупереч офіційним вказівкам. «У ці роки
особистісне предметне стає визначальним у науковій біографії Василя
Олександровича. Він не служить своєму часу, а живе в ньому, навіть
випереджає його» (Сухомлинська, 2005, с. 382).
Надалі зупинимося на аналізі основних ідей і принципів педагогічної
концепції В. О. Сухомлинського, які органічно включені до Концепції
НУШ, прийнятої в Україні у 2016 році, та розраховані на впровадження до
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2029 року. Наріжний камінь педагогічної концепції В. Сухомлинського –
дитиноцентричний принцип. У центрі освітнього процесу – дитина, її
розвиток та формування внутрішнього світу (Бех,2006). Концепція
В. Сухомлинського заснована на вічних людських цінностях – добра,
справедливості, поваги до батьків, любові до рідного краю та батьківщини.
Вчений був переконаний, що прищеплені дитині принципи порядності,
справедливості, уміння цінувати честь, формують у дорослої людини
правильне сприйняття світу, додають особистості енергії і сил жити посправжньому, неперервно удосконалювати свої знання, діяти і творити на
користь суспільства. Позиція видатного педагога у співвідношенні
формули «навчання –виховання» чітка і визначена «...навчання – це лише
одна з пелюсток тієї квітки, що називається вихованням у широкому
розумінні цього поняття. У вихованні немає головного і другорядного, як
немає головної пелюстки серед багатьох, що створюють красу квітки. У
вихованні все головне – і урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза
уроком, і взаємовідносини вихованців у колективі» (Сухомлинський, 1977,
а, с.54).
Праця як могутній фактор у житті людини посідає одне з основних
місць у гуманістичній педагогічній концепції В. Сухомлинського. Учений
вважав, що щоденна праця, збагачена теоретичним мисленням, стає
джерелом думки, нових відкриттів, з яких народжуються теоретичні
узагальнення про закономірності освітнього процесу. Принцип єдності
трудового виховання і загального розвитку – інтелектуального,
морального, естетичного, фізичного у праці; суспільно корисна
спрямованість; раннє залучення до продуктивної праці, її різноманітність,
наявність конкретного результату. Учні школи, в якій тривалий час
директором працював В. Сухомлинський, щорічно працювали на шкільній
ділянці та в плодовому розпліднику, закладали полезахисні лісосмуги на
Кіровоградщині, рятуючи земельні масиви від ерозії. Нелегка повсякденна
робота упродовж всього року потребує певної підготовки і творчості:
щеплення різних сортів дерев, досліди з використанням різних видів
органічних і неорганічних добрив, боротьба із шкідниками тощо. У
Павлиській школі на уроках праці вчилися працювати зі складною
технікою-станки і прилади у майстернях, швейні машинки тощо.
Основа гуманістичної концепції В. Сухомлинського – єдність сім’ї і
школи в освітньому процесі (педагогіка партнерства). На глибоке
переконання вченого, вплив родини на процес формування і зростання
учня початкової школи, вирішальний. Перші уявлення про добро і зло,
честь і сором, правду і кривду дитина отримує у колі сім’ї. Приклад
сімейного життя батьків, на рівні підсвідомості, діти сприймають і в
майбутньому використовують у власному житті як еталон для
наслідування. За В. Сухомлинським дружна сім’я – найкраща школа для
виховання доброти, щирості, чуйності, які засвоюються в процесі
щоденного спілкування та взаємодії з дорослим. Щоправда, цьому часто не
сприяють дефіцит освіти, педагогічних знань, культури, часу в батьків,
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різного роду неочікувані події (неповні сім’ї, хвороби, асоціальна
поведінка батьків тощо). Усувати вказані проблеми допомагала створена у
Павлиші батьківська школа, в якій батьків навчали основам педагогічної
науки, допомагали вибудовувати гармонійні стосунки з дітьми тощо
(аналог сучасних центрів психологічної допомоги). Одночасно, для учнів
досвідчений педагог створив школу Сердечності: у формі гри школярі
займалися виготовленням подарунків-сюрпризів для батьків та
однокласників, за результатами праці брали участь у різного роду
конкурсах і фестивалях. Систематично у школі проводилися свята
Троянди, Квітів, Врожаю, велика увага приділялася відзначенню дня
Матері – найулюбленішого свята учнів і батьків. В. Сухомлинський
відстоював культ матері як одну із складових концепції гуманізації освіти.
Акцентуючи увагу на тому, що саме школа та її вчителі є рушійною
силою розбудови держави і відповідно найбільшою її цінністю,
В. Сухомлинський називав учительську професію людинознавством, суть
якого – постійне проникнення в складний духовний світ дитини.
«Прекрасна риса – повсякчас відкривати в людині нове, дивуватися
новому, бачити людину в процесі її становлення – один з тих коренів, які
живлять покликання до педагогічної праці» (Сухомлинський, 1976, с.422.).
У педагогічній концепції В. Сухомлинського наскрізною ідеєю є
твердження, що характер взаємин між учителем і учнями – вирішальний
фактор у шкільному вихованні, бо особистість учителя значною мірою
позначається на долі його вихованців (Савченко,2003). Основи
гуманістичних стосунків між учителем і учнями були закладені у створеній
Школі радості. На переконання В. Сухомлинського, гуманістична
концепція може бути зреалізована тільки у школі, в якій працюють фахово
підготовлені, творчо налаштовані вчителі (Бех, 2006). Як зазначав
В. О. Сухомлинський, справжній колектив там, де є творче ядро вчителів,
окрилених великою гуманною ідеєю, в руках яких найбільша з усіх
цінностей світу – дитина. Саме «…від нас, від нашого вміння,
майстерності, мистецтва, мудрості залежать її життя, здоров’я, розум,
характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у
житті, її щастя» (Сухомлинський, 1977 б, с.420). У книзі «Сто порад
учителеві» В. О. Сухомлинський подав конкретні безцінні методичні
поради вчителеві, які можна назвати хрестоматією з методики навчання,
виховання і розвитку учня, настільною книгою як для вчителя-початківця,
так і для вчителя з багаторічним досвідом роботи. Зазначимо лише окремі
з них: знати дитину (без знання душі –освіта сліпа); любити кожну дитину,
якою вона є («кожний, хто вирішує присвятити своє життя вихованню
дитини, має бути терплячим до дитячих слабостей» (Сухомлинський, 1976,
с.423); поважати дитину, її гідність, особистість, бо кожна дитина –
неповторна; вірити в дитину («невіру в людину ... назвав би раковою
пухлиною недоброзичливості» (Сухомлинський, 1976, с.431); бути
доброзичливим до дитини («Доброзичливість педагога означає,
насамперед, уміння не допустити, щоб дитина стала поганою, застерегти її
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від помилкових кроків»; «Душа дитини має бути підготовлена до
виховання ласкою, добротою, сердечністю» (Сухомлинський, 1976, с.423,
с.435); забезпечувати індивідуальний підхід кожній дитині (Пам’ятайте,
що нема й бути не може абстрактного учня» (Сухомлинський, 1976, с.436);
дбайливо ставитись до природи і духовного світу дитини, бо кожна дитина
це – неповторний світ; виховувати людське благородство у кожної дитини
(«Виховання людського благородства в дитячому серці починається з
олюднення його ставлення до людей, одухотворення цього ставлення
чистими, піднесеними почуттями поваги до людини» (Cухомлинський,
1976, с.546); домагатися створення ненавмисності педагогічного впливу
(«Однією з умов ефективності педагогічного впливу є обстановка
ненавмисності цього впливу. Іншими словами, учневі не треба в кожну
дану мить знати, що вчитель його виховує» (Сухомлинський, 1976, с.654).
Основоположною істиною В. О. Сухомлинський вважав твердження
про те, що особистість педагога творить особистість учня. Вчений вимагав
від учителів: «Добивайтеся того, щоб дитина була в центрі уваги
педагогічного колективу, в центрі вашої уваги» (Сухомлинський, 1977 б,
с.442). Тому, що «...духовно багата, морально яскрава, інтелектуально
самобутня особистість здатна і у вихованцях своїх поважати і виховувати
особистість; а безликість знеособлює і вихованців, сіє навколо себе
убозтво» (Сухомлинський, 1977 б, с.477).
Реформа української системи освіти. Прагнення розбудувати школу
ХХІ століття, зреалізувати ідеї Концепції «Нова українська школа»
(НУШ), спонукає освітян України приймати і здійснювати вкрай важливі,
але водночас дуже складні, як у змістовій, так і в організаційній площинах,
рішення і заходи. У проєкції на євроінтеграційну перспективу, відповідні
освітні інституції ЄС, рекомендують Україні у процесі розпочатої реформи
освіти та запровадження Концепції (НУШ), здійснити таке (Химинець,
2018):
структуру освіти, її зміст та інституційний супровід адаптувати до
європейських стандартів;
запровадити профільне навчання в школі і від знаннєвої навчальної
парадигми перейти до компетентнісної (для цього потрібно ввести 12-ти
річну профільну школу, змінити структуру та реформувати змістову
основу освіти, в тому числі і початкової);
сформувати через освіту основи громадянського суспільства (мова
насамперед йдеться про ментальність, культуру, демократичні основи
співіснування полікультурного середовища тощо).
Державний стандарт початкової освіти (2018) та новий Професійний
стандарт учителя за професіями «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти»,
«Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020
р.) втілюють сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і
професійних компетентностей вчителя. Професійний стандарт дозволяє
вчителям визначати орієнтири власного професійного розвитку, а також
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запобігає
ризикам
необ’єктивного
оцінювання
професійних
компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації
(Островська, 2021).
Передумови реформування освіти. Нинішня система української
початкової освіти гранично раціоналізована і вербалізована і, як наслідок,
із неї вихолощено ефектно-емоційну й гуманістичну складові процесу
навчання. Форми, методи, зміст освіти, зберігаючи традиційні для
індустріального суспільства цілі, способи і засоби реалізації, суперечать
новим тенденціям, зорієнтованим на компетентнісну навчально-виховну
парадигму. Це часто призводить до формування наповненого певними
знаннями, але бездуховного індивіда. Позитивне розв’язання цієї проблеми
вбачається в наданні пріоритетності інноваційно-гуманістичній складовій
в освітньому процесі.
Проблема зводиться до того, що традиційна українська школа,
орієнтована на передавання знань, умінь і навичок від покоління до
покоління, від учителя до учня, не встигає за темпами їх нарощування.
Така школа недостатньо розвиває здібності, необхідні учням для того, аби
самостійно самовизначитися у глобалізованому та надзвичайно динамічно
змінному світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього,
бути активними, конкурентоспроможними і мобільними суб’єктами на
ринку праці. Головними недоліками традиційної системи освіти є
породжені нею невміння і небажання дітей активно вчитися,
несформованість ціннісного ставлення до власного розвитку, освіти та
соціуму в цілому. У майбутньому в несформованої особистості виникають
проблеми з вибором фаху та в поведінці на ринку праці. Все це негативно
впливає на темпи соціально-економічного розвитку багатьох сучасних
країн (Химинець,2009, с.8-20).
Під інноваційним розвитком початкової освіти слід розуміти
комплекс створених і запроваджених організаційних та змістових
нововведень, розвиток низки факторів та умов, необхідних для
нарощування інноваційного потенціалу освітньої системи. Такий складний
психолого-педагогічний процес вимагає чітко спланованих системних дій
з боку всіх владних та освітянських структур, які в своїй сукупності
складають основу інноваційної політики (Химинець, 2009, с.40).
Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в
навколишньому світі освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку
різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціальноадаптаційних можливостей особистості. Специфічними особливостями
інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до
передбачення та прогнозування на основі постійної переоцінки цінностей,
налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко змінних
ситуаціях та переповненому різноманітною інформацією в світі.
Інноваційна освіта має забезпечити кожному, хто навчається, оптимальні
можливості розумового і фізичного розвитку та підготовки до життя у
глобалізованому світі (Химинець, 2009, с.44-48):
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знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню
наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери
майбутньої практичної діяльності;
досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної діяльності, що
сприяє формуванню основних інтелектуальних і організаційних умінь та
навичок, необхідних для подальшої освіти та самоосвіти;
досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку
індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її підготовку до
подальшого навчання та життя в умовах соціально-економічного прогресу;
досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до
активної участі в житті країни, створення сім’ї, планування особистого
життя на основі ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного
суспільства.
Наголошуючи на особливій ролі учителя початкової школи як носія
нових знань, усвідомленого ретранслятора створеної попередніми
поколіннями інформації, творця та вихователя гуманістичних ідеалів, слід
орієнтувати початкову освіту у річище інноваційно-гуманістичної
спрямованості навчально-виховного процесу. Для досягнення цього в
основу навчально-виховного процесу закладаються об'єктивно існуючі
загальні положення і принципи сучасного співіснування далеко не
однорідної (за національними ознаками, релігійними уподобуваннями,
мовою, статками тощо), як європейської спільноти в цілому, так і
української, зокрема. Серед них, насамперед доречно виділити такі:
духовний принцип, в основі якого закладено поняття про гармонійне
співіснування людини, суспільства і розумно та прагматично збудованого
світу. Згідно з цим принципом початкова освіта має формувати систему
ідеалів, які народжують прагнення і волю до цілепокладаючого життя в
полікультурному суспільстві за загальновизнаними принципами людської
моралі і законами природи;
гуманістичні і демократичні засади, які передбачають розвиток
здібностей, творчої потенції, загальних і фахових компетенцій особистості
в ім'я активного процесу життєтворення та прогресивного розвитку
соціуму;
комунікативний принцип, що спрямований на сучасне науково
обґрунтоване розуміння себе, світу і свого місця у країні, у світовій
спільноті та реально існуючому природному середовищі;
особистісно діяльнісні мотиви, спрямовані на мотивоване фахове
зростання та реалізацію себе як особистості і частини реально існуючого
динамічно змінного світу.
Під гуманізацією навчально-виховного процесу слід розуміти
перехід від авторитарної педагогіки – педагогіки тиску на особистість, що
заперечує загальну гуманістичну цінність свободи як можливість
самоактуалізації творчості, ігнорує проблему міжособистісних стосунків
між учителем і учнем – до особистісно-орієнтованої педагогіки, яка
абсолютного значення надає особистій свободі й умінню індивіда
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планувати, прогнозувати і контролювати свою діяльність, вчинки,
особисте життя, утвердженню гуманних стосунків між учасниками
педагогічної взаємодії (Химинець, 2009). Гуманізація змісту початкової
освіти передбачає передусім посилену увагу до дитини, як особистості
загалом, створення найбільшого сприяння розвитку всіх її здібностей,
розумових, фізичних і моральних якостей (Бех, 2006). Пріоритетна роль у
гуманізації початкової школи належить мовній, літературній, естетичній
освіті, людинознавчим курсам, завдяки яким учні краще пізнають
навколишній світ і себе та свою роль у ньому, оволодівають уміннями
самоорганізації, саморегуляції у суспільних і природничих вимірах.
Основною функцією навчання при цьому стає формування основ всебічно
розвиненої особистості з високим рівнем інтелекту, мотивованими і
високими громадсько-значущими цілями й ідеалами, готової до
подальшого навчання, життя і діяльності в дуже конкурентному та
конфліктному світі.
Інноваційно-гуманістичне спрямування початкової освіти.
Важливими змінами, передбаченими Державним стандартом початкової
загальної освіти та Професійним стандартом вчителя початкової школи є
забезпечення наступності змісту дошкільної, початкової та середньої
загальної освіти, а також упровадження особистісно зорієнтованого
підходу в навчально-виховний процес у початкових класах. Інноваційногуманістична спрямованість початкової освіти у своїй основі дозволяє
формувати в особистості основи європейської ментальності, патріотизму
та цивілізованих розумінь всіх процесів, які відбуваються в світі і, зокрема,
в країні проживання та сприяє формуванню громадянського суспільства.
Власне, ці положення і принципи визначають парадигму особистісно
зорієнтованого навчання, яке базується на вічних цінностях процесу
пізнання і прагненні особистості до самовдосконалення, духовного і
фізичного розвитку, а отже і створюють основу для розбудови
громадянського суспільства (Островська, 2021).
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи.
Сучасний учитель, крім загальних і фахових компетенцій, наукового світогляду,
має досконало володіти організаційно-педагогічними (організованість та
послідовність в діях, педагогічний такт, об’єктивність в оцінюванні тощо),
моральними (чесність, справедливість, повага до учнів тощо) та
комунікативними (вміння встановлювати контакт та слухати, педагогічний та
психологічний такт тощо) компетенціями. Найперше вчитель має бути
спеціалістом з людського розвитку, а не просто вчителем початкових класів.
Сучасний вчитель має бути обізнаним не тільки з науково-методичними
прийомами, формами та інноваційними технологіями навчання, які
використовуються в початковій школі, основами вікової дитячої психології та
інклюзивної освіти, але й з теоретичними основами педагогічного впливу на
батьків, відпрацювання і перевірки на практиці форм і методів поняття
«педагогічна культура батьків». Фахово підготовлений вчитель, який сповідує
ази інноваційно-гуманістичної педагогіки, має вміти працювати з батьками
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учнів, громадою, де знаходиться школа, діючими на її території громадськими
інституціями (Островська, 2021).
Висновки і перспективи подальших розвідок Проголосивши
бажання євроінтегруватися, Україна зобов’язалася здійснити освітні
реформи відповідно до європейського виміру в освіті. У зв’язку з цим
реформи в національній системі освіти скеровуються на створення
спільних з ЄС стратегій розвитку освіти, орієнтованих на: забезпечення
доступності та рівності освіти, профілізацію та компетентнісну парадигму
освіти, підвищення якості освіти та її ефективності, розвиток мобільності
освітян, їх загальних і фахових компетентностей.
Особлива роль у цих процесах відводиться системі початкової ланки
освіти, яка в парадигмі освіта упродовж всього життя та європейського
освітнього виміру, покликана активно сприяти євроінтеграційній політиці
України. Інноваційно-гуманістичні підходи до освітнього процесу та
реалізація компетентнісної парадигми скеровують сучасну вищу освіту на
професійну підготовку майбутнього вчителя, здатного в освітньому
процесі до формування людини-громадянина, для якої громадянське
суспільство стане середовищем, де вона сповна зреалізує свої права й
свободи, розкриє свої можливості, чим усвідомлено буде задовольняти
власні інтереси та потреби суспільства в цілому. Велику педагогічну
спадщину освітянина-гуманіста В. Сухомлинського доречно творчо та
відповідно до вимог часу використовувати як в освітньому процесі ЗВО,
так і ЗЗСО, зокрема і початкової школи.
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Abstract: The article considers the conceptual pedagogical ideas of Vasyl
Sukhomlynskyi and current problems of training primary school teachers to implement
the main tasks of the Concept “New Ukrainian School” in the context of the State
Standard of Primary Education and the new Professional Standard of Teacher. It is
shown that the training of a competent teacher and his effective innovative and
humanistic educational activity at school is one of the leading tasks of education reform
in Ukraine. It is emphasized that in the process of reforming the educational system,
teacher training of a new primary school, in the educational activities of higher
education institutions, it is appropriate to use the innovative pedagogical heritage of V.
Sukhomlinsky, especially his ideas to improve the effectiveness of education,
upbringing and personal development. in a modern school. Modern education reform
within the Concept of “New Ukrainian School” and adopted institutional documents
for its implementation, contribute to the wider use of humanistic pedagogical ideas of
recognized Ukrainian scientist V. Sukhomlynskyi as part of the modern innovative
educational process conducted by higher education institutions training future primary
school teachers. The modern teacher must be familiar not only with scientific and
methodological methods, forms and innovative learning technologies, the basics of age
psychology and inclusive education, but also with the theoretical foundations of
pedagogical influence on parents, have the concept of “pedagogical culture of parents”.
A professionally trained teacher who professes the basics of innovative humanities
pedagogy should be able to work with parents, the community in which the school is
located, public institutions operating on its territory, be a specialist in human
development, not just a primary school teacher.
Keywords: primary school, pedagogical ideas of V. Sukhomlynskyi,
innovative-humanistic orientation of education.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКАРПАТТЯ
Анотація. У статті представлено дослідження авторської педагогічної
системи Василя Сухомлинського, охарактеризовано форми освітньої
діяльності «під блакитним небом». Окреслено фактори удосконалення
професіоналізму вчителя, які, на переконання В. Сухомлинського,
розкривають творчий потенціал вчителя і визначають сенс його
професіоналізму впродовж життя: наявність у нього віри в дитину;
поєднання емоційної культури з тактом; дотримання вчителем
інтелектуальної культури; орієнтація учнів на особистий приклад вчителя;
поглиблення, поповнення, удосконалення знань; самоаналіз педагогічної
праці; її дослідницький, творчий характер, використання передового
педагогічного досвіду; атмосфера багатого духовного життя колективу.
Великий педагог довів, що природа сама собою не виховує, виховує
лише активна взаємодія дитини з нею. Тому екологічне виховання та
екологічна культура тісно пов’язані з природоохоронною діяльністю.
В. Сухомлинський вважав, що самих екологічних знань з охорони
навколишнього середовища, якщо вони не втілюються на практиці,
недостатньо. Важливо, щоб вихованці брали участь у збереженні і
збагаченні природи рідного краю, тільки у цьому разі у них формуються
необхідні уміння і навички, розвивається відповідальне, бережне
ставлення до навколишнього середовища.
Ключові слова: авторська педагогічна система, «Школа під
блакитним небом», Павлиська школа, фасилітатор, модератор, коуч.
Постановка проблеми. Процеси глобалізації, технічного прогресу,
зростання соціальної конкуренції зумовлюють необхідність пошуку
педагогом нових форм і методів мотивації здобувачів освіти до критичного
мислення, уникнення стереотипних способів вирішення проблем,
прийняття нестандартних рішень та використання своїх знань і навичок на
практиці. У сучасній школі існуючі методи не повною мірою забезпечують
наведені вище завдання. Упровадження в роботу сучасних закладів освіти
© Палько Т., 2021
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позитивного досвіду минулих поколінь може вирішити цю проблему.
Питання розвитку дитячої особистості за допомогою природи знайшли
своє відображення у педагогічній системі В. Сухомлинського. Видатний
педагог розглядав природу на основі системного наукового підходу,
визначаючи багатогранність її впливу на особистість дитини, необхідність
використання природи як засобу формування особистості ще з раннього
дитинства. В. Сухомлинський любив повторювати: «Тут, у природі, вічне
джерело дитячого розуму» (Литвин 2013, с. 33). Але навчити дітей бачити
прекрасне у звичайних речах – справа нелегка. Якщо педагог сам любить
природу та бережно до неї ставиться, то він з легкістю зможе передати це
дітям. В. Сухомлинський вказував, що «Найкраща, найтонша методика є
лише тоді, коли є жива індивідуальність педагога, коли в загальне він
вносить щось своє, глибоко продумане» (Литвин, 2013, с. 29).
Мета статті – провести дослідження авторської педагогічної системи
Василя
Сухомлинського,
окресливши
фактори
удосконалення
професіоналізму вчителя. Розкрити значення педагогічної спадщини
В. Сухомлинського з метою її реалізації в освітньому процесі природного
середовища Закарпаття.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Різноманітні аспекти
психолого-педагогічної науки, висвітлені у працях В. Сухомлинського,
вивчали Г. Александров, К. Баханов, В. Беспалько, І. Бех, М. Головко,
Н. Гупан, Н. Дічек, Н. Кузьміна, М. Марусинець, Л. Новикова,
І. Прокопенко, О. Савченко, Є. Салтанов, О. Сухомлинська та ін. Також
сучасні дослідники педагогічної майстерності В. О. Сухомлинського
доводять перспективність екологічного виховання. Це відображено у
працях педагогів дослідників, вчених Л. Бондар, Г. Василенко, О. Вознюк,
Т. Гладюк, І. Жаркової, Н. Калініченко, О. Савченко, А. Степанюк,
Л. Руденко та багатьох інших. Досліджуючи спадщину екологічного
виховання В. О. Сухомлинського, вчені констатують, що метою
екологічного виховання великого педагога було цілеспрямоване
формування у його вихованців міцних екологічних знань, розуміння та
єдності людини з природним середовищем як єдиної гармонії, виховання
особливої відповідальності за стан навколишнього середовища. Саме з
раннього дитинства варто виховувати в дітях екологічний світогляд.
Досліджуючи «Книгу природи» В. Сухомлинського, вони доводять, що
кожна сторінка виховує, надихає, вчить доброті і чуйності.
Ідеї В. Сухомлинського знайшли своє продовження у працях таких
зарубіжних науковців, як-от: М. Библюк (Польша), М. Богуславський,
І. Валеєва, Г. Волкова, М. Мухіна, Л. Федорової (Росія), Е. Гартман,
У. Грош, В. Гюнтер, В. Іфферт, Р. Штайник (Німеччина), М. Дмитрієва,
Т. Когачевської (Білорусь), Дж. Зайди, А. Кокерілля (Австралія), Ван Ігао,
Сао Су, Бі Шуджі, Тан Чіці (Китай), Д. Маргуліса (США), Л. Мілкова
(Болгарія), Х. Франгоса (Греція).
Виклад основного матеріалу дослідження. Василь Сухомлинський
створив авторську педагогічну систему, яка має гуманістичний характер,
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що проявляється в орієнтації на досягнення успіху та спільну діяльність. Її
основою є сукупність елементів педагогічного процесу, які відображають
засоби, методи, форми та прийоми досягнення поставленої мети.
Уперше Василь Сухомлинський використав поняття «педагогічна
система» стосовно своєї діяльності у статті «Моя педагогічна система». Він
визначив сутність власної педагогічної системи, розкрив основні принципи
та охарактеризував її складові компоненти. Учений вважав, що
«педагогічна система – це втілення положень і узагальнень педагогічної
теорії в конкретних стосунках педагога з вихованцями, в повсякденному їх
спілкуванні в найрізноманітніших сферах духовного життя, активної
діяльності» (Сухомлинський, 1988, с.86-91).
Характеризуючи власну педагогічну систему, педагог включав до неї
всю багатогранність, сукупність методів і прийомів виховного впливу
особи педагога на колектив і особу вихованця з метою виховання всебічно,
гармонійно розвиненої особистості, стверджуючи, що вона ґрунтується на
системі поглядів і переконань учителя і не є механічним повторенням
педагогічної теорії, а містить щось глибоко індивідуальне.
Характерною ознакою індивідуального професійного часу Василя
Сухомлинського є те, що він не співпадає з сучасним хронотопом у тому
сенсі, що відтворення педагога-професіонала тотально відбувалося лише у
межах існуючої політичної й науково-фахової ідеології. Згідно з нею
встановлювалися жорсткі вимоги не лише до змісту суспільно заданого
навчання, а й нормативного обсягу його форм і методів. Великий педагог
на своїй тривалій практиці усвідомлював недостатність такої загальної
ідейно-освітньої настанови. Для цього треба було мати відповідну
мужність, щоб усвідомити подібний стан речей, а по-друге, сформувати
інше професійне бачення і, що головне, спробувати реалізувати його
спочатку частково, а далі – стосовно всього освітнього закладу, тобто
Павлишської школи.
Педагогічний процес Павлишської середньої школи базувався на
повсякденному спілкуванні вчителя з учнем під час класно-урочної і
позакласної роботи. 22 роки життя Василь Олександрович очолював цей
заклад освіти і проводив у ньому довготривалий педагогічний
експеримент, результатом якого стало створення власної оригінальної
педагогічної системи.
У 1948 р. Павлиська середня школа являла собою звичайну сільську
школу, зруйновану війною. Перед Василем Олександровичем постала ціла
низка реальних проблем, серед яких: зруйнована будівля школи,
відсутність підручників, методичної літератури, низька успішність, велика
кількість другорічників, перенавантаження обов’язковим для засвоєння
матеріалом та багато іншого.
Новаторські ідеї педагога-практика щодо навчання, виховання та
управління було втілено ним і колективом однодумців у практику роботи
Павлишської середньої школи, що протягом 1948 – 1970 рр. стала
авторською школою Василя Олександровича Сухомлинського.
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Особливу увагу приділяв Василь Сухомлинський аналізу змісту
шкільної освіти. Успішне вирішення цих складних проблем залежить від
багатьох чинників. Серед них провідним є суттєве оновлення змісту. З
одного боку, він має бути осучасненим таким чином, щоб випускники 12річної школи могли швидко адаптуватися у самостійному житті,
цілеспрямовано використати свій потенціал як для самореалізації в
професійному й особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави.
А з іншого, – шкільна освіта, зв’язуючи покоління, не може переривати
ланцюжок часу, її покликання, зберігаючи адаптивну роль, виховувати і
вчити дітей у контексті викликів нового часу, перенасиченого
інформацією.
У Павлиші уроки в початковій школі проводились у зелених класах.
Для оптимального планування часу В. Сухомлинський пропонував дітям
вранці (до шкільних занять) виконувати домашні завдання, а в другій
половині дня читати, грати, займатися улюбленою справою, працювати на
свіжому повітрі. Такий розпорядок дня, на переконання педагога, сприяв
усебічному розвиткові особистості.
Для учнів початкової школи В. Сухомлинським було створено 300
сторінок «Книги природи»: «Це – 300 спостережень, 300 яскравих картин,
що закарбувалися в свідомості дітей» (Сухомлинський, 1977).
Крім ґрунтовних теоретичних розробок Василем Олександровичем у
практику роботи було втілено систему заходів. Найважливішими серед них
є:
спеціальні уроки мислення серед природи, розраховані на
пробудження, активізацію, яскраве емоційне забарвлення розумових сил;
розв’язування задач на кмітливість;
творчість (складання оповідань і казок);
правильне харчування тощо.
Методи навчання, структура і тип уроку, організаційні й педагогічні
елементи, навчальна і виховна мета матеріалу в школі В. Сухомлинського
відповідали змісту і завданням розробленої ним педагогічної системи –
всебічному розвиткові особистості.
Велику увагу педагог звертав на зв’язок дитини з природою. «Хотілося б, щоб у програмах з природознавства і, звичайно, у навчальновиховній роботі вчителя чіткіше виступали дві взаємопов'язані думки: ми
живемо в такий час, коли природні ресурси перестали бути практично
невичерпними. Під час екскурсій, взагалі під час кожної зустрічі дітей з
природою ми намагаємося показати їм світ таким, щоб вони задумались
над тією істиною, що природа – це наш дім, і якщо ми будемо
безтурботними марнотратцями, ми зруйнуємо його; природа – частинка
нас самих, а байдужість до природи – це байдужість до власної долі»
(Сухомлинський, 1977).
У Павлиській школі – «Школі під відкритим небом», діють варіації
пізнавально-виховного середовища як дослідники, і це таємниче
максимально психологічно мобілізує їхнє пізнання світу. «Ми йдемо до
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лісу, сідаємо під дубом – і починається подорож по далеких країнах, у
минуле народу, в світ невідомого. Подорожі в невідоме – це моя улюблена
справа. Я глибоко переконаний, романтична обстановка, бесіда з дітьми
серед природи про те, що їх цікавить, – це вогник, що запалює в середовищі
дитини любов до знань» (Сухомлинський, 1977). Для педагога важливим
було не «вбити» в дитині невгасиму жагу до знань, прагнення до пізнання.
Тому головна мета всієї педагогічної діяльності великого педагога
полягала у тому, щоб відкрити дитині світ «в живих фарбах, яскравих
звуках, у казках і грі, у власній творчості». Засобом для цього були
своєрідні «подорожі до витоків мислення і мови», де діти спостерігали за
явищами навколишнього світу, слухали вчителя і одночасно малювали в
альбомах ті образи, які вони побачили: туман, що огорнув землю як в
підводному царстві; сонце – коваль-велетень, що грає на своїй золотій
ковалді… і коли у школярів з’являлися питання, це означало, що вони
починають думати образами, у них з’являються зустрічні питанняздивування: що робить коваль-велетень вночі? Куди поділися срібні
іскорки? Навіщо сонцю кожен день новий вінок? Звідки беруться хмари?
Чому бувають блискавка і грім? Що таке веселка? Чому в лісі лунає ехо?
Дитяча допитливість «Школи під блакитним небом» розвивалася на основі
гуманістичної ідеї: дитина – за своєю природою – мислитель, талановитий
дослідник, відкривач світу. Так звані «Подорожі в природу», які
організовували педагоги Павлиської школи, супроводжувалися іграми
(наприклад, «Пошук таємничого острова», гра в «робінзонів»),
спостереженнями за життям тварин і птахів, які збагачували мова і уява
учнів. Зміст освіти в перші роки шкільного життя учнів будувався
відповідно до завданням початкової школи – поступово привчати до
подолання труднощів не тільки у фізичній, а й в інтелектуальній праці.
«Учні читали буквар, писали кружечки, палички і букви, виконували
завдання – все це поступово входило в їх багатогранне духовне життя»
(Сухомлинський 1977).
З метою дослідження педагогічної спадщини В. Сухомлинського та
готовності педагогів до впровадження його ідей в освітній процес
сучасного закладу освіти «під блакитним небом» упродовж травня-серпня
2021 року нами було проведено анонімне опитування педагогів
Закарпатської області – слухачів курсів підвищення кваліфікації при
Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. В
анкетуванні взяли участь 273 педагоги, серед яких 40,4 % працівники
закладів дошкільної освіти, 56,9 %– представники закладів загальної
освіти, 2,7 – методисти управлінь (відділів) освіти.
Прикметно, що саме у Закарпатській області було проведено
дослідження, оскільки природний потенціал краю дає можливість для
реалізації різними засобами поєднання духовного і матеріального життя
людини з природою, як вважав В. Сухомлинський. Підтвердженням цьому
є яскраві висловлювання педагога: «Природа – колиска дитячої думки і
треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення
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серед природи». «...Ми вважали дуже важливим виховним завданням те,
щоб наші вихованці, бачачи свою єдність з природою, переживали турботу
і тривогу про збереження і примноження природних багатств... Думка про
те, що ми, діти природи, повинні бути дбайливими і вдячними, особливо
виразна і хвилююча тоді, коли діти бачать плоди землі, замислюються, як
треба оберігати джерело, з якого ми п’ємо» (Артемова, 2006).
Розмірковуючи над впровадженням ідей В. Сухомлинського про
«Школу під відкритим небом», виявляємо, що значна кількість педагогів
(81 %) проводять заняття у відкритому природному просторі Закарпаття,
також 15 % педагогів констатують, що переважають ситуації, де вони
використовують природне середовище для урізноманітнення занять і
тільки 4 % не застосовують такі методи у своїй роботі (рис.1).
Чи має місце в освітньому процесі сучасного закладу
освіти організація пізнавальної діяльності
здобувачів освіти у відкритому природному просторі
Закрпаття?

4%

0%
Так

15%

Скоріше так
Ні

81%

Скоріше ні
Рис.1. Статистичний розподіл відповідей щодо організації
пізнавальної діяльності здобувачів освіти у відкритому природному
просторі Закарпаття
Щодо форм освітньої діяльності, які варто проводити саме «під
блакитним небом», думки респондентів розділилися. Більшість схиляється
до пошуково-дослідницької діяльності, спостереженнями за явищами
живої природи, цільових екскурсій, подорожей, екологічних стежок,
квестів. Тільки 131 (20%) педагог вважає, що можна проводити навчальні
заняття у природному середовищі (рис.2). І не дивно, оскільки «…вивести
дітей на галявину, зайти з ними до лісу, до парку – справа куди важча, чим
провести уроки», – писав В. Сухомлинський.
Василь Олександрович розробив систему уроків мислення, що
становлять «заняття серед природи з метою розвитку думки й збагачення
мовлення, … постійного зміцнення й розвитку пам’яті, вироблення
гнучкості мислення, швидкості використаних знань, що знаходяться в
розумових операціях». Такі уроки проводились у Павлишській середній
школі, починаючи з дошкільнят і до завершення восьмого класу. На цих
уроках усі діти ставали дослідниками, шукаючи відповіді на безліч питань,
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що постають перед ними, кожен стає талановитим по-своєму. Їх тематика
була різноманітна, наприклад:
Що сьогодні стало в полі не таким, як було тиждень тому?
Що ми бачимо навколо себе – в природі – живе і неживе?
Життя у воді, на землі, на деревах.
Які форми освітньої діяльності, на Вашу думку,
доцільно проводити "під блакитиним небом"?
4% 0%

Навчальні заняття

20%

Пошуково-дослідницька
діяльність

26%

Спостереження

25%
25%

Цільові екскурсії,
подорожі, екологічні
стежки, квести

Рис.2. Статистичний розподіл відповідей щодо форм освітньої
діяльності «під блакитним небом» (множинний вибір)
Які ж переваги таких занять у природному середовищі? Все залежить
від творчого добору педагогом форм, методів, використання прийомів,
уміння виробити власну неповторну методику, яка б грунтувалася на
індивідуальних вміннях, інтересах й прагненнях, ідеалах вихованців.
Педагоги Закарпаття вважають, що під час інтегрованих занять «під
блакитним небом» підвищується інтерес до навчання та дослідження,
відбувається зміна видів діяльності, а відтак знімається втома дітей,
збагачується життєвий досвід (рис.3).
Василь Сухомлинський сам викладав усі шкільні предмети, тому
приділяв велику увагу розробці системи форм, методів і прийомів їх
викладання. Наприклад, на уроках історії застосовувались історичні
читання для молодших школярів, розраховані на ідейно-емоційний вплив,
цикли вечорів, бесід, лекції; у навчанні мови в початкових класах
враховувався тривалий характер, поступовість усвідомлення граматичних
правил; на уроках граматики відбувалось пояснення фактів і явищ живої
мови в процесі самостійного виконання вправ, застосовувались творчі
письмові роботи (упродовж 20-ти років склалася традиція тематики творів
про природу і працю); при вивченні предметів природничого циклу
важливим було проведення аналізу результатів спостережень.
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Які переваги інтегрованих занять «під блакитним
небом» ?

Підвищується інтерес
до навчання та
дослідження

20%

23%
14%

Відбувається зміна
видів діяльності

21%

Зняття перевтоми
дітей

22%

Рис.3. Статистичний розподіл відповідей щодо переваг інтегрованих
занять «під блакитним небом»
В умовах змін, які відбуваються сьогодні, в освіті розширюються
функції та можливості вчителя, з’являються нові соціально-професійні
ролі педагога в освітньому процесі. У Концепції Нової української школи
зазначено, що сучасний вчитель – це агент змін, тьютор, фасилітатор,
модератор, коуч, ментор (Концепція Нової української школи).
Для того, аби опанувати всі ці нові ролі, та відповідати запитам
учасників освітнього процесу, вчитель постійно повинен займатися
самовдосконаленням, саморозвитком. Учитель – це постійний учень. Він
оволодіває новими методиками, новітніми технологіями навчання й
вибудовує свою власну професійну траєкторію. Тож робимо висновок, що
саме від професіоналізму педагога залежить успіх проведених занять. Яка
професійна роль педагога повинна бути пріоритетною на заняттях «під
блакитиним небом»?
Під час освітнього процесу ми виконуємо ті чи інші ролі, часто не
замислюючись над їхньою сутністю. Педагоги Закарпаття вважають,
проводячи заняття у природному середовищі, вони частіше виступають у
ролі фасилітатора (30 %) , модератора (27%) і коуча (24%) (рис.4.). І це не
випадково, оскільки модератор – наставник, організатор групової роботи,
що активізує і регламентує процес взаємодії учасників групи на основі
демократичних принципів, забезпечує ділове спілкування. Завдання ж
учителя-фасилітатора полягає в організації спілкування всіх учасників
обговорення з нейтральної сторони, налагодження ефективного обміну
думками таким чином, щоб зіткнення думок перейшло в конструктивне
русло, розбіжності були успішно подолані і прийнятне рішення було
вироблено. А коуч допомагає знайти відповіді на власні запитання
здобувачів освіти, відпрацьовує до автоматизму різні життєві та
професійні ситуації. Отже, варто вести мову про нові соціально-професійні
ролі учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як модератора,
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фасилітатора, коуча, тьютора, супервізора, ментора в індивідуальній
освітній траєкторії дитини.
Яка професійна роль педагога повинна бути
пріоритетною на заняттях "під блакитиним небом"?
0%
15%

Фасилітатора
Тьютора
30%

Модератора

24%

Коуча
27%

4%

Супервізора
Ваш варіант

Рис.4. Статистичний розподіл відповідей щодо професійної ролі
педагога, яка повинна бути пріоритетною на заняттях «під блакитним
небом»
Нові ролі педагога реалізуються і в зміні знаннєвої парадигми на
компетентнісну. У сучасній школі відбувається криза знаннєвої
парадигми, яка обумовлена декількома причинами: зміна самого феномену
знання і його співвідношення із суспільною практикою (у цих умовах, як
не парадоксально, навчання, побудоване на засвоєнні знань, втрачає сенс);
відпадає необхідність перевантажувати пам’ять дитини істинами «про
запас», бо існують сховища інформації іншої природи, потрібно тільки
навчити учнів правильно користуватися ними і вміти застосовувати знання
та інформацію. Зміна парадигми сучасної освіти зі знаннєвої на
компетентнісну вимагає оволодіння раціональними прийомами розумової
діяльності, формування інтелектуальних умінь, що можливо за умов, якщо
до змісту інтелектуального сприйняття увійдуть проблеми і задачі
практичного характеру, які потребують самостійного мислення з боку
учнів. Все це можна здійснити у процесі застосування активних форм і
методів навчання, тому перед учителем постають нові задачі, виконання
нових ролей.
Тому вчителю, у своїй діяльності потрібно переосмислити власну
позицію щодо освітнього процесу, оновити професійне мислення,
зосередити свою увагу на самоосвіті, систематичному аналізі власної
педагогічної діяльності, відстеженні результативності своєї роботи через
систему моніторингу. Новий учитель має навчити дітей активності,
навикам співпраці в команді, коли учні можуть доповнювати один одного,
стимулювати до саморозвитку та самовдосконалення. Коли всі учні є
складовою одного цілісного організму – класу.
«Погляди великого метра педагогіки щодо творчого пошуку вчителя
не втратили новаторства донині, сто років поспіль учителі відкривають для
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себе нові вектори професійного доробку Василя Сухомлинського, які
слугують для них алгоритмом творчості, самореалізації та
самовдосконалення на всіх рівнях…» (Марусинець, Макаренко, 2019).
Що ж впливає на удосконалення професіоналізму вчителя? На думку
В. Сухомлинського, це, насамперед, наявність у нього віри в дитину;
поєднання емоційної культури з тактом; дотримання вчителем
інтелектуальної культури; орієнтація учнів на особистий приклад вчителя;
поглиблення, поповнення, удосконалення знань; самоаналіз педагогічної
праці; її дослідницький, творчий характер, використання передового
педагогічного досвіду; атмосфера багатого духовного життя колективу.
Визначний теоретик і практик доводив, що багатогранність і неповторність
педагогічних ситуацій вимагає від сучасного вчителя вміння самостійно
переосмислювати теоретичні знання, вміння перекладати їх на мову
практичних дій, знаходити більш ефективні засоби вирішення
педагогічних завдань. Педагоги Закарпаття також зазначають у своїх
відповідях фактори удосконалення професіоналізму вчителя, на які
вказував В. Сухомлинський, надаючи перевагу складнику «наявність віри
в дитину» (рис.5).
Що впливає на удосконалення професіоналізму
педагога (оберіть найбільш важливий показник,
опираючись на педагогічну спадщину
В.Сухомлинського)?
Наявність віри в дитину

34%

Поєднання емоційної
культури з тактом

46%

Дотримання педагогом
інтелектуальної культури
4%

7%

Орієнтація вихованців на
особистий приклад
педагога

5%
4%

0%

Рис.5. Статистичний розподіл відповідей щодо удосконалення
професіоналізму педагога
Вчений був переконаний в тому, що жодна професія не потребує
такого творчого напруження, як педагогічна. Він писав: «Я знаю
працівників багатьох спеціальностей, але немає – я в цьому впевнений –
людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про
творчість, як учителі... Радість творчої праці, повнота життя завдяки
творчості – до цього прагне кожна культурна, освічена
людина» (Сухомлинський, 1976–1977, с.119). Саме ці міркування вченого,
які стали керівництвом для дії кожного творчого педагога, викладені у
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праці «Сто порад учителю». Вони є основою і сенсом професії вчителя.
«Як і всяка кваліфікована, систематична, планомірна праця, виховання та
навчання людини є професією, спеціальністю. Педагогічна професія –
особлива, специфічна, її не можна порівнювати з іншими професіями.
Адже вчитель має справу з найдорожчим, що є в житті, – з людиною. І саме
від мудрості, майстерності, мистецтва й творчості залежить його здоров’я,
розум, характер тощо» (Сухомлинський, 1988).
З метою виявлення творчого підходу до використання авторської
педагогічної системи В. Сухомлинського та її реалізації в освітньому
процесі природного середовища Закарпаття нами було запропоновано
педагогам сформулювати тему екологічного проєкту, який міг би бути
реалізований у природному просторі нашого краю. Варто акцентувати на
деяких з тем, які педагоги вважають реальними для дослідження: «Збережи
природу Закарпаття», «Природа – це я!», «Сортування сміття»,
«Екологічна стежина», «Чиста річка», «Радісний ліс», «Чисте довкілля»,
«Калейдоскоп екологічних ідей», «Червона книга. Рослини Закарпаття»,
«Долина нарцисів», «Чисте місто», «Книга скарг і пропозицій», «Цінуємо
і бережемо планету Земля», «Високогір’я Закарпаття», «Я і природа»,
«Природа Карпат», «Мінеральні джерела Закарпаття», «Збережемо
природу – джерело життя», «Ознайомлення з екзотичними тваринами
(карпатські буйволи)», «Здоров’я нашої природи»,«Карпатські дива:
вишоватські водоспади, гірське озеро Синевир, Ужанський національний
природний парк ...», «Збережи ліси Закарпаття», «Зелена країна», «Дерева
– наші друзі», «Природа рідного краю та її збереження», «Люби і знай, свій
рідний край», «Ми - друзі природі»…
Створення подібних проєктів є одним зі шляхів реалізації авторської
педагогічної системи Василя Сухомлинського у процесі освітньої
діяльності «під блакитним небом». А краса величних Карпат з великими
схилами і гострими шапками гір, кришталева прозорість дзвінких річок і
срібне звучання чистого повітря Закарпаття спонукає до проведення занять
«під блакитним небом».
Висновки і перспективи подальших розвідок. Вважаємо, що
педагогічна спадщина В. Сухомлинського в наш час має велике
і неоціненне значення. Її використання є доцільним сьогодні, оскільки вона
сприяє інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку дитини,
допомагає виховувати духовне багатство, вчить відчувати, сприймати,
аналізувати, порівнювати, має потужні ресурси для підвищення
ефективності сучасної екологічної освіти у контексті сучасних вимог.
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Abstract. The article presents a study of the author's pedagogical system of
V. Sukhomlynsky, describes the forms of educational activity «under the blue
sky». Factors for improving the professionalism of a teacher are outlined, which,
according to V. Sukhomlynsky, reveal the creative potential of a teacher and
determine the meaning of his professionalism throughout life: belief in child;
combination of emotional culture with tact; following intellectual culture;
students’ orientation to the teacher’s personal example; deepening,
replenishment, and improvement of knowledge; self-analysis of pedagogical
work and its research, and creative nature; the use of advanced pedagogical
experience; atmosphere of rich spiritual life of the team.
The great educator proved that nature itself does not educate, only the active
interaction between nature and a child educates. Therefore, environmental
education and environmental culture are closely connected with environmental
activities. V. Sukhomlynskyi believes that, if the most ecological knowledge of
environmental protection is not implemented in practice it will be not enough. It
is important that students participate in the preservation and enrichment of the
nature of the native land, only in this case they develop the necessary skills and
abilities, develop a responsible, caring attitude to the environment. In order to
study the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi and the readiness of
teachers to implement his ideas in the educational process of a modern
educational institution “under the blue sky” during May-August 2021 we
conducted an anonymous survey of teachers of Zakarpattia region - participants
of advanced training courses education. It is noteworthy that it was in the
Zakarpattia region that the study was conducted, as the natural potential of the
region allows for the realization of various means of combining the spiritual and
material life of a man with nature, according to V. Sukhomlinsky.
Keywords: author's pedagogical system, “School under the blue sky”,
Pavlysh school, facilitator, moderator, coach.
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РОЛЬ СІМ’Ї У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
Анотація. У статті досліджено роль сім’ї в моральному вихованні
дітей та розкрито його особливості. Обґрунтовано важливість морального
виховання для повноцінного розвитку дитини. Наголошено, що моральне
виховання дітей відбувається впродовж життя, і визначальне значення в
становленні моральності дитини відіграє середовище, в якому вона
розвивається і росте.
Автор доходить висновку, що навчити дитину моральних принципів –
надзвичайно важливе завдання для батьків. Сім’я – перша школа
морального виховання дитини. Правила поведінки, прийняті в сім’ї, дуже
швидко засвоюються дитиною і сприймаються нею, як правила
загальноприйнятої норми. Найперше завдання батьків полягає в тому, щоб
допомогти дітям визначитися з об’єктами їхніх почуттів і зробити їх
суспільно цінними. Почуття дозволяють людині відчути задоволення після
зробленого правильного вчинку або змушують відчувати докори сумління,
якщо моральні норми були порушені. Основа таких почуттів якраз і
закладається в дитинстві, і обов’язком батьків допомогти в цьому своїй
дитині. Обговорювати з нею моральні питання, справлятися з негативними
емоціями після неприємних новин, тобто сформувати систему моральних
цінностей.
На основі вивчення психолого-педагогічної літератури встановлено,
що розвиток моралі в дитини невіддільний від її соціального розвитку.
Якщо з якихось причин дитина не має достатньо сформованих соціальних
навичок, вона стає схильною до аморальної поведінки.
Ключові слова: сім’я, мораль, моральне виховання, моральні
цінності, методи, соціальне середовище, діти, особистість, сімейне
виховання.
Постановка проблеми. Сьогодні проблема морального виховання
надзвичайно актуальна. Сім’я може виступати як позитивний, так і
негативний фактор виховання. Позитивний вплив на особистість дитини
полягає в тому, що ніхто крім близьких для неї в сім’ї людей – матері,
батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, не ставиться до дитини краще, не
любить її так і не піклується стільки про неї. І разом з тим, ніякий інший
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соціальний інститут не може потенційно нанести стільки шкоди у
вихованні дітей, скільки може зробити родина.
Сім’я є традиційно головним інститутом виховання. Те, що дитина в
дитячі роки набуває в сім’ї, вона зберігає протягом усього подальшого
життя. Важливість сім’ї як інституту виховання обумовлена тим, що в ній
дитина знаходиться протягом значної частини свого життя, і за тривалістю
свого впливу на особистість жоден з інститутів виховання не може
зрівнятися з сім’єю. У ній закладаються основи особистості дитини, і до
вступу до школи вона вже більш ніж на половину сформована як
особистість. Головна мета виховання в українській родині – формування в
дитини національної свідомості, моральних цінностей, любові до рідного
краю, свого народу, шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів.
Здається цілком імовірним, що завдання батьків – навчити дитину бути
людиною, виховати в ній доброту, милосердя, красу взаємин, терпіння,
прищеплювати загальноприйняті в суспільстві моральні норми, форми
поведінки. Безперечно, моральне виховання в українській родині
визначається потребами нашого суспільства у всебічній активізації
інтелектуального й морально-духовного потенціалу національних і
загальнолюдських цінностей сучасної особистості (Концепція сімейного
виховання в системі освіти України «Щаслива родина», 2012).
У зв’язку з особливою виховною роллю родини виникає питання про
те, як зробити так, щоб максимізувати позитивний і звести до мінімуму
негативний вплив сім’ї на виховання дитини. Для цього необхідно точно
визначити внутрішньо-сімейні, соціально-психологічні чинники, які
мають виховне значення.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Теоретико-методологічні
засади трактування морального виховання в українській родині та освіті
ґрунтуються на наукових працях визначних педагогів. Високо цінував
виховний потенціал морального виховання родини К. Ушинський (1974).
На важливості морального виховання, що базується на педагогічних
поглядах народу, наголошував талановитий педагог В. Сухомлинський,
який розглядав родину як «місцезнаходження духовного життя народу»
(Сухомлинський, 1976). Питання традицій і нових тенденцій у розвитку
родинної педагогіки розробляв академік М. Стельмахович (1995).
Проблеми сімейного виховання досліджували педагоги А. Аркін,
А. Кравець, З. Кузеля, А. Макаренко, О. Сухомлинська, Р. Скульський,
Є. Сававко, В. Постовий, Ю. Руденко, П. Шербань, розглядаючи
становлення дитини в сім’ї як найбільш природну основу формування
психічного і морального складу особистості, розвитку творчих здібностей
людини на всіх етапах життя.
Мета статті – визначити роль сім’ї в моральному вихованні дітей.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Законі України «Про
освіту» наголошено, що виховні та навчальні заклади повинні забезпечити
пріоритетний розвиток високої моральності, духовності у формуванні
громадських рис особистості, тобто в суспільстві постала потреба
233

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
виховання громадянина освіченого, активного, морально стійкого,
духовно багатого.
У Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива
родина» на 2012–2021 роки (Концепція сімейного виховання в системі
освіти України «Щаслива родина», 2012) акцентовано, що соціальний
інститут сім’ї є основним у суспільстві, він формує наступні покоління та
виховує гідну зміну, що забезпечуватиме розвиток та процвітання як
громадянина, так і всієї держави. За своєю природою та призначенням
сім’я – союзник суспільства у вирішенні його проблем, утвердженні
моральних устоїв і соціалізації дітей, розвитку культури та економіки.
Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім’ї,
здатній реалізувати свій соціальний потенціал, забезпечити не лише власне
виживання, а й розвиток.
Актуальність проблеми морального виховання визначається тією
важливою роллю, яку воно відіграє в організації процесу моральнодуховного становлення дитини на загальнолюдських цінностях в
українській родині. В Україні історично склалася власна система
виховання, у якій максимально виражені національні риси і самобутність
українського народу. Загалом моральне виховання дітей здійснюється у
процесі родинно-громадсько-шкільного виховання. Ефективне моральне
виховання неможливе без обговорення з дитиною моральної сторони
вчинків інших людей, персонажів художніх творів. Діти в спілкуванні
формують здатність висловлювати свої почуття, розвивають здатність до
співпереживання і співчуття, що дуже важливо для морального виховання
дитини. Невміння висловити свої емоції, зрозуміти почуття навколишніх
може привести до формування «комунікативної глухоти», яка стане
причиною конфліктів дитини з іншими дітьми і може негативно відбитися
в процесі формування особистості. Тому дуже важливо розвивати
здатність дитини до співчуття, співпереживання, звертати її увагу на те, що
відчувають інші люди, збагачувати мову дітей лексикою, що виражає
переживання, емоції, почуття.
Мораль – це система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють
поведінку людей, одна із форм суспільної свідомості. Практика народного
виховання передбачає формування в кожної людини моральних оцінок з
позицій добра, справедливості, що випливає з народного поняття моралі:
моральний той, хто шляхетний, доброчесний, справедливий. Сюди
належать і такі поняття, як гідність, людяність, доброзичливість
(Лохвицька, 2014).
Роль сім’ї у вихованні дитини надзвичайно велика. Закладені з
раннього дитинства основи поведінки залишаються з людиною протягом
усього її життя. Виховання починається в родині. Саме серед близьких,
рідних людей відбувається розвиток дитини як особистості, закладаються
основи її майбутньої поведінки в суспільстві. Сім’я виконує певні функції:
забезпечує дитині всі умови для фізичного розвитку; бере участь у
формуванні її особистості; закладає основи моральної поведінки;
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прищеплює любов до мистецтва, тим самим формуючи творчі інтереси;
навчає дитину.
У сімейному середовищі дитина проводить більшу частину свого
часу. Саме тому її особистість формується під впливом сім’ї, в процесі
взаємин з родичами. Відбувається цей процес за двома основними
напрямками: батьки та інші родичі цілеспрямовано впливають на дитину.
Вони виховують її, прищеплюють певний образ думок, формують звички.
Дитина спостерігає за батьками, старшими братами і сестрами, іншими
рідними людьми і намагається поводитися так само, як і вони.
Крім того, сім’я закладає основу моральної поведінки. З дитячих років
кожен з нас знає «що таке добре і що таке погано». І все це завдяки батькам
та іншим близьким родичам (Кузьмінський, 2003).
Сімейне виховання будується так, щоб застерегти дитину від
морального лицемірства, привчати її до моральної стійкості, не допускати
порушень норм поведінки не тільки в присутності батьків, а й наодинці,
тобто бути чесним перед самим собою, принциповим і твердим в оцінці
себе у взаєминах з іншими, непримиренним не тільки до чужих, а й до
власних недоліків і слабкостей.
Моральне виховання дітей – справа тонка й складна. Тут не має місця
фальші, непослідовності, нещирості у взаєминах між батьками і дітьми. Дитина
не народжується моральною чи аморальною, вона поступово стає такою
залежно від того, у якому середовищі живе і яке має виховання. Батьківський
приклад – велика сила у формуванні моральності у дітей. Для багатьох сімей
сьогодні аморально, коли людина не працює або погано працює. Аморально
говорити одне, а робити інше або взагалі нічого не робити.
Клімат сім’ї залежить від наявності моральних і соціальних установок,
душевного здоров’я, спільних інтересів. Сім’ю зміцнюють загальні справи і
турботи, будні, наповнені корисним змістом, громадські та сімейні свята,
спільне дозвілля і відпочинок, тому організація такого дозвілля – важливий засіб
виховання дитини. У будь-яких найскладніших ситуаціях батьки повинні
зважати на почуття власної гідності дитини, бачити в ній особистість, що
розвивається, прагнути до взаєморозуміння, заснованого на повазі та довірі,
бути справедливими в оцінках її вчинків; в своїх вимогах до дитини завжди
залишатися доброзичливими і створювати для неї найкращий моральний клімат
в родині. Найголовнішим критерієм оцінки духовно-морального виховання в
умовах взаємодії педагогів, дітей і батьків можна вважати вміння дітей
застосовувати знання про моральні норми і правила в самостійній діяльності,
проявляти увагу, милосердя та допомогу (Щербань, 2000).
Неправильно думають батьки, що у дітей треба формувати лише
прості моральні якості, такі, як доброта, чесність, правдивість. Вони не
враховують того, що виховання, наприклад, чесності та доброти є
невід’ємною складовою формування громадянських якостей особистості.
Пізнаючи світ, дитина оволодіває знаннями, при цьому опирається на
думку і судження батьків, їх авторитет. Ось чому батькам потрібно чітко
зважати, як дитина реагує на кожну суспільну подію, наскільки вона
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об’єктивна у своєму судженні. Добре, коли мама й тато володіють
майстерністю переконання. Проте надмірна опіка батьків негативно
впливає на розвиток особистості, при цьому моральне виховання, як
правило, загальмовується або зводиться нанівець. Якими б
обґрунтованими не були переконання людини, вони набувають сили, лише
перетворюючись у вчинок. При цьому особливо важливим є особистий
приклад вихователів та батьків. Від сім’ї залежить моральне обличчя
дитини.
Висновки та перспективи подальших розвідок. На основі
загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей
визначено зміст морального виховання як формування у дітей гуманності,
доброти, чесності, працелюбства, поваги до батьків, людей, чуйності,
милосердя, дисциплінованості, доброзичливості, національної гідності,
справедливості, почуття патріотизму тощо. Усі ці провідні якості
моральності закладаються в родині на основі моральних чеснот
особистості кожного із її членів, їх світогляду, поведінки, взаємин.
Моральність дитини – це необхідна умова її принципових позицій,
послідовності поведінки, поваги гідності особистості, духовності. Саме
моральне виховання здійснюється шляхом формування у дитини
моральних потреб і переконань, моральних почуттів і емоцій, моральних
знань про добро і зло. Тому в житті кожної людини батьки відіграють
найважливішу роль. Вони дають перші зразки поведінки. Дитина наслідує
і прагне бути схожою на матір і батька. Коли батьки розуміють, що багато
в чому від них самих залежить формування особистості дитини, то вони
поводяться так, що всі їхні вчинки і поведінка в цілому сприяють
формуванню у дитини тих якостей і такого розуміння людських цінностей,
які вони хочуть їй передати. Такий процес виховання можна вважати
цілком свідомим, так як постійний контроль своєї поведінки,
взаєморозуміння з іншими людьми, увага до організації сімейного життя
дозволяє виховувати дітей у найбільш сприятливих умовах, що сприяють
їх всебічному і гармонійному розвитку.
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Abstract. The article deals with the role of the family in the moral
education of children and reveals the features of moral education. The opinion
that moral education is very important for the full development of the child is
substantiated. The moral upbringing of children takes place throughout their
lives, and the environment in which a child develops and grows plays a decisive
role in the formation of a child's morality.
The author concludes that teaching a child moral principles is an extremely
important task for parents. The family is one of the main sources of moral education of
children. The rules of conduct adopted in the family are very quickly assimilated by
the child and perceived by him as the rules of the norm. The first task of parents is to
help children identify the objects of their feelings and make them socially valuable.
Feelings allow a person to feel pleasure after doing the right thing or make him feel
remorse if moral norms have been violated. The basis of such feelings is laid in
childhood, and the task of parents to help their child in this. Discuss moral issues with
her, help form a system of moral values.
Based on the study of psychological and pedagogical literature, it is
established that the development of morality in a child is inseparable from its
social development. If for some reason the child does not have sufficiently
developed social skills, he becomes prone to immoral behavior.
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ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
Анотація. Понад сто років ідеї, думки та досвід видатного педагога
В. О. Сухомлинського не втрачають своєї значущості, а навпаки,
набувають нового звучання в умовах реформування освіти незалежної
України та залишаються сучасними й актуальними понині.
Національний склад населення Закарпатської області співвідносний з
кількістю закладів дошкільної освіти краю. Найбільш поширеною мовою
навчання після української є угорська. Цей факт спонукав нас
досліджувати
потенціал
використання
творчої
спадщини
В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти з угорською мовою
навчання.
У проведеному дослідженні ми розкриваємо феномен популярності
його творів, ефективні засоби впливу на формування особистості дитини
дошкільного віку, рекомендовані Василем Сухомлинським, аналізуємо
специфіку його творів та рекомендації щодо використання казки у
навчально-виховному процесі, вказуючи на шляхи використання їх у
роботі з дітьми дошкільного віку угорської національності.
На жаль, складно знайти переклад оповідань та казок
В. Сухомлинського угорською мовою. Тільки в 1999 році був виданий
збірник «A kék ég alatt» («Під голубим небом»), тож, пізнати чарівність
рідної природи й утверджувати прекрасне в собі через повчання великого
педагога змогли діти угорської національності на рідній мові. У цих
маленьких творах автор розкриває складні поняття зрозумілою для дитини
мовою, чим, власне, і формує людську особистість, вчить розуміти, що таке
добро і зло, працьовитість та лінь, виховує повагу до старших, любов до
© Рего Г., Балог Л., 2021
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рідних та рідного краю, людську гідність, совість тощо. На нашу думку,
саме ця специфіка його творів дозволяє ефективно використовувати їх у
закладах дошкільної освіти з угорською мовою навчання.
Оскільки в угорській літературі для дітей дошкільного віку є теж
багато оповідань та казок, які несуть підтекстову сферу, вважаємо за
доцільне добирати схожі за змістом і мораллю казки й оповідання
В. О. Сухомлинського та угорські народні чи авторські казки,
використовуючи «механізм» педагогічного впливу, який спрямований
власне на етичне виховання підростаючого покоління. Такий підхід також
є дійовим засобом навчання дітей угорської національності українській
мові.
Ключові слова: казка, оповідання, В. О. Сухомлинський, формування
особистості, дитина дошкільного віку, заклад дошкільної освіти з
угорською мовою навчання.
Постановка проблеми. 28 вересня 2021 року виповнюється 103 роки
від дня народження видатного українського радянського педагога,
письменника, поета, заслуженого вчителя УРСР, кандидата педагогічних
наук, члена-кореспондента Академії педагогічних наук РРФСР, членакореспондента Академії педагогічних наук СРСР Василя Олександровича
Сухомлинського. Незважаючи на таку віддаленість у часі, ідеї, думки та
досвід видатного педагога набувають нового звучання в умовах
реформування освіти незалежної України та залишаються сучасними й
актуальними надалі. Його гуманістична педагогіка є особистісноорієнтованою на дитину, за якою вона (дитина) – розглядається як найвища
цінність.
Доречно згадати твердження відомого сучасного українського
письменника Дмитра Чередниченка: «Якби він не написав жодного
літературного твору, а тільки мудрі свої педагогічні праці, все одно
залишився б великим письменником. Якби не написав жодної наукової
праці, все одно залишився б великим педагогом. А він, на наше щастя, був
і великим педагогом, і великим письменником» (Горик-Литвинюк, 2009, с.
23).
Поради і досвід В. О. Сухомлинського живуть і творчо розвиваються
в умовах функціонування сучасних закладів дошкільної освіти. Згідно з
порадам В. Сухомлинського дитина має бути оточена добром та ласкою,
повагою та мудрою любов’ю, мати право на власну думку і власну
помилку. Тільки тоді підростаюча особистість зможе зробити певні
висновки, відчути наслідки своєї поведінки, що в результаті сприятиме
формуванню гуманних поглядів на життя та дотриманню гуманістичних
принципів у життєвих контактах з оточенням.
Закарпаття унікальна частинка України, де на відносно невеликій
території (12 800 км²) (Закарпаття, 2021) проживають представники понад
тридцяти національностей. Домінуючим та корінним населенням є
українці (80,5 %). Проживають також угорці (12,1 %), румуни (2,6 %),
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росіяни (2,5 %), цигани (1,1 %), словаки (0,5 %), німці (0,3 %) та інші
(Населення Закарпатської області, 2021). Національний склад населення
Закарпатської області співвідносний з кількістю закладів дошкільної
освіти краю. З п’ятсот 595-ти закладів дошкільної освіти за мовами
виховання дітей розподілені так: 477 – українською мовою, три –
румунською мовою, 76 – угорською мовою та 39 кількома мовами (Гриник,
2020, с.28). Як бачимо, найбільш поширена меншина угорці мають
найбільшу кількість закладів дошкільної освіти з материнською мовою
навчання. Цей факт спонукає нас досліджувати потенціал використання
творчої спадщини В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти з
угорською мовою навчання та виховання.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Проблема формування
дитячої особистості засобами художнього слова В. О. Сухомлинського
відображена в працях І. Баранюк, Г. Бондаренко, М. Вашуленко,
О. Вознюка, М. Дубинки, О. Макаренко, Л. Мамчур, М. Масловської,
О. Монке, Н. Побірченко, О. Соколовської, Л. Старикової,
О. Сухомлинської, О. Углової та інших вчених. Незважаючи на велику
кількість досліджень, що спрямовані на використання творчої спадщини
В. О. Сухомлинського, потенціал використання його творчості в закладах
дошкільної освіти з угорською мовою навчання залишився за межами
уваги науковців.
Мета статті – розкрити потенціал використання творчої спадщини
В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти з угорською мовою
навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Беззаперечним є той
факт, що серед українських дітей, батьків, педагогів Василь
Сухомлинський має великий авторитет і як педагог-новатор, і як автор
літературних творів для дітей. Феномен популярності його творів полягає
в тому, що в них закладено спроможність пробудити в дитини любов до
природи, людей, прагнення до знань, моральної та естетичної краси
(Павленко, 2020, с.47). Серед педагогів-дошкільників Закарпаття також
немає жодного, хто б не був знайомий з творчістю великого педагога.
Проведене нами вибіркове опитування слухачів курсів підвищення
кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти в Закарпатському
інституті післядипломної педагогічної освіти підтверджує, що в закладах
дошкільної освіти Закарпаття педагоги активно використовують його
творчу спадщину. У зв’язку зі специфікою розвитку дітей дошкільного
віку, їх психологічними особливостями педагоги ретельно добирають
засоби, методи та форми роботи з ними. Серед ефективних засобів впливу
на формування особистості дитини виділяють казку, оповідання, малі
фольклорні жанри тощо. Як стверджував сам В. Сухомлинський (1973, с.
26) «Казка, фантазія – це ключик, за допомогою якого можна відкрити
джерела думки і слова. Без казки, без гри уяви дитина не може жити…
Казка – це образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої
думки і мови».
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Оскільки
прижиттєвих
видань
літературних
творів
В. Сухомлинського (казок, оповідань, притч, замальовок з життя дітей) не
було, зараз важко вказати їх точну кількість. Тільки через вісім років після
смерті в Україні вийшла його перша прозова книжка. Проте нині вже
видрукувано близько 1500 творів письменника-педагога, які стали окрасою
дитячої літератури (Горик-Литвинюк, 2009).
Ще у 1999 році на замовлення управління освіти та науки
Закарпатської облдержадміністрації (нині Департамент освіти і науки
Закарпатської обласної державної адміністрації) та Закарпатського
інституту методики навчання й виховання підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів (нині Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти) був виданий переклад оповідань та казок
В. Сухомлинського на угорську мову. Збірник розрахований на вчителів та
вихователів для читання дітям дошкільного та молодшого шкільного віку
угорської національності. Збірник був виданий тиражем 2500 примірників
і потрапив у всі школи та дошкільні заклади з угорською мовою навчання.
Отже, пізнати чарівність рідної природи й утверджувати прекрасне в собі
через повчання великого педагога змогли діти угорської національності на
рідній мові.
Погоджуємося з автором публікації «Світ казок Василя
Сухомлинського у сучасному інформаційному просторі України» Лесею
Сухомлинською, що, аналізуючи велику творчу спадщину педагога, нині
найбільш затребуваним, найбільш актуальним із усього того, що він нам
залишив, є його художня спадщина, тобто казки, оповідання, притчі,
новели, етюди, бувальщини, есе (Сухомлинська, 2018, с.16). Хоча всі вони
різноманітні за змістом, проте мають спільні характеристики: вони
невеликі за обсягом, виважені, наближені до дитячого світосприйняття і,
звичайно, розвивальні або ж виховні за спрямуванням. У цих маленьких
творах автор розкриває складні поняття зрозумілою для дитини мовою,
чим, власне, і формує людську особистість, вчить розуміти, що таке добро
і зло, працьовитість та лінь, виховує повагу до старших, любов до рідних
та рідного краю, людську гідність, совість тощо. У 2016 році побачила світ
унікальна за змістом і найповніша за обсягом на сьогодні збірка творів для
дітей Василя Сухомлинського «Я розповім вам казку... Філософія для
дітей» (близько 1500 творів автора), яку уклала з усіх доступних наразі
джерел донька великого педагога Ольга Сухомлинська (Сухомлинський,
2016).
Специфікою творів В. Сухомлинського є його дворівневість
художньо-педагогічного тексту. Перший рівень – це внутрішній світ твору,
сприймаючи який, дитина ніби «входить» у цей світ і починає жити в його
атмосфері, а другий – його підтекстова сфера, що є одним із генераторів
художньої енергії (Баранюк, 2015, 113-114). Розкодований дитиною смисл
входить у її свідомість і вже стає її смислом, складовою її духовного життя,
тож, переживаючи почуте, дитина здобуває життєвий досвід, розвиває свої
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емпатичні можливості, інтерес до зображуваних у художньому світі подій,
предметних реалій тощо.
Як стверджує дослідниця творчої спадщини В. Сухомлинського Ірина
Баранюк (2015, с.113), саме «у поєднанні в художньому світі твору цих
двох складових – доступності для дитячого сприймання та наявності
підтекстової сфери, яка потребує декодування, – криється один з
найголовніших «секретів» впливовості творів художньої педагогіки
В. Сухомлинського».
На нашу думку, саме ця специфіка дозволяє ефективно
використовувати твори В. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти з
угорською мовою викладання. Оскільки, найбільш поширений жанровий
різновид оповідань В. Сухомлинського – це мініатюрні новели та казки,
сюжет яких складається з одного або ж кількох епізодів-картин, що
стосуються вчинку дитини або героя новели чи казки, тож вони доступні
дітям дошкільного віку. Як правило, в цих творах зображений певний
вчинок, що містить у собі підтекстовий смисл, розкриття якого само собою
наділене виховним ефектом. В угорській літературі для дітей дошкільного
віку є теж багато оповідань та казок, які мають підтекстову сферу.
Вважаємо за доцільне підбирати схожі за змістом та мораллю казки і
оповідання В. Сухомлинського та угорські народні чи авторські казки,
використовуючи «механізм» педагогічного впливу, що спрямований
власне на етичне виховання підростаючого покоління.
Наприклад,
як
оповідання
«Іменинний
обід
(Іменини)»
В.Сухомлинського, так і угорська казка «Mese a családról és a fatányérról»
(«Казка про сім’ю та дерев’яну тарілку») формують у дітей шанобливе
ставлення до старших, підводить дітей до розуміння, що не можна
поводитися з іншими так, як ти не хочеш, щоб поводилися з тобою.
Оповідання «Іменинний обід (Іменини)» В. Сухомлинського
закінчується так: «Не сказавши жодного слова, вона зняла зі столу білу
скатертину і сховала її в шафу. Довго сиділа мовчки, потім сказала:
 У нас сьогодні бабуся хвора. Тому іменинного обіду не буде.
Поздоровляю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання: будь
справжньою людиною».
Аналогічна за підтекстом казка «Mese a családról és a fatányérról»
(«Казка про сім’ю та дерев’яну тарілку»), в якій розповідається як
неправильні дії сина та невістки щодо дідуся спровокували вчинок дитини
– виготовлення дерев’яної тарілки, аби тоді, коли вони постаріють, дати їм
її для користування. Висновок, так само, як і в оповіданні
В. Сухомлинського, прихований в закінченні твору: «Ніхто не сказав
нічого, але обоє знали, що потрібно зробити. Ввечері чоловік взяв дідуся за
руку і дуже ніжно повів до сімейного столу. Після цього, до кінця свого
життя дідусь їв разом з усіма за сімейним столом. З незрозумілої причини
відтоді, ані чоловіка, ані жінку більше не цікавило, що впала виделка, чи
вилилося молоко, чи їжа забруднила чисту скатертину».
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До прикладу, наведемо ще казку Василя Сухомлинського «Як
Миколка став хоробрим» та угорську казку «Peti itatja az egereket» («Петі
поїть мишей»). Обидві казки спрямовані на виховання в дітей дошкільного
віку хоробрості як риси характеру.
У казці В. Сухомлинського Миколка переборов свій страх, щоб
дівчатка не вважали його боягузом: «Від страху в нього тремтіли руки й
ноги, але він ліз усе вище й вище. Поклав Миколка пташеня в гніздо, а сам
спустився додолу. Дівчатка дивилися на нього захоплено».
У казці «Петі поїть мишей» хлопчик переборов свій страх, щоб діти в
садочку з нього не глузували: «Направду, Петі трохи боявся, але підняв
маленьку тваринку на подив всім. Вихователька теж здивовано дивилася
на це дійство, потім сказала:
 Я і не думала, що ти такий сміливий. Діточки, дивіться, серед нас
є справжній герой, який не боїться мишей. Швиденько просіть від нього
пробачення за те, що ви його висміювали!».
Можна дібрати багато подібних творів. Проте, обираючи твори для
читання дітям дошкільного віку, слід пам’ятати, що яким би важливим не
був вплив літературного твору (морально-етичне виховання, звеличення
праці, виховання любові до природи тощо), він стає можливий тільки тоді,
якщо художній твір сприймається душею дитини, її власними почуттями.
Як писав В. Сухомлинський, «Слово – перша іскра, що запалює факел,
який освітлює світ прекрасного» (Горик-Литвинюк, 2009, с.25). Сила
літературних творів В.Сухомлинського в тому, що в них акумульовані
виховні кодекси, які своєрідно діють на дитячу психіку і свідомість.
Оскільки повчання в них не явне, а приховане, дитина не помічає цього
впливу, з легкістю ототожнює себе з головними героями і робить
відповідні висновки. У казках та оповіданнях автор пропонує дитині
образи, символи, які їй подобаються, і при знайомстві з ними вона
непомітно для себе засвоює важливу інформацію (Петренко, 2009, с. 426).
Як твердить Г. Бєлєнька (2018, с.18), казки В. О. Сухомлинського
наповнені змістом і філософією, що впливають на інтелектуальну,
емоційну та моральну сфери дитини і спрямовані на формування
повноцінної особистості, здатної діяти згідно із загальнолюдськими
моральними цінностями. «Добра людина не падає з неба, її потрібно
виховувати», – наголошував В. О. Сухомлинський (Чернега, 2009, c. 4). Ці
слова слід пам’ятати педагогам та батькам дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
Для педагогів, які працюють з дітьми угорської національності,
відомим є ім’я угорського письменника Ервіна Лазара, який здобув
популярність завдяки своїм казкам та оповіданням для дітей. Вважаємо за
доречне планувати заняття з дітьми дошкільного віку на основі порівняння
казок та оповідань Василя Сухомлинського та Ервіна Лазара, шукаючи
спільне в їх творчості. У такий спосіб, відбуватиметься наближення
угорських дітей до творчості В. Сухомлинського.
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Випереджувальні на той час були теоретично обґрунтовані
рекомендації В.
Сухомлинського про необхідність та значущість
виховання у дітей почуття справедливості, совісті, сорому, щедрості,
милосердя тощо, переконання в тому, що діти повинні навчитися давати
оцінку своїм вчинкам та вчинкам інших людей (Чепіль, 2012, с. 37). Ці ідеє
є дуже актуальними на сьогоднішній день. У творах, написаних для дітей,
В. Сухомлинський уміло малює контраст краси і потворності, ставить
слухача перед дилемою вибору так, що вибрати потворність – неможливо.
Завдяки осмисленню цих творів, у дитини формуються сталі навички
поведінки, які вона переноситиме в повсякденне життя.
Читаючи твори Василя Олександровича, відчуваємо, що всі вони
пронизані популярними в сучасній педагогіці ідеями позитивної «Яконцепції». В. Сухомлинський виділяв надзвичайний вплив ситуації успіху
на розвиток дитини та на формуванні її самооцінки. Великий педагог
переконаний, «що найважливіше… це зміцнювати у дитини віру в свої
сили і терпляче чекати того моменту, коли відбудеться хоча б маленьке
зрушення в її розумовій праці… Зрушення це, по суті, дуже маленьке. На
перший погляд воно може видатися просто випадковою удачею. Але цю
удачу дитина переживає як радісний успіх – у цьому успіху вона черпає
нову енергію». (Сухомлинський, 1976. с.391). Завдання умілого педагога
полягає в тому, щоб дитина ніколи не втратила віру у свої сили, ніколи не
відчула, що в неї нічого не виходить.
Батькам дітей дошкільного віку доречно прислухатися до порад
великого педагога, який був переконаний: те, що важко передати
звичайними словами, можна передати за допомогою літературного твору,
й, найперше, через казку.
Не втрачають своєї актуальності в роботі з дітьми угорської
національності поради В. О. Сухомлинського щодо використання казки у
навчально-виховному процесі.
Основними формами роботи з казкою, запропонованими
В. Сухомлинським є:
слухання казок;
читання казок;
бесіди за змістом казки;
виготовлення і добір ілюстрацій до казок;
інсценізація казок (театралізація);
творення казок (Заліток, 2012, с. 116).
Такий підхід є дійовим засобом навчання дітей угорської
національності українській мові, оскільки, «через казкові образи в
свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками; воно стає
сферою духовного життя дитини, засобом висловлення думок і почуттів»
(Сухомлинський, 2016, с.19.).
У закладах дошкільної освіти з угорською мовою навчання доречно
використовувати збірки художніх мініатюр В. Сухомлинського: «Чиста
криниця» (1993), «Вічна тополя» (2002), «Вогнегривий коник» (2008,
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2016), «Квітка сонця» (2009), «Всі добрі люди – одна сім’я» (2009) та ін. У
багатій педагогічній спадщині В. Сухомлинського педагоги можуть знайти
матеріал для використання з будь-якою навчально-виховною метою.
М. Масловська (2002, с.216) влучно підкреслила, що «особливістю
поетики казок В. Сухомлинського є захоплююча майстерність творення
простих, на перший погляд, казок та оповідань: вони не перевищують 150
слів, але яким треба бути великим майстром, аби в таку малу кількість слів
вкласти таку високу якість думки, повчання». Цей малий за розміром
художній твір має глибоку філософію і величезний педагогічний
потенціал, спонукаючи до розмірковувань і висновків, призводить в дію
активну педагогіку.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Оскільки читання
казок та оповідань В.Сухомлинського займає зовсім небагато часу,
рекомендуємо використовувати їх у роботі з дітьми дошкільного віку, які
навчаються угорською мовою, як під час занять, так і в повсякденному
житті. Це стане основою розвитку спостережливості, естетичних смаків,
екологічного мислення, природоохоронної діяльності дітей дошкільного
віку та сприятиме міцному й глибокому усвідомленню навчальновиховного матеріалу. Діючи одночасно і на розум, і на почуття дитини,
лаконічні за змістом твори розвивають її інтелект та емоційність на рівні
свідомості та підсвідомості, допомагають пояснити дітям життєві істини у
легкій та доступній формі.
Перспективним напрямом у подальшому вивченні освітнього
потенціалу казок і оповідань малої художньої прози Василя
Сухомлинського є дослідження шляхів їх використання під час навчання
дітей угорської національності українській мові.
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Abstract. Over a hundred years, the ideas, thoughts and experience of the
outstanding teacher V. O. Sukhomlynskyi do not lose their significance, but on
the contrary, receive new spin on in the context of reforming the education of
independent Ukraine and remain modern and relevant to this day.
The ethnic composition of the population of Zakarpattia oblast is correlated
with the number of preschool education institutions in the region, therefore, after
Ukrainian as the language of teaching - the most common is Hungarian. This
fact encouraged us to explore the potential of using the creative heritage of
V.O. Sukhomlynskyi in preschool institutions with Hungarian as the language
of teaching.
In this publication, we reveal the phenomenon of popularity of his works;
effective means of influencing the formation of the personality of a preschool
child, recommended by V. Sukhomlynskyi; we analyze the specifics of his
works and recommendations to use of fairy tales in the educational process,
pointing to ways to use them in working with preschool children of Hungarian
nationality.
Unfortunately, it is difficult to find a translation of V. Sukhomlynskyi’s
stories and fairy tales into Hungarian. Only in 1999, the collection “A kék ég
alatt” (“Under the Blue Sky”) was published, so that children of Hungarian
nationality could learn the charm of native nature and assert the beauty inside
them through the teachings of a great teacher in their native language. In these
small works, the author reveals complex concepts in a language that is
understandable to the child, which, in fact, forms a human personality, teaches
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to understand what is good and evil, hard work and laziness, cultivates respect
for elders, love for family and homeland, human dignity, conscience, etc. In our
opinion, it is this specificity of his works that allows them to be used effectively
in preschool educational institutions with Hungarian as the language of teaching.
Since in Hungarian literature for preschool children there are also many
stories and tales with implied sense, we consider it appropriate to select similar
in content and moral tales and stories of V. Sukhomlynskyi and Hungarian folk
or author's tales, using the “mechanism” of pedagogical influence, which is
aimed at the ethical education of the younger generation. This approach will be
an effective means of teaching Hungarian children the Ukrainian language.
Keywords: fairy tale, short story, V. Sukhomlynskyi, personality
formation, preschool child, preschool education institution with Hungarian as
the language of teaching.
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ
ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ОСОБИСТОСТІ
(ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ)
Анотація. Статтю присвячено проблемі розвитку емоційної культури
майбутнього вчителя як складової його виховної компетентності та
особистості загалом. На основі результатів авторського наукового
педагогічного опитування, проведеного у формі анонімного письмового
анкетування, у статті обґрунтовано потребу вивченні напрямів розвитку
особистості вчителя, зокрема, у працях вітчизняних педагогів. Аналіз
наукових праць сучасних науковців з проблеми розвитку особистості
вчителя засвідчив відсутність цілісного дослідження, присвяченого
вивченню напрямів розвитку особистості майбутнього вчителя у контексті
спадщини видатних вітчизняних педагогів. У процесі вивчення та аналізу
педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського виокремлено складові
виховної компетентності вчителя; виявлено їх зв’язок з емоційною
складовою особистості. Аналіз складових виховної компетентності
підтвердив, що формування виховних умінь вчителя неможливе без
формування та розвитку емоційної культури особистості. Адже практично
кожне уміння, сформульоване В. О. Сухомлинським, містить невід’ємну
складову – емоції. У статті зроблено висновок про те, що професійний
рівень та формування виховної компетентності особистості майбутнього
вчителя потребує розвитку його емоційної культури.
Ключові слова: виховання, особистість, компетентність, вчитель,
емоційна культура.
Постановка проблеми. Законом України «Про освіту» визначено, що
метою освіти є «всебічний розвиток людини як особистості» (Закон, 2017).
Тому завдання педагогічних закладів вищої освіти – підготувати таких
вчителів, які здатні забезпечити успішний розвиток особистостей своїх
учнів.
З 2018 року нами проводилось наукове педагогічне опитування серед
майбутніх учителів у формі анонімного письмового анкетування на
© Смоліна С., 2021
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предмет розуміння ними поняття «особистість» (Смоліна, 2018).
Результати опитування демонструють, що 25 % опитаних студентів не
розуміють змісту цього поняття; 81 % респондентів визначають особисту
думку як ключову рису особистості. До того ж, 44 % майбутніх педагогів
виділяють наполегливість у просуванні особистої думки як вирішальну
характеристику особистості. Більше 59 % опитаних вживають ключове
слово «егоїзм» у своїх визначеннях поняття «особистість». І навпаки,
ключові слова «доброта», «дружба», «альтруїзм», «емпатія»,
«відповідальність», «емоційність», «комунікативність» використали лише
9% респондентів. Опитування показало наявність проблеми навіть на рівні
усвідомлення змісту одного з ключових понять у педагогіці.
Ми цілком підтримуємо думку Василя Олександровича
Сухомлинського про те, що «методика виховання без глибокого
роз’яснення ролі особистості вчителя неможлива точно так само, як
неможливе читання без вивчення азбуки» (Сухомлинский, 1979, с.618).
Саме тому, на нашу думку, вивчення складових особистості вчителя,
дослідження ідей розвитку особистості у працях вітчизняних педагогів є
фундаментом для визначення цілей, змісту, принципів підготовки та
розвитку особистості вчителя для Нової української школи.
Вітчизняна педагогіка плекає ідеї радості, любові, щастя. Ще
К. Д. Ушинський зазначав, що «зі світу почуттів та пристрастей виходять
щастя та моральність людини» (Ушинский, 1974, с. 447). Тобто, такі
психічні властивості особистості як емоції та почуття відіграють ключову
роль у вихованні.
А виходячи з ідеї Л. С. Виготського, який зазначає, що «думки
підпорядковуються не механічним законам асоціації і не логічним законам,
але психологічним законам емоцій» (1991, с. 207), можемо стверджувати,
що розвиток емоцій сприяє розвитку мислення. Тому емоції мають
супроводжувати як виховання, так і навчання та освітній процес загалом.
Постає проблема дослідження ідей розвитку емоційної культури як
складової особистості вчителя. Вважаємо, що педагогічний спадок
В. О. Сухомлинського є невичерпним джерелом таких ідей.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Останні дослідження
названої проблеми розкривають формування моральних якостей
особистості майбутнього вчителя у процесі вивчення психологопедагогічних дисциплін на засадах парадигми діалогу (Рожкова, 2011);
трансформацію виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і
практиці (Єршова, 2015); розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх
учителів іноземної мови в університетах Польщі (Раковська, 2016);
порівняльний аналіз тенденцій розвитку особистісної педагогічної
культури вчителя в Україні і Польщі (Плиска, 2018). Аналіз даних останніх
досліджень проблеми розвитку особистості підтверджує відсутність
цілісного дослідження, присвяченого вивченню шляхів розвитку
особистості вчителя, висвітлених у працях вітчизняних педагогів.
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Мета статті – виокремити складові виховної компетентності вчителя
за В.О. Сухомлинським; виявити їх зв’язок з емоційною складовою
особистості відповідно до потреб сучасності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виклад основного
матеріалу дослідження розпочнемо із визначень основних понять розвідки:
«особистість», «емоція», «емоційна культура».
Через складність поняття «особистість» існує велика кількість його
визначень. Ми виходимо з розуміння «особистості», сформульованого
Л. С. Виготським: «…динамічна форма взаємодії між організмом і
середовищем, яка постійно розвивається» (Виготський, 1991, с. 241). Це
визначення відображає суспільний характер особистості і потребу у її
постійному розвитку. Саме постійний розвиток і взаємодія із суспільством
є невід’ємними складовими діяльності вчителя.
Взаємодія із суспільством завжди має емоційну забарвленість, слідом
за Л. С. Виготським, під емоцією розуміємо «реакцію …, що диктує форми
подальшої поведінки» (Виготський, 1991, с. 135). І, оскільки особистість є
соціально детермінованою психологічною категорією, у підготовці
вчителя важливо розуміти шляхи розвитку емоційної складової
особистості вчителя.
Отже, емоції розвиваються у процесі взаємодії особистості із
середовищем і наслідком такої взаємодії є досвід особистості загалом і
становлення її емоційної культури зокрема.
Під емоційною культурою особистості за С. У. Гончаренко розуміємо
«розвиненість почуттів, здатність оптимально управляти своїми емоціями»
(Гончаренко, 1997, с. 108).
Компетентнісний підхід у формулюванні цілей підготовки вчителя
обумовлює перший крок нашого дослідження. Оскільки метою підготовки
вчителя є формування професійної компетентності, яка, відповідно до
Закону України «Про освіту» визначається як «динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність» (Закон
України «Про освіту», 2017), вважаємо за доцільне розпочати з розгляду
складових виховної компетентності вчителя за В. О. Сухомлинським.
Під виховною компетентністю розуміємо динамічну взаємодію знань
про історію, закони, принципи, цілі виховання; навичок, виховних умінь;
способів мислення, поглядів, цінностей, особистісних якостей, що
визначає здатність вчителя успішно провадити професійну виховну
діяльність.
Саме тому, що «справжня любов до вихованців – це непереборне
бажання дати їм те, що є у вас дорогого для вас самих» (Сухомлинский,
1979, с. 624), необхідно «наповнити» виховну компетентність вчителя
знаннями, навичками, уміннями, способами мислення, поглядами,
цінностями, особистісними якостями, що живитимуть любов вчителя до
вихованців.
252

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Василь Олександрович Сухомлинський сформулював уміння вчителя,
які, на нашу думку, є дороговказом розвитку емоцій вчителя, учнів;
процесу виховання загалом.
Коротко відобразимо складові виховної компетентності за
В. О. Сухомлинським у таблиці 1 і виокремимо ті з них, що мають зв’язок
із емоційною складовою особистості після таблиці. Зазначимо, що у
таблиці подані думки, висловлені педагогом у праці «Роль особистості
вчителя у духовному житті колективу та особистості» (Сухомлинский,
1979, с. 618-635). Окрім того, ми не розглядаємо навички, хоча вони і є
невід’ємною складовою поняття «компетентність», їх розгляд потребує
окремого висвітлення у співвіднесенні з відповідними уміннями.
Таблиця 1.
Складові виховної компетентності за В. О. Сухомлинським
Складові
Зміст
компетентності
Знання
Знання мають стати переконаннями.
Виховання думкою, знаннями.
Знання як сумління.
Уміння
Захоплювати учнів живою думкою.
Вчити вихованців ставитися до себе як до
людини.
Відстоювати добро та активно ненавидіти зло.
Створювати
певне
потрібне
ставлення
вихованців до вихователя, яке сприятиме
навчально-виховному процесу.
Демонструвати ставлення до інших людей.
Впливати на колектив і особистість кожного
учня.
Розвивати у вихованців нетерпимість до обману,
неправди.
Створювати авторитет педагога.
Захопити вихованців жагою до знань.
Утверджувати у вихованців свідоме ставлення до
знань.
Доносити власні розмірковування до вихованців
як до рівних собі.
Покликати за собою.
Тактично говорити про моральні недоліки
вихованців.
Розказати про певний випадок так, щоб вихованці
подумали про своє життя, щоб кожен заглянув у
свою душу.
Володіти засобами мудрого слова.
Озброїти вихованців системою позитивних
поглядів на життя.
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Способи мислення
Погляди

Цінності
Особистісні якості

Спрямувати переживання у взаємовідносини,
активну діяльність, поведінку, вчинки.
Виховувати внутрішню готовність не лише не
допустити у своє серце моральні вади, але й
боротися проти зла.
Спрямовувати колектив на суспільно корисну
діяльність.
Вкладати у вихованців систему позитивних
поглядів.
Вчити виховувати самого себе.
Вчити пізнавати самого себе.
Вчити саморозвитку.
Залишатися один на один з власною душею.
Розвивати культуру бажань.
Пробуджувати захопленість працею.
Вчити відчувати радість праці.
Наукове, філософське, художнє світосприйняття.
Гармонійна
єдність
ідеалів,
принципів,
переконань,
поглядів,
захоплень,
смаків,
симпатій та антипатій, морально-етичних
принципів у словах та вчинках педагога як
органічна потреба вихователя, закон його життя.
Духовна потреба донести знання учням.
Любов. Захопленість. Принциповість. Чесність.
Вимогливість.
Дисциплінованість.
Почуття
обов’язку. Почуття людської гідності та гордості.

Як бачимо, стосовно знань Василь Олександрович зазначав, що вони
«мають стати сумлінням» (Сухомлинский, 1979, с. 624) для учнів. Тільки
усвідомлене знання може стати сумлінням. А усвідомленню знань
сприяють, передусім, емоції. Тому емоційна складова особистості
майбутнього вчителя потребує розвитку.
Виокремимо складові виховної компетентності вчителя за
В. О. Сухомлинським (1979), що неможливі без емоцій, як позитивних, так
і негативних: захоплювати учнів живою думкою; відстоювати добро та
активно ненавидіти зло; розвивати у вихованців нетерпимість до обману,
неправди; захопити вихованців жагою до знань; покликати за собою;
розказати про певний випадок так, щоб вихованці подумали про своє
життя, щоб кожен заглянув у свою душу; озброїти вихованців системою
позитивних поглядів на життя; спрямувати переживання у
взаємовідносини, активну діяльність, поведінку, вчинки; виховувати
внутрішню готовність не лише не допустити у своє серце моральні вади,
але й боротися проти зла; розвивати культуру бажань; вчити відчувати
радість праці.
254

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, проведене
нами наукове педагогічне опитування демонструє потребу у
переосмисленні напрямів розвитку виховної компетентності майбутніх
учителів. Першим кроком у цьому напрямі може бути використання ідей
В. О. Сухомлинського щодо розвитку емоційної культури особистості.
Нами виокремлено складові виховної компетентності вчителя за
В. О. Сухомлинським; виявлено їх зв’язок з емоційною складовою
особистості. Аналіз складових виховної компетентності показав, що
формування виховних умінь вчителя неможливе без формування та
розвитку емоційної культури особистості.
Подальші розвідки можуть стосуватися формулювання завдань для
розвитку емоційної культури як складової особистості вчителя.
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Abstract. The article is devoted to the problem of future teachers’
emotional culture development as a component of educational competence and
personality in general. Based on the data of the author's scientific pedagogical
survey conducted in the form of an anonymous written questionnaire, the article
substantiates the need to study the ways of teachers’ personality development,
in particular, in the works of native educationalists. The result of the data
analysis of recent scientific works on the problem of teacher’s personality
256

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
development demonstrated the absence of a holistic study devoted to the analysis
of the ways to develop the future teacher's personality, particularly highlighted
in the works of native educationalists. It is stated that, the pedagogical heritage
of V. O. Sukhomlynskyi is an inexhaustible source of such ideas. By studying
and analysing the pedagogical works of V. О. Sukhomlynskyi, the components
of the teacher's educational competence were identified; their connection with
the emotional component of a personality is revealed. Teachers’ skills, which are
a pointer to the teachers’ emotions development were pointed out. The analysis
of the components of educational competence has shown that the formation of a
teacher educational competence is impossible without the formation and
development of an emotional culture of a personality. After all, almost every
skill formulated by V. O. Sukhomlynskyi contains an integral component –
emotions. Accordingly, the article concludes that the development of the
teacher's personality and the formation of his/her educational competence
requires the development of teacher’s emotional culture.
The formulation of the ways of emotional culture development as a
component of the teacher's personality can be studied in further researches.
Keywords: education, personality, competence, teacher, emotional culture.
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257

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
УДК 37.091.64 (091)
DOI: 10.35619/iiu.v1i14.428
Сухомлинська Леся
науковий співробітник відділу педагогічного
джерелознавства та біографістики
ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського,
м.Київ, Україна
ORCID: 0000-0003-3055-5392
e-mail: 1408koala@gmail.com
ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ ЖИВОГО У
ПІДРУЧНИКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(ДОРАДЯНСЬКИЙ І РАННЬОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)
Анотація. Статтю присвячено характеристиці тем і сюжетів, що
формували у школярів знання і ставлення до світу живого (рослин і тварин)
на сторінках вітчизняної навчальної літератури початку ХХ століття, коли
у суспільній думці ще не було усталеної позиції щодо цих питань. У центрі
аналізу – підручники і навчальні посібники для молодших школярів, на
сторінках яких віддзеркалена думка педагогів-авторів й укладачів щодо
питань взаємодії людини/дитини та світу живого. У статті розкрито
змістове наповнення підручникової літератури, створеної і впровадженої у
роки діяльності українських урядів періоду Української революції (19171921), яка в цілому продовжила дореволюційну тенденцію висвітлення цих
питань як розкриття повсякденного світу дитини. Охарактеризовано
підручники Т. Хуторного (Тимофія Лубенця) та внесок видатного педагога
Бориса Грінченка у формування у дітей милосердного ставлення до тварин.
З’ясовано, що в ранньорадянський період, коли в республіці була
сформована власна система освіти, переважна частина підручників,
застосовувана в попередні роки, була перероблена під радянський дискурс
і напрями діяльності школи – вивчення оточуючого світу, зв’язок з життям.
Тем і сюжетів про рослинний і тваринний світ побільшало в підручниках
для сільської школи з огляду їх «корисності» для людини і господарства, а
піклування автори радили приділяти диким птахам. У статті
охарактеризовано російську підручникову літературу, оскільки її
застосовували і в школах УPCР. Встановлено, що в усіх аналізованих
джерелах початку 1920-х років матеріал про світ живого представлений
недостатньо. У порівнянні з іншими темами, особливо ідеологічними,
спостерігається виразна тенденція до його зменшення, натомість
політична, ідеологічна складова з кожним роком все зростала.
Ключові слова: підручник, навчальний посібник, світ живого,
рослини, тварини, початкова освіта, дитина.
© Сухомлинська Л., 2021
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Постановка проблеми. У сьогоднішньому глобалізованому світі, що
знаходиться на межі екологічної катастрофи, особливо гостро постають
питання про зміну ставлення людства до природи, рослин і тварин – від
бездумного їх використання до збереження багатств природи і
різноманіття тваринного світу. Такий підхід може бути реалізований за
умови відповідного виховання дітей з самого раннього віку. Для того, щоб
повно і всебічно здійснювати його, важливо вивчити досвід, уже
напрацьований у попередні часи, зокрема до початку ХХ століття.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Загальнопедагогічні
процеси, що мали місце у 1920-х роках, досить повно досліджені у
вітчизняній історико-педагогічній літературі. Це, зокрема, книга
В. В. Липинського «Становлення і розвиток нової системи освіти в УРСР
у 20-х роках» (2000), колективна праця «Нариси історії українського
шкільництва (1905-1933)» (1996); стаття О. В. Сухомлинської «Радянська
педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції» (2014).
Досліджували її й російські автори: Є. М. Балашов «Школа в російському
суспільстві. 1917-1927. Становлення ”нової людини”» (2003),
М. В. Богуславський «Історія вітчизняної педагогіки. Перша третина ХХ
століття» (2005).
Праць, що стосувалися б безпосередньо нашої проблеми, небагато, і
серед них стаття А. Мовчун про ставлення Бориса Грінченка до тварин
(2013) та праця науковців В. Борисенка та І. Телегуз про розвиток освіти
ранньорадянського періоду, де проаналізовано й підручникову літературу
(2012).
Мета статті – виокремити з підручникової літератури, що була
поширена у вітчизняній освіті дорадянського і ранньорадянського часу,
теми і сюжети, присвячені світу живого. і проаналізувати їх крізь призму
формування ставлення дітей до рослин і тварин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розпочнемо з аналізу
навчальної літератури, одним з основних з завдань якої є формування
світоглядних орієнтирів у школярів, до яких, на нашу думку, має входити
і формування ставлення до світу живого.
Передовсім ми уважно вивчили підготовлений фахівцями каталог
«Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для
початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду
Державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
ім. В. О. Сухомлинського» (2014), який в достатній мірі дає уявлення про
кількість такої навчальної літератури, а також розкриває її зміст. З
поміщених у каталозі назв підручників (загальною кількістю – 1235)
можна зробити висновок, що найбільше матеріалів з питань відображення
життя тварин можна віднайти в читанках (161 книга) та інтегрованих
підручниках (47 книг), призначених для початкової школи як сільської, так
і міської (Підручники та навчальні посібники з гуманітарних дисциплін
для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду
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Державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
імені
В. О. Сухомлинського: каталог, 2014).
Отже, нашими джерелами є навчальна література і зокрема читанки,
підручники і навчальні посібники з гуманітарних предметів. При аналізі
будемо дотримуватися хронологічно-проблемного викладу.
Але перш, ніж розпочати аналіз складової радянського часу, вважаємо
за необхідне висвітлити період української революції (1917-1921), коли
проводилася національна політика в галузі освіти, створювалася нова
система шкільництва з новим змістом і новою навчальною літературою. З
перших кроків проголошення самостійності освітяни звернулися до
досвіду створення української навчальної літератури – букварів, читанок,
граматок, підготовлених вчителями й громадськими діячами наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. Як зазначають сучасні українські історики,
«першим етапом у цій роботі було перевидання без змін або ж з
незначними змінами букварів Б. Грінченка, С. Русової, Т. Лубенця,
читанки О. Білоусенка, Т. Лубенця, Б. Грінченка та М. Грінченко...
Водночас розпочався процес складання нових підручників» (Борисенко та
Телегуз, 2012, с.90). А оскільки українська ідея в ці роки спиралася на
сільське життя, яке, як вважалося, найбільш притаманне українцям, то
зміст цих перших навчальних книг був «пристосований до національних
традицій, звичаїв і вірувань власного народу» (Борисенко, В., Телегуз,
2012, c.88). Тож відтворення сільського життя було неможливим без
зображення природи, рослинного і тваринного світу. Наведемо, як
приклад, підручник Т. Хуторного (Тимофія Лубенця) «Читанка: Перша
книга після граматки», яка витримала 8 видань, нею послуговувалися і в
радянський період. У ній поміщено не лише інформаційний матеріал про
свійських тварин та звірят, м’ясоїдних і травоїдних, а й багато оповідань
про тварин М. Коцюбинського, Б. Грінченка, І. Франка та народних казок.
Тексти доповнені загадками, приказками, віршиками (Хуторний,1917).
Інший підручник – читанка «Рідний край» колективного авторства, що
широко використовувалася в школах, складається з 13 розділів, які
відображають найближче оточення дитини: сім’я, хата, двір, школа, сад та
город, степ, поле, пори року. У читанці поміщено твори переважно
українських авторів – Т. Шевченка, Б. Грінченка, Л. Глібова, Є. Гребінки,
Я. Щоголіва, матеріали з інших читанок (не вказано, з яких) та переклади
текстів з російських читанок. Оповідання про тварин розкидані по всій
книжці, і серед них про кицьку, мишку, корову, собаку, коня, свиню, цапа
в художньо-образному, літературному поданні. Наприкінці майже
кожного тексту вміщено короткі запитання і завдання для дітей:
«Розкажіть, хто яких звірів знає та бачив?», «Розкажіть про свою кицьку»,
«Розкажіть, що знаєте про зайчика та намалюйте його», а також приказки і
прислів’я, скоромовки (Рідний край. Читанка з малюнками. Книжка перша.
Для початкових народних шкіл, 1919).
Великий внесок у виховання доброго, жалісливого ставлення дітей до
живих істот здійснив Борис Грінченко своїми першими книгами для дітей
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– букварями й читанками. Видана у 1907 р. «Українська граматка до науки
читання і писання» його авторства слугувала школярам у період
української революції. У частині, де розміщені невеличкі тексти для
читання, багато оповідань про тварин – коня, кізоньку, вовка тощо. У
деяких з них автор висловлює думку щодо того, як діти повинні
поводитися з тваринами в певних ситуаціях. Наприклад, в оповіданні «Діти
і гніздечко» розповідається, як діти знайшли в саду гніздечко, де були
маленькі пташки ще без пір’ячка, і принесли їх додому. Тато у них запитав,
чи було б добре дітям, коли хтось украв би їх із хати. Діти відповіли, що
мама б плакала, і вони також плакали б. А отже «таке саме горе буде
матері-пташці і сим дітям. Діти пожаліли пташок, однесли у сад і посадили
у гніздо» (Грінченко, 1907).
У наступному підручнику Б. Грінченка і М. Грінченко «Рідне слово –
українська читанка», яка вийшла після смерті автора і її доопрацьовувала
дружина письменника, також багато матеріалів, присвячених тваринам, як
і в читанках інших авторів цієї пори, але для нас вона цікава тим, що там
багато творів про тварин самого Грінченка – «Свиня та кінь»,
«Скривджений вовк», «Журавель і горобець», «Лев», «Олень» та інші. З 30
параграфів різної тематики є декілька, присвячених тваринам: Свійські і
дикі тварини; М’ясоїди, травоїди, всеїди; Тварини чотириногі та птахи
(Грінченко та Грінченко, 1912).
Але найбільший інтерес для нас викликає збірка «Розум та почування
у живої тварі», підготовлена Б. Грінченком, а «попереказувана» Марією
Загірньою (Розум та почування у живої тварі, 1919). Дослідниця творчості
педагога А. Мовчун зазначає, що ця книжка з’явилася завдяки доньці
письменника Насті, для якої батько вів рукописний журнал «Проліски.
Настин часопис», матеріали з нього згодом відбирав і поміщав у
львівському дитячому журналі «Дзвоник» (Мовчун, 2013). Збірку складено
з різних текстів, але переважна більшість – це адаптовані педагогом для
дітей уривки з книг англійського натураліста, сучасника Ч. Дарвіна
Дж. Роменса, «Розум тварин», що були перекладені російською мовою у
1888 р. Цей автор – один із перших європейських зоологів, який
стверджував, що тварини мають більш розвинений розум, ніж тоді
вважали. Звичайно, в його творах не було повчань і напучувань, які
знаходимо в книзі «Розум та почування живої тварі», а, отже, внесок
Б. Грінченка в цю книжку дуже великий. Зокрема, переказуючи різні
історії, що підтверджують розум і емоції у собаки, Грінченко підкреслює:
«що живі тварини мають розум, мають і почування. Розум дає їм змогу
розмовляти проміж себе й навіть розуміти, як людина до них заговорить їх
мовою. Почування роблять живі тварини милосердними, прихильними до
тих, хто їм не робить зла. Таким побитом, ми бачимо, що живі тварини так
само, як і людина, чують біль, думають, розмовляють (що вони, думаючи,
розмовляють – видно на мавпах), люблять або ворогують, жаліють або
сердяться, віддають себе на жертву за других, а винних карають, навіть
судять. Правда, не всі живі тварини однакові, не у всіх однаковий розум та
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почування... От як подумаємо про все це, то стане зрозуміло, що велику
неправду робить той, хто мучить або без усякої потреби вбиває живу
тварину. Скільки-то є людей, що без ніякої потреби втішаються з
стрілецтва і не подумають, що це гріх!» (Мовчун, 2013).
Ці тенденції щодо ставлення до тварин, що розвивалися в роки
української революції, були пригальмовані зі становленням радянської
влади і створенням УСРР. Й хоча роки створення української навчальної
літератури були нетривалими, вони вплинули на подальшу стратегію
українського радянського підручникотворення, сприяли українізації,
українському національному відродженню 1920-х років. Сучасні
українські історики відзначають, що «упродовж 1921-1934 рр. характер
підручникотворчої діяльності української інтелігенції в умовах Радянської
України пройшов складний процес еволюції від національного до
змішаного, а потім і радянізованого». 1920-і роки – це був період
«змішаних» підходів, коли одночасно існували підручники, які «зберігали
народний дух», а також ті, що були вже «частково радянізовані»
(Борисенко, Телегуз, 2012, c.118). І таких ставало все більше.
Тому, перші кроки радянської освіти в Україні пов’язані з
перевиданням підручників Б. Грінченка, С. Черкасенка, Я. Чепіги та інших.
Ці автори самі або замість них інші особи вносили зміни й правки в тексти,
написані в попередні роки.
Проаналізуємо їх з точки зору розкриття перед дитиною оточуючого
світу через зображення тварин на прикладі підручника Я. Чепіги
«Веселка», який автор переробив під радянський дискурс. У ньому розділ
«Читання після азбуки» наповнений матеріалами, де головними дійовими
особами виступають тварини і птахи, і серед них «Пісня про бичка»,
«Мудра кицька», «Чудні орачі» (про ведмедів), казка «Рукавичка», казка
про Ріпку (І. Франка, але про це не зазначається). Всі ж решта – про
свійських і хатніх птахів. Зміст підручника – це байки, приклади народної
творчості, як віршованої, так і прозової. У ньому поміщено досить багато
ілюстрацій, вони чорно-білі, але намальовані з великою майстерністю. На
«радянськість» вказують лише два тексти в самому кінці – Рада та
Інтернаціонал, без будь-яких коментарів (Чепіга, 1922).
Для дітей післябукварного періоду навчання були підготовлені дві
читанки, укладені А. Кушніренко. У першій частині читанки «Навколо
нас» зустрічаємо багато оповідань про природу і серед них – про тварин
(«Розумний кінь», «Кошенята», «Собака на містку», «Вчені собаки», «Дві
кози», поміщені в різних розділах, а в розділі «Наші приятелі і вороги»
«приятелями» називають коней, корову, собаку, вівцю, свиню. Наприклад,
в оповіданні «Щирий друг» розповідається, як селянин вирішив утопити
свого старого собаку, поплив на човні, але через незграбність сам впав у
воду й почав тонути, а собака врятував його (Навколо нас. Перша читанка
для шкіл соціального виховання, 1922). Ворогами у читанці називають
гризунів, вовків та лисиць, які наносять шкоду посівам і свійським
тваринам.
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Привертає увагу оповідання Г. Коваленка «Шануймо пташок!», в
якому йдеться про те, як вони знищують комах, гусінь, черв’яків, тим
самим допомагаючи людям вирощувати різні культури та плоди. Але
хлопці руйнують пташині гнізда, деруть яйця, мучать пташенят. А ще
«пташку впіймають і замучать, та й не подумають, що в неї маленькі
діточки, що вони плачуть, ждучи мами, що вони без неї загинуть. Хто звик
бути немилостивим до пташок та до тварів, той звикне бути немилостивим
і до людей, до своїх батьків, діток, сусід. Хто звик жалувати пташок, той
жалуватиме й людей, а надто малих, бідних, і того самого будуть шанувати
люде» (Навколо нас. Перша читанка для шкіл соціального виховання, 1922,
c.142 – 143].
У післямові до другої читанки відзначалося, що в умовах відсутності
потрібної навчальної літератури «редакція взяла стару, гарну з
педагогічного боку читанку С. Черкасенка і переробила її для цього
видання, по змозі викинувши з неї рештки трухлявини релігійних,
монархічних і суто власницьких забобонів та додавши деякого нового
матеріалу».
Зміст другої частини читанки «Навколо нас» поділений на шість
частин без їхнього означення, але з певною тематичною спрямованістю.
Другий розділ містить багато матеріалів про природу, там пояснено, що
таке природа, які її складові, йдеться про вчених, які її досліджували. Тут
же є підрозділ про різних тварин, їхню боротьбу за виживання, короткі
повідомлення про комах, птахів і про звірів: лисицю (переклад з
Е. Сеттона-Томпсона), народні казки («Вовк, собака і кіт») з таким
завданням: «Розкажіть, хто знає, яку казку з життя живих тварин.
Позаписуйте вдома всі казки, які зможе хтось з ваших старих розповісти, і
передайте вчителеві» (Навколо нас. Друга читанка для шкіл соціального
виховання, 1922, c.131).
Ось такий зміст навчальних книг був поширеним упродовж 1920-х
років в УРСР, коли функціонувала притаманна саме їй система освіти. Але
з плином часу ця своєрідність зникала під всезагальною тенденцією
уніфікації систем освіти всіх радянських республік за моделлю російської,
яка й без того мала значний вплив на українську освіту як ідеологічно
«правильна», більш стала, методично забезпечена. Тому звернемося до
аналізу відповідної російської літератури крізь призму нашої тематики.
Підкреслимо лише, що в РРФСР процеси радянізації з’явилися одразу ж
після Жовтневого перевороту 1917 р., а в Україні цей процес розпочався у
1921-1922 рр. У другій половині 1920-х років і впродовж 1930-х російська
навчальна література була широко розповсюджена в УРСР як і по всій
території Радянського Союзу, про що свідчить вже згадуваний нами
Каталог підручників і навчальних посібників з гуманітарних дисциплін
(1918-1945 рр.) (Підручники та навчальні посібники з гуманітарних
дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з
фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського: каталог, 2014).
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У цій літературі матеріали, що знайомили дітей зі світом живого,
поміщували у читанках, коли діти приступали до усвідомленого
сприйняття художніх та інформаційних текстів. На початку і в середині
1920-х років було підготовлено і випущено досить багато книжок для
читання, де тексти розміщені відповідно до нових шкільних програм, які в
цілому були побудовані з урахуванням відповідного «ухилу» школи –
сільськогосподарського чи міського, що свідчило про «зв’язок шкільної
роботи з трудовим життям», новими соціально-економічними умовами, а в
педагогічному сенсі – з самодіяльністю, колективізмом та комплексністю.
Матеріал у всіх читанках скомпоновано за порами року, куди вписували
тексти, що ознайомлювали дітей зі світом природи, долучали їх і до світу
тварин, які оточували дитину. Наприклад, у першій робочій книзі для дітей
сільської школи розміщено такі матеріали ознайомлювального характеру:
«Як живуть звірі зимою», «Колючий звірик», «Заєць-русак», невеликі
оповідання про домашніх тварин – собак, котів, коней, корів, телят, свиней
тощо (Поршнева, 1926).
У книзі для читання для сільської школі «Школа і село» (другий рік
навчання) поміщено розділ «Тварини восени», з текстами про відліт птахів
– ластівок, журавлів, поведінку їжаків, ведмедів, білок (Фортунатова,
1927), а також розділ про свійських тварин – собак, котів, корів, коней,
курей, свиней (Фортунатова, 1927, с. 51-64). У розділі про зиму є параграф
«Рослини і тварини зимою», де зустрічаємо оповідання А. Чехова
«Білолобий» та Л. Толстого «Русак», «Як вовки вчать своїх дітей»
(Фортунатова, 1927).
Проте не всі матеріали читанок або ж підручників з мови, подано
інформаційно нейтрально. Зустрічаємо тексти, особливо в читанках
початку – середини 1920-х років, де оповідання про тварин мають виховні
аспекти, спрямовані на формування добросердечного ставлення до них.
Наприклад, у читанці К. Соколова «Гра та праця» (1925) розміщено
декілька оповідань такого спрямування. І серед них «Голодні птахи» (за
Богдановим), де описано як два хлопчики помітили за вікном голодних
пташок, які не могли під снігом знайти собі їжу. Вони зробили годівницю,
насипали зерна та крихти хліба і виставили на вулицю. Різні пташки
злетілися, подзьобали корм й «затягли хором пісеньку» (Соколов, 1925).
До тексту додано питання для бесіди, і серед них завдання: «Повісьте
біля вікна або на дерево годівницю (широку дощечку), насипайте на неї
кожного дня корм і спостерігайте за пташками» (Соколов, 1925).
Відтак дітям пропонувалося написати плакат «Нагодуйте голодних
пташок» і повісити у класі на стіні. Цей текст у підручнику виділено і взято
у рамку, що одразу привертає увагу дітей. Поряд поміщено також такі
гасла: «Бережіть птахів: Птахи наші друзі» (Соколов, 1925).
З особливою теплотою представлені тексти про хатніх тварин: «Мої
вірні друзі» (кіт Васько і собака Дружок), «Котенята». Після викладу
тексту пропонується бесіда «Розкажіть про свою кішку»: як її звуть, яке в
неї хутро, чим вона харчується, як вона грається тощо. Пропонується також
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поспостерігати за нею і описати, які в неї зуби, які лапи, як вона полює на
мишу, як умивається тощо.
Дітей ознайомлювали зі змістом відомого оповідання М. Некрасова
«Дідусь Мазай і зайці» про спасіння зайців під час повені, що слугувало
прикладом гуманного ставлення до звірів, навіть коли про це додатково не
наголошувалось (Соколов, 1925).
В інтегрованому підручнику «Грамота і робота», складеному
М. Поршнєвою для сільської школи, є досить багато матеріалів про тварин,
зокрема птахів: що їдять, як зимують, а також окремий розділ «Свійські
тварини» (Поршнева, 1926). де крім собак і кішок, описані коні, корови,
свині. Якщо ці останні описуються з точки зору їхнього комфортного
утримання, то про котів і собак – з любов’ю, а більше – з жалістю, з
бажанням підтримати. Наприклад, текст «Кішка і котенята» розповідає про
те, що після того, як кішка окотилася, тітка Мотрона, сусідка дітей, забрала
маленьких і викинула в канаву. Діти побачили, що вони «путаються в сирій
кропиві, слабенькі, сліпенькі, всі мокрі, трясуться… жаль нам стало
кошенят… Підібрали… в подоли й понесли швидко додому» Поршнева,
1926, с. 76).
Аналіз засвідчив, що й російськомовні радянські підручники 1920-х
років, приділяли увагу висвітленню світу живого. Це, з одного боку,
пояснюється тим, що частково використовували навчальну літературу
дорадянського періоду, а також тим фактом, що одним з важливих завдань
нової школи було ознайомлення з навколишнім світом, установлення з ним
багаторівневих зв’язків і контактів, куди, без сумніву, не могли не входили
й тварини.
Наголосимо водночас, що цей матеріал представлений недостатньо.
Якщо порівнювати з іншими розділами, особливо ідеологічними, то
спостерігається виразна тенденція до його зменшення, натомість
політична, ідеологічна складова з кожним роком все зростає.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Аналіз, здійснений у
статті, продемонстрував, що питанням ознайомлення дітей молодшого
шкільного віку зі світом живого через підручникову літературу в період
діяльності українських урядів та ранньорадянський час приділяли певну
увагу. Вони переважно мали інформаційний характер, але оповідання про
домашніх тварин були емоційно забарвлені, формували доброзичливе, в
окремих випадках, милосердне ставлення до них. Подальші дослідження
цієї тематики цих років можуть охоплювати вже не молодших школярів, а
підлітків, учнів основної школи і більш широкого переліку навчальної
літератури.
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REFLECTION OF THE LIVING WORLD IN EDUCATIONAL
LITERATURE AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY
(PRE-SOVIET AND EARLY SOVIET PERIOD)
Lesia Sukhomlynska
Researcher at the Pedagogical Department
of Source Studies and Biographies
V. O. Sukhomlynskyi’s SSPL of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0003-3055-5392
e-mail: 1408koala@gmail.com
Abstract. The article is devoted to the characteristics of topics and plots
that formed students’ knowledge and attitude to the living world (plants and
animals) in the pages of Ukrainian educational literature of the beginning of the
20th century, when public opinion had not yet established a position on these
issues.The analysis focuses on textbooks and manuals for primary school
children, which reflect the views of teachers, authors and compilers on the
interaction of a person and the living world. The article reveals the content of
textbooks created and implemented during the years of Ukrainian governments
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during the Ukrainian Revolution (1917-1921), which in general continued the
pre-revolutionary trend of covering these issues as a revelation of the everyday
world of the child. The textbooks of T. Khutorny (Tymofiy Lubents) and the
contribution of the outstanding teacher Borys Hrinchenko to the formation of
children's compassionate attitude towards animals are described. It was found
that in the early Soviet period, when the republic had its own education system,
most of the textbooks used in previous years were reworked for Soviet discourse
and school activities - the study of the world around us, the connection with life.
Topics and stories about flora and fauna increased in textbooks for village
schools in view of their “usefulness” for humans and the economy, and the
authors advised to give care to wild birds. The article describes the Russian
textbook literature, as it was used in schools of the UkSSR. It is established that
in all analyzed sources of the early 1920s the material about the living world is
insufficiently presented. In comparison with other topics, especially ideological
ones, there is a clear tendency to reduce it, while the political, ideological
component has been growing every year.
Keywords: textbook, living world, plants, animals, primary education,
child.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION OF
BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT
Abstract. The article analyzes the concept of “bullying” and describes the
areas of psychological and pedagogical prevention of this phenomenon. Bullying
is considered as individual or group physical or psychological violence against
a person who is unable to defend himself at the time of the violence against him;
as a form of cruel behavior, when the physically or psychologically stronger
(bully, abuser) gets pleasure from ridicule, bullying of the weaker (victim). The
factors and reasons for the spread of bulling in the school environment are
clarified.
Bullying has been found to exist in two behavioral subcategories: direct and
indirect bullying. Direct intimidation (active bullying) involves: threats,
humiliation, insults, humiliation, harassment, causing trouble; indirect
intimidation (passive bullying) includes: spreading rumors, spoiling personal
belongings, lying, damaging reputation, isolation. Five stages of bulling were
analyzed: creation of conditions, initial stage, active stage, social isolation of the
victim, escalation of the conflict.
Factors contributing to the development and spread of bullying in
adolescence were identified: low socio-economic status of the family, intrafamily conflicts, changes in the family (the appearance of a stepfather,
stepmother, second child, etc.), hyperopia or indifference of parents; low school
performance and inflated requirements for students achievement, which do not
correspond to their abilities, capabilities; low level of education; self-affirmation
by humiliating the victim, up to the satisfaction of their own sadistic needs;
alcohol, drug and computer game abuse; the struggle for power in the group, the
desire and need to dominate others; life experience, which includes
manifestations of aggression, hostility, violence, etc.
It was found that important in the practical activities of the school is the
psychological and pedagogical prevention of bullying, which is implemented at
the individual, group, school and family levels, and aimed at maintaining the
mental health of students, as well as creating conditions that minimize or the
© Tetiana Tsipan, 2021
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influence of factors provoking violence, harassment, aggression, terror, etc. is
leveled off.
Keywords: bullying, schoolchildren, diagnostics, psychological and
pedagogical prevention.
Target setting. In the system of psychological and pedagogical research,
the problem of prevention of antisocial behavior has always been relevant.
Modern youth being formed in difficult socio-cultural conditions and instability
of social processes, the destructive behavior of minors deepens. That’s why
disregard for legal, moral, social norms, progressive alienation, increased
anxiety, spiritual devastation, cynicism, cruelty, manifestations of various forms
of violence and aggression, rude treatment of others, decline in interest in
education and community service, and so on are very common. The number of
children with behavioral disorders and those who belong to the “risk group” is
growing; the share of illegal, aggressive behavior of children and adolescents is
increasing. Conflicts in the “student-student” and “student-teacher” system
caused by violence are a serious destabilizing factor.
Research publications analysis. The problem of violence in the social
environment began to be considered at the beginning of the 20 th century. The
first studies on the problem of violence were conducted by Scandinavian and
British scientists D. Olveus, E. Roland, P. Heinemann, D. Lane, W. Orton, D.
Tattum, E. Munte and others. After the publication in 1960 by the Swedish
physician P. Heinemann of the book “Mobbing - Gang Violence Among
Children and Adults”, the term “mobbing” was introduced into psychology,
which is interpreted as a collective aggression aimed at a person who interfered
with others to engage in their usual activities. Another Swedish researcher, H.
Leiman, defined “mobbing” as “psychological terror”, that is, the systematic
hostility of one person or several to another.
Norwegian psychologist D. Olveus on the basis of the concept “mobbing”
introduced a new term - bullying, recognizing it as a special type of violence,
“intentional, systematically repetitive aggressive behavior based on inequality
of social power or physical force” (Olweus, 1978).
In Ukraine, bullying, as a psychological and pedagogical problem, has been
considered relatively recently, and the existing problem of bullying in schools
has simply been silenced. However, recently interest in this problem has
declined. After all, today this antisocial phenomenon is very common in the
school environment.
R. Ivanchenko, O. Ozhiyova, S. Bogomaz cover the causes of school
bullying in their scientific works; I. Kuzmin and O. Kuznetsova study the
problem of bullying in adolescence; scientific works by S. Muddy, T.
Nalyvayko, I. Regush are devoted to methods of prevention and prevention of
bullying in adolescence; K. Plutytska and others reveal approaches to
understanding bullying as a form of school violence.
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The research aims and objectives - to carry out a theoretical analysis of
the concept of “bullying”, to characterize the factors that contribute to the spread
of bullying in the school environment and to outline areas for its prevention.
Presenting the main research material. In the Cambridge English
Dictionary, the verb “to bully” is interpreted as “insulting or intimidating
someone who is less or less influential than you” (Meaning of “bully” in the
English Dictionary).
The Oxford Dictionary gives the following definition of “to bully”: “the
desire to harm, intimidate or coerce a vulnerable person or a person who is
perceived as vulnerable” (Main definitions of bully in English).
According to I. Kon, bullying is intimidation, physical or psychological
terror, aimed at causing fear in another and thus subordinating him to himself
(Кон).
In our opinion, bullying is individual or group physical or psychological
violence against a person who is unable to protect himself at that time. This is a
form of cruel behavior when the physically or psychologically stronger (bully,
abuser) gets pleasure from ridicule, bullying of the weaker (victim).
Buhler never regrets his actions and deeds. And a bully who is bullied, is
not always able to tell others for fear of being heard, misunderstood, or even
humiliated.
R. Ivanchenko, O. Ozhiyova, S. Bogomaz cover the factors of school
bullying in their scientific works; I. Kuzmin and O. Kuznetsova study the
problem of bullying in adolescence; scientific works of S. Muddy, T. Nalyvayko,
I. Regush are devoted to the methods of prevention and prevention of bullying
in adolescence; K. Plutytska reveals approaches to understanding bullying as a
form of school violence.
According to G. Kozhukhar, bullying exists in the form of two behavioral
subcategories: direct and indirect intimidation. Direct intimidation (active
bullying) involves: threats, humiliation, insults, humiliation, harassment,
causing trouble. Indirect intimidation (passive bullying) includes: spreading
rumors, spoiling personal belongings, lying, damaging reputation, isolation
(Кожухарь, 2012, p. 230-245).
Bullying, as a social phenomenon, is manifested among people of different
ages, but most severely in adolescent groups. A teenager's sense of belonging to
a certain group is essential for the development of his personality and the
formation of behavior. Psychologists consider the desire to merge with a group
as a mechanism of psychological protection and call it social mimicry.
A group for a teenager is a specific type of emotional contact that arises
from meeting his need for affiliation; it is the carrier of a certain subculture; a
necessary condition for identifying the position of the adolescent and gaining his
status in it; this is the so-called free communication, which in most cases takes
place outside the pedagogical influence. Group approval or condemnation of
adolescent behavior by other members of the group is deeply felt, evokes
feelings of elation or guilt. The teenager's desire to be the center of attention and
look cool, the desire to establish the right to leadership or strengthen their status
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in it leads to a struggle for power in the group, which in most cases occurs by
demonstrating physical or emotional superiority over other group members.
This is noted in their studies Salmivalli, Koula, Juvonen, Galvan, Cillessen,
Borch. Bullying allows the abuser to maintain a high status in the group for a
long time, as there is a certain imbalance of forces between the abuser and the
victim, which, in turn, forms and maintains the group structure (Salmivalli Ch.
KiVA: the national anti-bullying program in Finland).
. Analysis of psychological and pedagogical literature allows us to identify
a number of factors that contribute to the development and spread of bullying in
adolescence: low socio-economic status of the family, family conflicts, changes
in the family (stepfather, stepmother, second child, etc.), hyperopia or parental
indifference; low school performance and inflated requirements for the success
of the adolescent, which do not correspond to his abilities, capabilities; low level
of education; inadequately underestimated self-esteem and a sense of selfpreservation; weak social skills and abilities of children, when they do not know
how to agree, ask for help, share opinions or things that worry them, recognize
their feelings and the condition of other children; high impulsivity; envy,
revenge, feelings of hostility; self-affirmation through the humiliation of the
victim, up to the satisfaction of their own sadistic needs; alcohol, drug and
computer game abuse; personal aggression of the teenager, which depends on
individual characteristics and conditions of upbringing; membership in the group
and the desire to maintain their status in it; the struggle for power in the group,
the desire and need to dominate others; life experience, which includes
manifestations of aggression, hostility, violence, etc.
The development and spread of bullying in school is facilitated by the presence
of a recognized informal “leader” in the classroom, lack of teacher control over student
behavior during breaks, the emergence of acute conflict between two adolescents under
the influence of external factors that provoke bullying, teachers' reluctance to interfere.
internal clarification of issues in the classroom”, deliberate concealment of bullying at
school in order not “to take out the trash” from the classroom or school. That is, if
teachers conceal the facts of the manifestation of this negative phenomenon, do not pay
attention to the development of the student group, the students are presented to
themselves and all the prerequisites for bullying are created as the basis of relationships
in the classroom. At the same time, the “victim” constantly receives psychological
trauma, and the bully develops a strong sense of impunity, permissiveness,
omnipotence in relation to acts of violence, humiliation. However, we should not forget
that the school is responsible for the development of the child's personality, for the
quality of relationships in the system “teacher – student”, “student – student”.
Favorable for the bully is the insecurity of the victim, the unwillingness of
the victim to defend himself and low self-esteem of the victim. It is important
for the bully that the victim is weaker, unable to defend himself and has no
protection and support from others. If no one responds to the violence, the
bullying continues and becomes regular, systematic.
The victim's unwillingness to defend himself is associated with
acknowledging the physical or emotional superiority of the bully, fear of feeling
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even more aggressive and violent, and being “bad” in the eyes of parents because
of the parents' attitude of “fighting is bad and surrendering”. Everyone knows
who is stronger and who is weaker in the class, so the weaker always gives way
to the stronger, and the stronger always comes. Low self-esteem of the victim is
associated with loneliness, social unhappiness, depression, inability to
communicate with peers, developed inferiority complex, passive obedience.
dissatisfaction with oneself “unties the hands” of the bully. Buller is also
attracted by individual traits of a weaker character: timidity, anxiety, sensitivity,
distrust, fear. And then the relationship in bullying is built on the rules of
humiliation, force, persecution of the victim, withdrawal of aggression from
themselves, etc.
Nowadays there are effective behavioral responses to bullying situations.
First, the role of observer should not be taken, as the joining of observers to
harassment forms a so-called “bullying circle” (Dan Olveus), which deepens
bullying (harassment), reduces empathy for the victim under group pressure
(suppression of empathy) and worsens the “victim's” condition..
For the formation of bullying (harassment) it is needed the approval or tacit
support of the actions of the offender (buller) by others - observers (witnesses)
(Tilikina, Holzberg, Melnichenko).
If the bully has no emotional or physical support, “no public”, the situation
may change for the better. Secondly, the situation of supporting the victim is
important. Classmates can help a child who has been bullied to take his or her
side, and if there is a majority, the abuser will eventually stop being aggressive
towards the victim. Third, a person who has witnessed a bullying situation must
be confident in their emotional and physical strength. After all, she must
convince the bully to stop bullying, harassment, violence. Such behavior can be
risky for the victim's defender, because if the offender has a large support group,
then aggressive behavior can be directed at him. That is why such a behavioral
response is used infrequently, although in some cases it is very effective.
There are five stages of bullying
1. Creating conditions. An interpersonal conflict or an unfavorable
psychological climate in a group (team) due to high emotional tension can act as
a precondition.
2. The initial stage. There is a search for the culprit, who is aggressively
attacked in order to relieve and relieve emotional tension.
3. Active stage. This is a phase of systematic mockery of the victim, her
harassment, regardless of her real actions and deeds.
4. Social isolation of the victim. At this stage, the object of bullying is
partially or completely isolated from the team.
5. Escalation of the conflict. Most often, the victim is forced to leave the
team because she is not accepted there (Eвтиxoв, 2010).
To eliminate the manifestations of bullying in the classroom or school
environment, it is necessary to establish or rebuild interpersonal relationships in
the group, to make them trusting and positive. Therefore, important in the
practical activities of the school is its psychological and pedagogical prevention,
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which is implemented at the individual, group, school and family levels. It aims
to preserve the mental health of children, as well as to create conditions in which
the influence of factors that provoke violence, harassment, aggression, terror,
etc. is minimized or eliminated.
Prevention is carried out by correcting existing social deviations.
Psychological and pedagogical activities aimed at preventing and overcoming
bullying are based on the principles of individuality, social adequacy,
consistency and consistency, personal responsibility of the adult, self-reliance
and potential personality, cognitive activity and independence, focus on the
child's ability to overcome obstacles, security and protection of health, rights,
human dignity, the principle of parallel action and technology.
To begin with it is necessary to carry out diagnostics at the level of group,
class, school. The diagnostic stage of preventive work includes: diagnosis of the
content of the activities of students, class teacher and class team.
Diagnosis will allow to determine the presence of aggressive, conformal,
victim actions and deeds in behavior; identify the causes of such behavior;
realize the nature of difficulties in interacting with others. Diagnostic methods:
questionnaire, self-observation, self-analysis, self-report.
The result of the diagnosis is the establishment of socio-pedagogical
diagnosis, on the basis of which the next stage of prevention is built, which is
associated with the implementation of the bullying prevention program, which
is implemented at four levels: school, group (class), personal and family.
Prevention of bullying at the school level: creating a favorable and safe
environment for the development and socialization of the student's personality;
improving the quality of interaction of all participants in the educational process;
assessment of psychological comfort and safety of the educational environment at
school; creation and support of effective work of the school mediation service
(reconciliation), the work of which is based on the use of restorative technologies in
the educational process; involvement of students in the work of the mediation service
(reconciliation), including through the formation and training of “peer groups”,
providing supervision and assistance to “peer groups”; increasing the competence of
teachers in the prevention of bullying and cohesion of class groups; development of
anti-bullying rules at school and implementation of kg of trolls for their observance;
maintaining high prosocial activity of students (their educational and extracurricular
interests, clubs, hobbies, sports); ensuring that any of the school staff intervenes in the
harassment situation as soon as it is noticed.
At the group level (class team) the following areas of prevention are
implemented: diagnosis of interpersonal relationships in the classroom to
identify cases of bullying; Organizing the “circle of community” as a way of
positive socialization, which allows you to gain experience in participation in
decision-making, active life position, respectful and sensitive attitude to the
needs of others; implementation of prevention programs aimed at uniting class
groups, reducing competition and teaching children the skills of “active
friendship”: 1) respect each other and treat others as equals; 2) rejoice in the
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success of others; 3) accept the value of each team member; 4) be able to
communicate positively; 6) resolve and resolve conflict situations.
If in primary school the training of these skills can be provided during the
game, during breaks, after lessons in sports, then in the middle grades you should
use mentoring or counseling with the involvement of high school students.
In this situation it is important a pedagogical support, based on the
individualization of educational activities focused on the situation “here and
now”, providing assistance for adolescents to overcome the influence of
individual and group factors that cause bullying in the classroom and school;
class team development; humanization of interpersonal relationships;
understanding the mental predisposition of children to inappropriate behavior;
identification of features of regulation of motivational, emotional, volitional and
moral state of children capable of violation of discipline, antisocial behavior.
Pedagogical support allows to prevent bullying and create conditions for selfrealization of group members in joint group activities.
At the personal level, the following areas of prevention are implemented:
psycho-correctional work with students who show aggression and violence;
psycho-correctional work with students with manifestations of victim behavior;
conducting mediation procedures and other restorative technologies with those
who are being harassed and those who are being harassed; development and
implementation of individual prevention programs.
At the family level, the following areas of prevention are implemented:
educational work with parents in order to form their position on stopping
bullying; targeted informational and educational work with parents; organization
of meetings with parents of children involved in school bullying; consultations
and trainings on parenting styles, family conflicts, psychological characteristics
of children of different ages. It is effective to develop a memo for parents, which
do if it became known about a case of bullying in the classroom, group, where
your child is an observer; what to do if the child is a provocateur of bullying, etc.
Conclusions and further research prospects. Prevention of bullying is
urgent because it aims to reduce aggression, violence, harassment, humiliation
among adolescents and the prevention of juvenile delinquency. It should be held
at all levels. Therefore, these aspects highlight the need for further in-depth study
of the problem of psychological and pedagogical prevention, the allocation of
productive techniques and techniques to prevent this phenomenon.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ
В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Ціпан Тетяна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії і методики виховання
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м. Рівне, Україна
ORCID: 0000-0002-1356-2825
e-mail: 23ttss22@ukr.net
Анотація. У статті здійснено аналіз поняття «булінг» та
схарактеризовано напрями психолого-педагогічної профілактики цього
явища. Булінг розглядається як індивідуальне або групове фізичне чи
психологічне насильство над особою, яка не здатна захистити себе на
момент здійснення насильства над нею; як форма жорстокої поведінки,
коли фізично або психологічно сильніший (булер, кривдник) отримує
задоволення від насмішок, знущань над слабшим (жертвою). Вирізнено
чинники та причини поширення боулінгу у шкільному середовищі.
З’ясовано, що булінг існує в формі двох поведінкових підкатегорій:
прямого і непрямого залякування. Пряме залякування (активний булінг):
загрози, приниження, образи, приниження, переслідування, заподіяння
неприємностей; непряме залякування (пасивний булінг): поширення чуток,
псування особистих речей, оббріхування, нанесення шкоди репутації, ізоляція.
Проаналізовано п’ять стадій боулінгу: створення умов, початкова стадія,
активна стадія, соціальна ізоляція жертви, ескалація конфлікту.
Схарактеризовано напрями психолого-педагогічноъ профілактики
булінгу, що реалізується на особистісному, груповому, загальношкільному
та сімейному рівнях, яка спрямована на збереження на зміцнення
психічного здоров’я школярів, а також створення умов, за яких
максимально знижується або нівелюється вплив чинників, що провокують
насилля, цькування, агресію, терор тощо.
Ключові слова: булінг, цькування, школярі, діагностика, психологопедагогічна профілактика.
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ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Анотація У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування
позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, розкрито зміст та
структуру іміджу закладу дошкільної освіти, визначено шляхи його
формування. Імідж закладу дошкільної освіти формується з уявлень про
якість освітніх послуг, взаємин між вихователями, вихованцями та їхніми
батьками, кадрового потенціалу та стану матеріальної бази. Широкий
спектр закладів дошкільної освіти дозволяє батькам обирати той заклад,
який, на їх думку, є найкращий. Це так само створює атмосферу
конкуренції і саме конкурентоспроможність забезпечує розвиток
сучасного закладу дошкільної освіти. Дослідження проблеми формування
позитивного іміджу закладів дошкільної освіти дозволило визначити
складові компоненти позитивного іміджу: імідж послуги, імідж
споживачів освітніх послуг, імідж керівника, внутрішній імідж закладу
дошкільної освіти, імідж персоналу, візуальний імідж, соціальний імідж,
бізнес-імідж. Представлено зміст навчальної дисципліни «Імідж
дошкільного закладу» як складника підготовки магістрів спеціальності 012
«Дошкільна освіта» до забезпечення якості освітнього процесу в закладі
дошкільної освіти, мета якої сформувати іміджеву компетентність у
здобувачів другого ступеня вищої освіти, озброїти їх системою наукових
понять, категорій іміджелогії, сформувати практичні навички у створенні
позитивного іміджу закладу дошкільної освіти. З’ясовано, викладання
навчальної дисципліни «Імідж закладу дошкільної освіти» уможливлює
ефективність формування готовності магістрів дошкільної освіти до
формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти в
освітньому просторі та їх іміджеву підготовку.
Ключові слова: готовність магістрів, заклад дошкільної освіти, імідж,
підготовка магістрів дошкільної освіти, формування позитивного іміджу.
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Постановка проблеми. Дошкільна освіта є невід’ємною складовою
системи освіти в Україні. Саме тому на сучасному етапі розвитку
суспільства її модернізація є актуальною проблемою досліджень багатьох
вітчизняних науковців. З огляду на це, до формування майбутніх педагогів
висуваються якісно нові вимоги. Саме заклад вищої освіти покликаний
стати «школою» професійного становлення особистості майбутнього
вихователя.
Слід зауважити, що готовність майбутнього вихователя до
професійної діяльності ґрунтується не лише на отриманих ним під час
навчанні у виші професійних знань, умінь та навичок, а й здатності
формувати позитивний імідж сучасного закладу дошкільної освіти.
Нині важливою вимогою часу є створення кожним закладом
дошкільної освіти позитивного іміджу, який допоможе батькам майбутніх
вихованців у виборі конкретного закладу дошкільної освіти; наддасть
вичерпну інформацію щодо змісту освіти; про якість матеріальної бази та
розвивального середовища ЗДО; ознайомить із широким діапазоном
послуг, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей дітей тощо.
Не варто також забувати про те, що сьогодні у сфері дошкільної освіти
спостерігаються значні зміни, пов’язані з розвитком ринкових відносин та
посиленням конкуренції. Зростає тенденція до збільшення кількості
недержавних закладів, які надають різноманітні послуги дітям
дошкільного віку, а також приватні заклади дошкільної освіти. Відповідно
до цього загострюється проблема наповненості ЗДО і, зважаючи на це,
брендовий, відомий заклад дошкільної освіти буде в пріоритеті. Тому, саме
відомий як позитивний імідж ЗДО допоможе у вирішенні цієї проблеми.
Варто зазначити, що позитивний імідж закладу дошкільної освіти
залежить від якості надання ним освітніх послуг та ефективності
підготовленості фахівців дошкільної освіти. Аби створити позитивний
імідж ЗДО фахівцю дошкільної освіти необхідно мати достатній рівень
готовності до цієї роботи.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Загалом проблему іміджу як
предмет дослідження розглядали Л. Браун, П. Берд. Питання формування
позитивного іміджу організації відображено у дослідженнях Л. Брауна,
Г. Почепцова, О. Кудінова. Загальні психологічні основи іміджу
навчальних закладів розглядали А. Громова, О. Бандурка, О. Землянська,
Л. Алексєєва, В. Шпалінський.
Над проблемою іміджу сучасного закладу дошкільної освіти
працювали О. Кононко і Н. Погрібняк. Сучасні педагоги, такі як
Т. Живаєва, Л. Іхонкіна, В. Кузьменко, Г. Нижник, у своїх дослідженнях та
наукових статтях нерідко звертаються до поняття «імідж дошкільного
навчального закладу».
Мета статті – висвітлити та обґрунтувати особливості підготовки
магістрів дошкільної освіти до формування позитивного іміджу
сучасного закладу дошкільної освіти в освітньому просторі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема формування
іміджу існувала завжди, однак сьогодні вона набирає особливо великого
розмаху тому, що саме стійкий, позитивний імідж надає сучасному закладу
дошкільної освіти певної сили як запоруки довіри споживачів освітніх
послуг до всього того, що відбувається в стінах ЗДО.
Варто відзначити, що останнім часом все більше батьків надають
перевагу приватним закладам дошкільної освіти. Це пов’язано з тим, що
батьки бажають більш високого рівня дошкільної освіти та прагнуть
відповідати престижному стилю життя.
Як зазначає Л. Загородня, імідж закладу дошкільної освіти
неоднозначне поняття в сучасній іміджелогії. Він твориться з уявлень про
якість освітніх послуг, взаємин між вихователями, вихованцями та їх
батьками, кадрового потенціалу та стану матеріальної, методичної й
навчально-виховної бази. Отже, формується внутрішня й зовнішня
аудиторія іміджу ДНЗ. Внутрішня аудиторія містить у собі співробітників
дошкільного закладу, зовнішня аудиторія – споживачі, тобто діти, їх
батьки і навколишні структури (Загородня, 2013).
За твердженням дослідниці, імідж сучасного закладу дошкільної
освіти нового типу – це емоційно-забарвлений образ ЗДО, часто свідомо
сформований, який має цілеспрямовано задані характеристики і його
призначення чинити психологічний вплив певної спрямованості на
конкретні групи соціуму. Імідж закладу та його колективу ніколи не
лишається постійним, він змінюється, уточнюється, деталізується. У цьому
процесі важливу роль відіграє організація рекламної діяльності, публікації
в пресі, виступи по радіо і телебаченню, виставки, ярмарки, презентації та
інші заходи (Загородня, 2013).
Зважаючи на це, надзвичайно важливою і актуальною постає сьогодні
проблема готовності майбутніх вихователів до формування позитивного
іміджу сучасного закладу дошкільної освіти в освітньому просторі.
Здійснивши ґрунтовний аналіз цієї проблеми, ми дійшли висновку про те,
що наповнення фахових дисциплін відповідними темами з іміджелогії не
забезпечить формування готовності магістрів дошкільної освіти до
формування позитивного іміджу ЗДО. На нашу думку, цю проблему можна
вирішити введенням в навчальний план магістрів спеціальності 012
«Дошкільна освіта» дисциплін, які б цілеспрямовано формували означену
готовність.
Імідж закладу дошкільної освіти розглядається нами як надзвичайно
важливий компонент ЗДО та додатковий важіль управління, який
сформований у результаті цілеспрямованого, безперервного процесу
інтегрування уявлень педагогів. Мета, яку повинен поставити перед собою
педагог для створення позитивного іміджу – це створити емоційно
забарвлений, позитивний та сучасний образ закладу дошкільної освіти.
На наше переконання, готовність членів педагогічного колективу до
формування позитивного іміджу сучасного ЗДО представляє собою
інтегральне утворення, яке передбачає сукупність знань про види,
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структуру та функції створення іміджу ЗДО; умінь створювати
презентацію закладу; навичок роботи в колективі.
Перед тим, як розглядати проблему готовності магістрів дошкільної
освіти до формування позитивного іміджу ЗДО, ми вбачаємо у розкритті
структури іміджу, яку запропонував Піскунов М. С. (Бобир В.Г., 2021).
Отже, структура іміджу закладу дошкільної освіти містить такі
компоненти:
1.
Імідж послуги – уявлення батьків щодо унікальних
характеристик, освітніх послуг, які надає заклад дошкільної освіти. Зміст
цих послуг безпосередньо пов’язаний з типом закладу дошкільної освіти, з
варіативністю навчальних програм, за якими працює заклад з,
особливостями матеріально-технічної
бази
(наявність басейну,
комп’ютерних, фізіотерапевтичних кабінетів тощо). Сюди також слід
віднести участь закладу у всеукраїнських, регіональних експериментах та
наявність додаткових послуг. Саме завдяки цьому розширюється зміст
навчальних програм, збільшується їх варіативність, а відповідно і
урізноманітнюється зміст освітніх послуг закладу.
2.
Імідж споживачів освітніх послуг містить такі чинники, як
уявлення про стиль життя, соціальний статус споживачів, їх матеріальну
забезпеченість, особистісні характеристики дітей (стан їхнього здоров’я,
рівень психічного розвитку). Згідно з цими критеріями споживачі (батьки)
обирають заклад дошкільної освіти відповідного типу і форми власності.
3.
Імідж керівника (директора) визначається уявленням про
компетентність, здатність, ціннісні орієнтації, комунікативність,
індивідуальність, особистісно-психологічні характеристики керівника,
наявність лідерських якостей, його зовнішність і стиль керівництва.
4.
Внутрішній імідж закладу дошкільної освіти – це уявлення
співробітників про свою організацію. Основними детермінантами
внутрішнього іміджу є культура організації та соціально-психологічний
клімат.
5.
Імідж персоналу – це збірний, узагальнений образ педагогічного
персоналу (якісно-кількісний склад), і технічного персоналу, що розкриває
найбільш характерні для нього риси:
професійну компетентність, яка визначається мобільністю,
акуратністю у виконанні посадових обов'язків, точністю виконання
роботи,
поінформованістю,
висококваліфікованою
професійною
підготовкою;
культуру та комунікабельність: привітність у спілкуванні,
усмішливість,
грамотність
мовлення,
соціально-психологічні
характеристики педагогів і технічного персоналу;
соціально-демографічні, фізичні дані: вік, стать, освіта.
6.
Візуальний імідж – уявлення про заклад дошкільної освіти, який
базується на зоровому сприйнятті інформації про саму будівлю, інтер’єр
приміщень (груп, спалень, навчальних кабінетів, залів тощо), рівень
282

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
оснащення ігрових, спортивних майданчиків, озеленення території,
зовнішній символіці, тощо.
7.
Соціальний імідж – висвітлення та доступність для широкої
громадськості інформації про соціальні цілі та ролі закладу дошкільної
освіти в економічному, соціальному, культурному житті суспільства
(соціальні проєкти, що організовує заклад, участь в доброчинних заходах,
конкурсах тощо).
8.
Бізнес-імідж – уявлення про заклад дошкільної освіти як суб’єкт
ділової активності. В якості складових бізнес-іміджу установи постає
ділова репутація, відомі випускники, інноваційні технології, освітні
проєкти.
Отже, можна зробити висновок, що справжній, позитивний імідж
сучасного закладу дошкільної освіти – це узагальнений портрет ЗДО, який
створюється роками силами усього педагогічного колективу, де наявна
оптимізація та модернізація навчально-виховного процесу через
комплексне застосування мудрості педагогів-класиків, інтегровану та
пошукову роботу, психотренінги, родинний досвід та досвід колег; де
істинна дитиноцентрична сутність закладу проявляється як у планах і
програмах, так і у динамічній поточній діяльності (Сергеєва, 2011). А
сформований позитивний імідж може допомогти у вирішенні таких
завдань: надання привабливості ЗДО; застосування ефективних заходів
щодо інформування про нові освітні послуги; полегшення впроваджень
нових освітніх послуг тощо.
Л. Загородня виокремлює можливі причини недостатнього рівня
готовності педагогів до створення позитивного іміджу ЗДО, серед яких:
відсутність посібників з основ іміджелогії, які б розкривали специфіку
побудови іміджу закладу дошкільної освіти, методики формування іміджу
закладу дошкільної освіти, якою майбутній фахівець дошкільної освіти міг
би оволодіти ще на етапі вузівської підготовки; поверхневі безсистемні
знання про імідж; нерозвинені здібності щодо створення іміджу і брак часу
у вихователів, методистів, завідувачів для систематичного самостійного
поповнення необхідних знань і вдосконалення фахових умінь.
Також дослідниця зауважує, що для підвищення рівня готовності
вихователів, методистів і завідувачів до створення позитивного іміджу
сучасного закладу дошкільної освіти слід розробити систему роботи, яка
передбачала б поетапність та ґрунтувалася б на низці важливих
педагогічних умов (Загородня, 2013).
З метою формування готовності магістрів дошкільної освіти до
формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти
вважаємо за необхідне доповнити вибірковий компонент ОПП «Дошкільна
освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012
«Дошкільна освіта» навчальною дисципліною «Імідж закладу дошкільної
освіти». Метою такого курсу є засвоєння магістрами теоретичних знань з
іміджелогії, оволодіння системою наукових понять, категорій, набуття
практичних навичок іміджування, вміння створювати індивідуальний
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імідж та презентувати заклад дошкільної освіти, сформувати у магістрів
уявлення про сутність інструментальних засобів іміджелогії, виявити
педагогічні можливості науки фізіогноміки для пізнання людини за рисами
її обличчя та зовнішністю, ознайомити магістрів із сучасними
технологіями побудови привабливого іміджу ЗДО.
Зміст курсу структурують 10 взаємопов’язаних тем, які розкривають
зміст та суть дисципліни. Перша тема розкриває зміст сутності іміджу
закладу дошкільної освіти як проблеми педагогічної іміджелогії. Друга –
знайомить здобувачів вищої освіти з характеристикою іміджів вихователя
та колективу закладу дошкільної освіти, третя тема розкриває структурний
зміст позитивного іміджу сучасного ЗДО. Репрезентує імідж керівника
закладу дошкільної освіти четверта тема. Наступна тема знайомить з
особливостями корпоративного іміджу. Шоста тема присвячена
візуальному іміджу ЗДО, а сьома – знайомить з іміджем освітніх послуг.
Восьма – передбачає розкриття методик та критеріїв оцінювання стану
існуючого іміджу ЗДО. Дев’ята та десята теми обґрунтовують кроки у
формуванні позитивного іміджу та особливості роботи з його покращення.
Також навчальна дисципліна передбачає 5 практичних занять, на яких
здобувачі вищої освіти, використовуючи набуті знання під час лекційних
занять, повинні виконувати завдання практичного змісту, серед яких:
підготувати міні-гімн ЗДО, здійснити самопрезентацію, створити
презентацію ЗДО, підготувати виступ на тему: «Корпоративний імідж
працівника ЗДО», розробити показники та критерії іміджу ЗДО, скласти
вимоги до іміджу ЗДО, створити рекламний ролик про послуги, які надає
ЗДО тощо.
У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні
оволодіти такими компетентностями:
загальні компетентності: здатність діяти соціально відповідально та
свідомо; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність проводити
дослідження на відповідному рівні; здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу; здатність працювати в команді; цінування та повага
різноманітності та мультикультурності;
спеціальні компетентності: здатність організовувати освітній процес у
закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів,
прийомів, технологій; здатність здійснювати просвітницьку діяльність з
метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів,
батьків, громадськості; здатність здійснювати нормативно-правове
регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись
законодавчими документами та основами професійної етики; здатність
упроваджувати сучасні технології навчання і викладання, інноваційні
підходи, передовий педагогічний досвід;
програмні
результати
навчання:
критично
осмислювати
концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування
дошкільної освіти в Україні; впроваджувати інформаційні та комунікаційні
технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів
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дошкільної освіти різного типу; знати і використовувати в практичній
діяльності законодавчу базу дошкільної освіти; виявляти та відтворювати
в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий
педагогічний досвід та результати досліджень; володіти уміннями й
навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього
процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів
дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання,
особистісно-орієнтованого
підходу,
суб’єкт-суб’єктної
взаємодії;
координувати організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти,
створювати умови для розвитку, навчання і виховання дітей. Розробляти
імідж закладу дошкільної освіти та забезпечувати якість освіти;
реалізовувати принципи педагогіки толерантності, педагогічної етики та
творчості у професійній діяльності. Розробляти шляхи формування
сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному
колективі, управляти конфліктною ситуацією, застосовувати структурні і
міжособистісні методи подолання і попередження конфліктів на основі
володіння культурою ділового та професійного спілкування. Запобігати
виникненню професійного та емоційного вигорання; знати психологічні
аспекти організації освітньої та управлінської діяльності.
Викладання дисципліни передбачає проведення лекційних,
практичних занять із застосуванням інтерактивного навчання. Самостійна
робота студентів спрямовується на поглиблене вивчення теоретичного
матеріалу. Поточний контроль здійснюється в усіх формах аудиторних
занять і в процесі індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти,
підсумковий контроль передбачає форму заліку, до якого необхідно було
виконати індивідуальне науково-дослідне завдання. Це завдання
готувалося здобувачами вищої освіти до заліку і передбачало такий зміст:
розробіть концепцію створення сайту закладу дошкільної освіти,
запропонуйте рубрики, макет головної сторінки, обґрунтуйте особливості
оформлення сайту.
Зважаючи на те, що в умовах пандемії навчання проходить у форматі
он-лайн, засобами навчання, окрім лекцій, було обрано презентації,
відеоролики, відеоконференції, тести. Такий формат проведення лекцій
дав можливість запросити на лекцію (тема: «Імідж керівника закладу
дошкільної освіти») директора закладу дошкільної освіти, який розповів
студентам усі практичні можливості та проблеми створення позитивного
іміджу як керівника, так і закладу дошкільної освіти зокрема.
Отже, під час роботи із здобувачами вищої освіти ми намагалися
дібрати такі форми роботи, під час яких здобувачі могли б переконатися у
необхідності формування позитивного іміджу сучасного закладу
дошкільної освіти; засвоїти та поглибити знання про імідж і засоби його
побудови; уявити себе в ролі іміджмейкера. Викладання дисципліни
«Імідж закладу дошкільної освіти» сприяло формуванню у магістрів
дошкільної освіти іміджетвірної компетентності та готовності до
формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти.
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Сьогодні проблема
формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти є
актуальною, позаяк виступає однією із складових модернізації освіти.
Імідж сучасного закладу дошкільної освіти – це спланований, привабливий
образ закладу, який презентує зміст його діяльності. Гарантією
позитивного іміджу ЗДО є високий рівень освітніх послуг, які він надає.
Створення позитивного іміджу сучасного ЗДО – це складний,
тривалий та творчий процес, який вимагає готовності майбутнього
вихователя до реалізації цього процесу. Тому запровадження в навчальний
процес підготовки магістрів дошкільної освіти дисципліни «Імідж закладу
дошкільної освіти» сприяє успішній підготовці конкурентноспроможніх
фахівців дошкільної освіти та формування в них іміджетвірної
компетентності, що й слугуватиме для подальших розвідок та досліджень.
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READYNESS OF MASTERS OF PRESCHOOL EDUCATION FOR
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Abstract. In the article, the relevance of the problem of forming a positive
image of preschool education is substantiated, the content and structure of the
image of the institution of preschool education are revealed, the ways of its
formation are determined. The image of the institution of preschool education
consists of representations on the quality of educational services, relations
between educators, pupils and their parents, personnel potential and state of
material base. A wide range of preschool educational institutions allows parents
to choose that establishment, which, in their opinion, is the best. This, in turn,
creates an atmosphere of competition and its competitiveness ensures the
development of a modern institution of preschool education. It is proved that
there is a direct proportional dependence between the positive image of the
institution and its prosperity. Investigation Problems of formation of a positive
image of preschool educational institutions allowed to determine the
components of a positive image: image of service, image of educational services
consumers, image of the manager, internal image of preschool education, image
of personnel, visual image, social image, business image. The content of the
discipline “Image of preschool institution” as a component of the masters of
specialty 012 “Preschool Education” to ensure the quality of the educational
process in the institution of preschool education, the purpose of which to form
image competence in the second degree of higher education, to equip them with
the system of scientific concepts, categories of image concepts, To form practical
skills in creating a positive image of the institution of preschool education. It is
revealed, teaching the discipline “Image of the Institute of Preschool Education”
enables the effectiveness of the formation of the readiness of the masters of
preschool education to the formation of a positive image of a modern institution
of preschool education in the educational space and their image preparation.
Keywords: readiness of masters, preschool education, image, preparation
of masters of preschool education, forming a positive image.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Анотація. Предметом теоретичного аналізу є проблема забезпечення
психологічного здоров’я дітей старшого дошкільного віку. При цьому
психологічне здоров’я розглядається як одна із складових здоров’я людини
в цілому і характеризується індивідуальними особливостями (станом
психологічного комфорту, оптимізму, душевного спокою, рівновагою) та
іноді проявом деяких психокомплексів: тривожністю, невпевненістю в
собі, відчуттям самотності, незадоволеністю стосунками з близькими
людьми (батьками, родиною, вихователями, однолітками тощо).
У статті розглянуто окремі організаційно-педагогічні умови
використання в освітньому процесі дитячого садка музики як ефективного
засобу позитивного впливу на емоційний стан дитини, особлива увага
приділялася ознайомленню дітей з колисковою піснею.
Результати проведеного дослідження довели, що діти знають і
люблять колискові пісні, але часто їм не вистачає цих пісень у виконанні
матусі (бабусі). Під час експериментальної роботи вони знайомилися з
музичними особливостями колискових пісень. Це створювало умови для
формування мистецько-творчої компетентності як здатності дитини
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практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для
отримання бажаного результату творчої діяльності на основі позитивних
емоцій і почуттів. Під час слухання колискових пісень, діти з допомогою
вихователя відмічали ніжний, лагідний характер мелодії та змісту,
звертали увагу на емоційні стосунки між мамою і малям.
Після проведеного експерименту діти часто співали колискові своїм
лялькам, передавали свою ніжність та любов до них. Упровадження в
освітній процес колискової пісні давало можливість забезпечувати у дітей
позитивне самопочуття, готовність виявляти увагу і турботу до інших
людей. Отже, маємо зазначити, що колискові пісні виконують захисну
функцію, вони є універсальним терапевтичним засобом, що забезпечує,
перш за все, психологічне здоров’я дитини.
Ключові слова: психологічне здоров’я, емоційний комфорт, почуття
впевненості в собі.
Постановка проблеми. На сучасному етапі одна з актуальних
проблем – створення комфортних умов для забезпечення здоров’я людини.
Ця проблема є предметом дослідження біологів, медиків, психологів,
фізіологів, педагогів та ін. Здоров’я – головна цінність і провідний критерій
при оцінці рівня розвитку як окремої людини, так і суспільства в цілому.
Особлива увага приділяється створенню умов для забезпечення здоров’я
дитини у період, коли закладаються основи її особистості. Вона потребує
особливої уваги з боку дорослих як батьків, так і педагогів. Крім того,
маємо підкреслити, що ця проблема актуалізується у зв’язку з
виникненням і розповсюдженням у всіх країнах світу такої неочікуваної та
страшної інфекції як COVID-19. Захист від цієї хвороби – це створення
імунітету дитини, що, перш за все, пов’язане із забезпеченням її
емоційного стану, перебування у комфортних умовах.
Сучасні науковці характеризують здоров’я як інтегровану якість,
виділяють її види, структурні елементи, засоби забезпечення. Так, О. Аксьонова,
Н. Денисенко, Л. Лохвицька, К. Щербакова виокремлюють у змісті поняття
«здоров’я» чотири компоненти: фізичне, психічне, соціальне і духовне. Кожен
із цих компонентів має власні характеристики. Так, фізичне здоров’я – це стан
організму дитини, коли фізіологічні системи перебувають у межах норми.
Фізичне здоров’я є основою, фундаментом розвитку особистості. Соціальне
здоров’я науковці розглядають як уміння встановлювати та підтримувати
контакти з іншими людьми; уміння налагоджувати дружні взаємостосунки з
однолітками; вдумливо організовувати різноманітне, пізнавальне й емоційно
насичене спілкування, що позитивно впливає на емоційний стан дитини та її
здоров’я. Духовне здоров’я дитини – це усвідомлення особистістю свого «Я» як
частини природи та суспільства, дотримання правил здоров’язбережувальної
поведінки; вміння оцінювати власну поведінку та інших людей.
Психічне або психологічне здоров’я дитини пов’язано, перш за все, з
її стійкістю до стресів. Воно характеризується індивідуальними
особливостями та проявою психокомплексів: тривожністю, невпевненістю
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в собі, відчуттям самотності, незадоволеністю стосунками з найближчими
людьми (батьками, родичами, вихователями, друзями). На переконання
О. Кононко, у реальному житті всі чотири складові здоров’я (соціальне,
духовне, фізичне, психічне) діють одночасно. Їх інтегрований вплив
визначає стан здоров’я людини як цілісного складного феномена. Як
свідчать наукові дані й аналіз педагогічної практики, психологічне
здоров’я, перш за все, залежить від спілкування між суб’єктами соціуму, а
також сприйняття музики, яка робить життя змістовним, оптимістичним,
цікавим, збагачує позитивними емоціями.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Аналіз досліджень цієї
проблеми (Г. Абрамова, Т. Андрющенко Е. Вільчковський, Н. Денисенко,
Е. Карпова, О. Кононко, Л. Лохвицька, С. Науменко, Т. Піроженко,
Л. Сущенко, А. Шевчук, К. Юнг та ін.) засвідчив, що вчені доклали багато
зусиль для її розвитку. Зокрема, науковцями визначено концептуальні
засади збереження й укріплення здоров’я дитини; розроблено шляхи,
способи та засоби забезпечення їх складових, у тому числі психологічного
здоров’я як важливої цінності. У цьому контексті варто звернути увагу на
дослідження Н. Ветлугіної, Т. Науменко, С. Нечай, К. Тарасової в яких
доведено значущість музики, її вплив на здоров’я саме під час
цілеспрямованого навчання й організації життя дитини в закладі
дошкільної освіти.
У цій статті зроблена спроба довести позитивний вплив колискової
пісні на зміцнення психологічного здоров’я дітей дошкільного віку. Задля
гармонізації емоційно-психофізіологічних станів і підсилення розвитку
музикальності в дітей, а також з метою усунення неврозів, страхів,
психокомплексів, щодо проблемної поведінки, внутрішніх конфліктів
сучасна педагогіка прагне до створення програм оздоровчо-освітньої
роботи з дітьми дошкільного віку. Але, як свідчить педагогічна практика, і
дотепер в освітньому процесі недостатня увага приділяється емоційнопсихологічному сприйманню інформації як важливому засобу збереження
психологічного здоров’я дитини.
Мета статті – теоретично обґрунтувати й експериментально
перевірити вплив колискової пісні на психологічне здоров’я дітей.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою вивчення
можливостей колискової пісні та впливу її на психологічний стан дитини,
нами було проведено педагогічний експеримент, який складався з трьох
етапів: констатувального, формувального і контрольного. Метою
констатувального етапу дослідження було виявити ставлення дитини до
того, як вона себе почуває; як сприймає різну музику, окремо колискову
пісню та ін. Для цього нами проводилися індивідуальні бесіди з дітьми
старшого дошкільного віку та постійні цілеспрямовані спостереження.
Перша бесіда включала питання: «Чи любиш ти музику?», «Яка саме
музика тобі подобається?», «Послухаємо разом музику, а потім
поговоримо про те, що можна робити під цю музику?». Після
прослуховування колискової пісні майже всі діти сказали, що під цю
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музику «не можна стрибати»; «вона повільна», «тиха», «під неї можна
лише засинати». Наступні питання: «Коли ти був маленький, тобі мама
співала колискові пісні?», «Які саме це були пісні?», «А зараз увечері мама
співає тобі колискові?», «Що таке колискова пісня?», «Для чого співають
колискові?». Ці питання актуалізували попередні знання дітей і формували
запит на здобуття нової інформації про колискову пісню. Дошкільники
спиралися на особистий досвід, наводили конкретні приклади, виявляли
зацікавленість у здобутті відповідних знань. Як засвідчив аналіз
відповідей, майже всі діти стверджували, що «мама їм рідко, або іноді
співає колискові»; «люблять слухати бабусині колискові». Більша частина
дошкільників визначила характер пісень («веселі», «лагідні», «спокійні»).
Частина дітей відповіла, що «не пам’ятає, чи співала їм мама колискові, бо
це було давно»; згадували колискові про тварин («про котика»). Назвали
діти і суттєві функції колисанки («щоб заснути», «пісня мами для своєї
дитини», «пісенька для ляльки»). Коли діти відповідали на питання «Які
почуття викликають у тебе колискові пісні?», то у всіх почуття були майже
однакові: позитивний настрій, приємні спогади, але їм було важко це
виразити словами. Дошкільники говорили, що відчувають «мамину
ніжність», «турботу» тощо. Назвати чи заспівати колискові змогли лише
окремі діти. Це свідчить про те, що дітям не просто приємне спілкування з
дорослими, вони запам’ятовують та цікавляться способом, котрим
дорослий взаємодіє з ними. Колискова несе в собі значну кількість
інформації: сюжет, емоційний стан, мелодику.
Отже, здобуті результати продемонстрували, що дошкільники знають
і люблять колискові пісні, але їм не вистачає цих пісень у виконанні матусі,
тому зі свого раннього дитинства у пам’яті дошкільників зберігаються
короткочасні спогади про колискові, які їм наспівували дорослі. Проведена
бесіда дозволила виявити наявність уявлень у дітей про колискові пісні, що
зберігаються у їх пам’яті з раннього дитинства й яке місце там займають
саме колискові пісні; яке ставлення дітей дошкільного віку до колискових
пісень на музичних заняттях та під час самостійної музичної діяльності. З
метою забезпечення комфортного психологічного здоров’я дитини на
основі отриманих результатів ми розробили методику використання
колискової пісні на музичному занятті.
На формувальному етапі дослідження ознайомили старших
дошкільників із музичними особливостями колискових, донесли до дітей
розуміння музичних творів, які мають важливий вплив на самопочуття й
настрій, забезпечують самоповагу, впевненість в собі, готовність
перебоборювати страхи тощо. Організовуючи формувальний експеримент,
ми спирались на Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Автори
цього документу (Т. Піроженко, О. Брежнєва, Н. Гавриш, О. Сидельнікова,
А. Шевчук та ін.) відмічають, що в освітньому напрямі «Особистість
дитини» результатом здоров’язбережувальної компетентності є потреба в
опануванні способами збереження та зміцнення власного здоров’я,
сукупність елементарних знань про людину та її здоровий спосіб життя.
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Організація музичної діяльності в закладі дошкільної освіти
відповідає змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва».
Відповідно до цього мистецько-творча компетентність розглядається як
здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний
потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі
позитивних емоцій і почуттів до такого виду мистецтва як колискова пісня.
Важливим компонентом у цьому процесі є емоційно-ціннісне ставлення
дитини до визначеного жанру мистецтва. Воно включає емоційний відгук
дітей на прояви краси у мистецтві. Діти позитивно реагують на пропозиції
слухання музики, отримують задоволення від виконуваної діяльності. У
наступному компоненті – сформованість знань – передбачається
виявлення інтересу дошкільників до цих музичних творів, впізнавання
знайомих творів, проявлення до них особистого ставлення, висловлювання
вражень від прослуховування музичних творів; сприймання та емоційного
оцінювання художньо-мистецького твору. У дітей формуються навички
пов’язувати яскравість образу, змісту колискової пісні зі звуками.
Відповідно до зазначеного, навчання в експериментальній групі під час
формувального етапу дослідження проводилося за спеціально розробленою
програмою, яка включала слухання і виконання колискових, творчі завдання,
життєві ситуації, самостійну музичну діяльність. Основна увага приділялася
використанню інтерактивних методів, які забезпечували активну участь дітей у
всіх цих процесах. На одному з перших занять дітям запропонували замружити
очі й спробувати уявити собі матусине обличчя, її очі й прислухатись до музики,
яка зазвучить у їхній уяві. Діти жваво ділились своїми відчуттями, вони
навперебій називали такі слова: «тиха», «ніжна», «ласкава», «добра», «відчуваю
пісню красиву, яку мама колись наспівувала», «мені дуже приємно і затишно».
Під час слухання «Колисанки світу. Українська» у виконанні Н. Матвієнко
старші дошкільники уявляли собі зимовий вечір, на землю падають сніжинки, у
кімнаті тепло та затишно, малюк збирається спати; пісня тиха, лагідна, хочеться
заснути. Після цього музичний керівник мала можливість запитати в дітей, про
що вони думали, слухаючи мамину пісню; що відчували, коли чули спокійний
рідний голос. Старші дошкільники ділилися своїми враженнями: «коли мама
співає колисанку, я заспокоююсь»; діти розуміють, що їх люблять, «мама поряд
і все добре». На питання «Який настрій колискової?», діти відмітили «лагідний»,
«спокійний».
У подальшому під час ознайомлення дітей із колисковою піснею
приділяли увагу тому, що пісні складає не тільки сам народ (народні), а й
композитори. Так, при прослуховуванні пісні «Місяць яснесенький» в
обробці Я. Степового на вірші Л. Українки звертали увагу на характер
мелодії та зміст, на встановлення особливих емоційних стосунків між
мамою і малям. Адже мама, заколисуючи дитину, залишає далеко від її
колиски тривоги, хвилювання, передає їй свої тепло і ніжність, повагу і
любов. У колискових піснях, які створені сучасними композиторами,
поєднуються сучасні тенденції з елементами традиційних українських
народних колискових. Дітям було запропоновано прослухати колискову
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«Сонько-дрімко» (музика А. Мігай). На їх думку, пісня була дуже ніжна, а
витончена мелодика неначе погойдувала і спонукала до сну. Під час
слухання «Колискової», яку написав В. Павлик, діти відмітили її
мелодійність, а також ставлення до дітей («пісенька ніжна, тато дуже
любить своїх діток»). Дошкільники звернули увагу на красиві слова пісні,
зрозуміли, що всі їм раді, всі їх люблять і знаходять для них незвичайні
слова. Отже, рідний і улюблений голос дає дитині відчуття тепла і
захищеності, забезпечує збереження психологічного здоров’я.
У подальшому дошкільникам було запропоновано прослухати дві
колискові пісеньки з метою порівняння: народну «Котику сіренький» і
«Колискову», яку написав композитор В. Павлик. На питання «Що ви
можете сказати про ці пісні?», «Що ви відчували, коли слухали ці пісні?»,
«Чим вони схожі?». Відповіді були такі: «У цих двох піснях музика м’яка,
красива», «Чути ніжний, ласкавий характер мелодії пісні», «А ще пісні
повільні, просто хочеться спати». На питання «Чим ці пісні
відрізняються?», діти відповіли так: «Одну пісню написав композитор,
інша – народна». Діти висловили думку, що будуть співати колискову
молодшому братику або сестричці перед сном. Після прослуховування
«Колискові англійські» діти зробили висновок, що колискові співають всім
дітям на планеті Земля. У подальшому музичний керівник запропонувала
дітям окреслити спільне та відмінне у народній пісні «Котику сіренький»
та у «Колисковій англійській», використовуючи метод «Кола Вена».
Виконуючи завдання, діти приємно проводили час зі своїми друзями, вчилися
бути командою, були спокійними й уважними. Порівнявши дві колискові пісні,
вони зробили висновок, що колискові пісні вчать їх бути добрішими. У всі
часи люди прагнули до добра і бажали передати це своїм дітям. Отже, якою
б мовою мати не співала колискову пісню дитині, її мета – вираження
тепла, любові і турботи. Слухаючи колискові пісні двох народів, діти
зазначали їх ритмічну і звукову схожість; всі колисанки звучать спокійно,
створюючи ритм похитування; їм властиве неголосне звучання й особлива
мелодійність.
Аналізуючи колискову, яку виконувала Біла Ведмедиця ведмежатку у
мультфільмі «Умка», діти відмітили, що кожна мама дуже любить свою
дитину; хоче, аби їй снилися найкращі сни, а дитина відчуває любов і ласку
навколишніх; любов тих, хто їх оточує; поступово усвідомлює своє місце
в сім’ї і в житті.
Під час самостійної музичної діяльності у гості до дітей завітала мама
з немовлям і продемонструвала їм, як вона допомагає своїй дитині
засинати. Перш за все мати нагодувала немовля, переодягла у приємний
для сну одяг, показала як краще брати її на руки та гойдати і лише потім
тихесенько заспівала дитині колискову. Отже, діти мали можливість
побачити процес підготовки дитини до сну і як дитина засинає.
Наступне завдання було таке: «Спочатку пограйся зі своєю
улюбленою лялькою, а потім заспівай їй колискову пісеньку, яку ти
знаєш». Спостереження засвідчили, що дівчата співали пісні повільно,
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протяжно, неголосно, пояснюючи мету («щоб улюблена лялька заснула»,
«тому що це колискова пісня, а не танець і не марш»).
Виконання дітьми колискових давало можливість формувати в них
навички їх використання у життєвих (ігрових) ситуаціях. Так, після
ознайомлення дітей з «Колисковою для звірят» Н. Май на музичному
занятті була створена віртуальна ситуація: на лісовій поляні зібралися
веселі звірята та птахи. Всі люблять співати та хочуть брати участь у
фестивалі колискової пісні. Але виконувати пісні вони будуть по-своєму:
хтось хрюкати, хтось нявкати або як горобець цвірінькати «цвінь-цвірінь».
По черзі діти старалися проспівати те, що придумали. Так, Галя
прокукувала колискову як зозуля, а Сашко – як кошеня пронявкав. Далі
дітям запропонували пограти на музичних інструментах, імпровізуючи
колискові. Мелодії, які виконували дошкільники, звучали тихо, спокійно,
що свідчило про їх розуміння поставленого завдання. Імпровізації дітей
передавали емоційність, самостійність у підборі мелодії, впевненість в
собі, готовність проявляти турботу і відкрито висловлювати свої почуття.
Результати проведеної нами роботи були підтверджені даними
контрольного експерименту, який проводився, в основному, за методикою
констатувального. Відповіді дошкільнят свідчили про те, що майже всі діти
експериментальної групи усвідомлено вказували на роль колискової пісні у
забезпеченні позитивних стосунків між людьми (дітей і батьків, однолітків у
групі) і створювали комфортне самопочуття. Вони зовсім по-іншому
передавали своє ставлення до сюжетних іграшок, з якими взаємодіяли: не
кидали їх, ставилися до них обережно. Кожного разу, у кінці гри прагнули
покласти іграшку в ліжко і тихенько заспівати пісню. Батьки запитували у
виховательки: «Що відбувається з дитиною?», «Чому вона просить ввечері
проспівати пісеньку або посидіти разом із нею?». Ми пояснювали батькам, що
ці ситуації дуже важливі для забезпечення психологічного здоров’я дитини і це
треба робити постійно. Одержані результати засвідчили, що діти старшого
дошкільного віку знають і люблять колискові пісні. Зі свого раннього дитинства
в пам’яті дошкільників зберігаються короткочасні спогади про колискові, які їм
наспівували. Вони можуть визначити характер колискових, охоче імпровізують
пісеньки для своїх ляльок, творчо проявляють себе в самостійній музичній
діяльності.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, виходячи з
багатокомпонентного змісту і структури проблеми здоров’я у статті ми
зосередили увагу на аспекті забезпечення психологічного здоров’я дітей.
Цей компонент в психолого-педагогічній науці розглядається як
забезпечення позитивного самопочуття особистості дошкільника.
Виходячи з того, що дитина сприймає дійсність, перш за все, на
емоційному рівні, ми вважаємо, що педагогічна практика повинна
враховувати єдність естетичного (музичного) та пізнавального фактору в
сприйнятті інформації про простір, в якому живе дошкільник. Колискові
пісні виконують захисну функцію, вони є універсальним терапевтичним
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засобом, що забезпечує психологічне здоров’я дітей. Колискові пісні
впливають на створення спокою, впевненості, довіри до людей.
У подальшому нами планується робота, яка буде включати
впровадження в освітній процес закладу вищої освіти експериментальної
програми спецсемінару «Вплив колискової пісні на рівень психологічного
здоров’я дошкільників» для майбутніх вихователів і музичних керівників.
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Abstract. The subject of theoretical analysis is the problem of ensuring the
psychological health of elder preschool children. In this case, psychological
health is considered as one of the components of human health in general and is
characterized by individual characteristics (state of psychological comfort,
optimism, peace of mind, balance) and sometimes a manifestation of some
psychocomplexes: anxiety, insecurity, loneliness, dissatisfaction with
relationships with close people (parents, family, educators, peers, etc.).
The article considers some organizational and pedagogical conditions for
the use of music in the educational process of kindergarten as an effective means
of positive influence on the emotional state of the child. In the educational
process, special attention was paid to acquainting children with the lullaby. The
results of the study proved that children know and love lullabies, but they lack
experience in using these songs performed by their mother (grandmother).
During the experimental work, they got acquainted with the musical
features of several songs. This creates conditions for the formation of masterful
and creative competence as the child's ability to practically realize their artistic
and aesthetic potential to obtain the desired result of creative activity on the basis
of positive emotions and feelings. Listening to lullabies, children noted the
gentle nature of the melody and content, paid attention to the emotional
relationship between mother and baby. A mother loves her child and wishes her
happiness.
After the experiment, children often sang lullabies to their dolls, passed on
their tenderness to them. The introduction of lullabies in the educational process
made it possible to provide children with a positive state of health, willingness
to show attention and care for other people.
So, it should be noted that lullabies perform a protective function, they are
a universal therapeutic tool that ensures, above all, the psychological health of
the child.
Keywords: mental health, emotional comfort, self-confidence.
Стаття надійшла до редакції 20.09.2021р.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗДО
Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження
поняття методу проєктів. Проаналізовано наукові погляди стосовно
розуміння методу проєктів. Обґрунтовано сутність методу, яка полягає у
стимулюванні інтересу майбутніх вихователів до проблем фізкультурнооздоровчого виміру, що передбачає опанування сукупності знань і шляхом
проєктної діяльності вирішення однієї або низки проблем, практичне
застосування отриманих знань. Відзначено, що цей метод є найбільш
сприятливим щодо розвитку та саморозвитку особистості майбутніх
вихователів, оскільки зумовлює отримання результатів, які відображають
особистісні досягнення кожного студента. Проаналізовано вимоги, яких
було дотримано при залученні методу проєктів уході підготовки майбутніх
вихователів до фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО. З’ясовано, що
використання названого методу буде ефективним за умови актуальності
тематики пропонованих проєктів і практичної важливості передбачуваних
результатів для здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО.
Окреслено переваги застосування методу підготовки проєкту, а також
запропоновано алгоритм проєктування.
Ключові слова: майбутні вихователі, фізкультурно-оздоровча
робота, метод проєкту, проєктування.
Постановка проблеми. В Указі Президента України «Про
невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей» (2019) визначено
стратегічні завдання формування позитивного ставлення підростаючого
покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і
зміцнення їх здоров’я та підвищення рухової активності вихованців.
Конституцією України визначено, що людина, її життя і здоров’я є
найвищими соціальними цінностями держави. Виховання здорових,
всебічно розвинених дітей має стати державним пріоритетом, стрижнем,
який об’єднає народ України в його намаганнях до національного
© Юрчук О., 2021
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відродження, повноцінного входження у світову спільноту (Андріученко
та ін., 2018). Тому перед державою та суспільством постають завдання з
вирішення проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців
дошкільної освіти до фізкультурно-оздоровчої діяльності в ЗДО.
Сучасний педагог має бути фахівцем нового типу, якому характерна
професійна гнучкість і мобільність, висока професійність, соціальна
вмілість. За твердженням І. Єрмакова (2008), сучасному суспільству
потрібен творець, а не виконавець, і тому система освіти повинна стати
гнучкою та спрямованою на розвиток проєктного мислення, здатності
ефективно вирішувати проблеми й виконувати життєві й соціальні ролі.
Тому, підготовка здобувачів вищої освіти потребує особливої
організації, з посиленням практично-пошукової діяльності, шляхом
переорієнтування змісту та методів навчання на контекст формування
професійно важливих умінь, навичок та компетентностей, а також
розвиток креативного мислення. І на сучасному етапі розвитку вищої
освіти чільне місце у підготовці фахівців дошкільної освіти належить саме
методу проєктів.
Аналіз останніх досліджень із проблеми. Характеристиці аспектів
проблеми удосконалення підготовки майбутніх педагогів присвячені
дослідження вітчизняних науковців: О. Богініч, Е. Вільчковський,
Н. Гавриш, Н. Денисенко, Л. Зданевич, Ю. Коваленко, А. Конох,
Т. Круцевич, С. Литвиненко, Н. Левінець, М. Марусинець, Н. Мацкевич,
С. Мединський, С. Петренко, Б. Шиян та ін. Аналіз результатів наукових
пошуків засвідчує, що автори наголошують на мотивації до майбутньої
професійної діяльності, ступені засвоєння професійних теоретичних та
методичних знань, рівні практичної підготовки, професійно важливих
особистісних якостей та, відповідно до вимог професійної діяльності,
рівнях фізичної підготовленості і стану здоров’я.
Значний внесок у вивчення проблеми проєктування зробили зарубіжні
і вітчизняні учені: Г. Ващенко, Л. Гаращенко, Д. Джонс, І. Єрмаков,
Я. Дітріх, А. Кіктенко, У. Кілпатрік, О. Любарська, К. Моріс, О. Пєхота,
Є. Полат та ін. Аналіз наукових джерел з проблеми дослідження показав,
що в них акцентовано увагу на категоріальному аспекті методу проєктів та
на застосуванні його у навчальній діяльності майбутніх фахівців.
Метa статті – проаналізувати застосування методу проєктів у процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до
фізкультурно-оздоровчої діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для усвідомлення
сутності поняття «метод проєктів» звернемося до визначень
американського реформатора освіти Дж. Дьюї та основоположника методу
проєктів як освітньої технології В. Кілпатрика. Зокрема, за визначенням
Дж. Дьюї (1924) метод проєктів є спільною діяльністю учителя й учнів, яка
спрямована на пошук вирішення проблеми або проблемної ситуації. На
думку В. Кілпатрика (1925) «… це метод планування доцільної
(цілеспрямованої) діяльності у зв’язку із вирішенням певного навчально299
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виховного завдання в реальній життєвій ситуації». Згідно з ідеями вченого
освітній процес повинен здійснюватися через організацію цільових актів.
Учні в процесі освітньої діяльності планують (проєктують) виконання
конкретної практичної задачі, включаючи туди і навчальну діяльність.
Досить значну кількість суголосних за змістом трактувань поняття
«метод проєктів» вміщено у фаховій літературі. В Українському
педагогічному словнику це поняття трактується як «організація навчання,
за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання
практичних завдань – проєктів» (С. Гончаренко, 1997, с.205). В іншому
довідковому педагогічному виданні – словнику-довіднику із професійної
педагогіки, тлумачиться як побудова навчання в активній формі через
цілеспрямовану діяльність того, хто навчається відповідно до його
особистих запитів у цьому знанні, яке обов’язково знадобиться (Семенова,
2006, с.104).
Зважаючи на те, що підготовка майбутніх вихователів до
фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми вирізняється певними
особливостями, поділяємо думку Л. Гаращенко (2015), що застосування
згаданого методу «… створює умови для формування у студентів
активності та самостійності щодо здобуття життєвого та професійного
досвіду, розвитку творчих здібностей, усвідомлення та світоглядного
переосмислення
пріоритетності
фізкультурно-оздоровчої
роботи,
необхідності формування в дітей здоров’язбережувальної поведінки та
відповідальності за життя і здоров’я вихованців».
Сутність методу зводиться до стимулювання інтересу майбутніх
вихователів до проблем фізкультурно-оздоровчого виміру, що передбачає
опанування сукупності знань і шляхом проєктної діяльності вирішення
однієї або низки проблем, практичне застосування отриманих знань.
Названий метод дає змогу сформувати у майбутніх вихователів широкий
спектр компетентностей щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи
в ЗДО.
Метод проєктів є найбільш сприятливим для розвитку та
саморозвитку особистості майбутніх вихователів, оскільки зумовлює
отримання результатів, які відображають особистісні досягнення кожного
студента, здатного екстраполювати одержану інформацію у оздоровчу
діяльність, самостійно ухвалювати рішення з організації та планування
рухового режиму, генерувати ідеї з оптимізації рухової активності дітей,
знаходити способи їхнього вирішення.
Реалізуючи метод проєктів у процесі підготовки майбутніх
вихователів до фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО, дотримувалися
визначених О. Пєхотою, В. Будак та А. Старєвою (2003) вимог:
наявність важливої в дослідницько творчому аспекті проблеми;
практична, теоретична, пізнавальна цінність прогнозованих
результатів;
самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність майбутніх
вихователів;
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структурування змістової частини проєкту (визначенням результатів);
використання дослідницьких методів, що передбачають певну
послідовність дій: визначення проблеми й завдань дослідження, що
пов’язані з нею (застосування в процесі спільного дослідження методу
«мозкової атаки», «круглого столу»); обговорення методів дослідження
(статистичних, експериментальних, спостережень та ін.); обговорення
способів оформлення кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих
звітів, переглядів та ін.); збір, систематизація й аналіз отриманих даних;
підбиття підсумків, оформлення результатів, їхня презентація; висновки,
висування нових проблем дослідження.
Загалом, основою методу проєктів є ідея про обов’язковість
підкріплення теоретичної та практичної підготовки майбутніх вихователів
до фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО і зовнішнім результатом
(створення презентації, проєкту), внутрішнім (знання, вміння, компетенції
як вищий рівень умінь і, зрештою, осмислені й усвідомлені цінності
збереження та підтримання здоров’я).
У процесі дослідження встановлено, що метод проєктів буде
ефективним за умови актуальності тематики пропонованих проєктів і
практичної значущості передбачуваних результатів для здійснення
фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО. Тематика повинна бути
різноманітною та розвивати творче мислення, навички дослідження,
уміння інтегрувати знання.
Зважаючи
на
результати
дослідження,
нами
активно
використовується метод проєктів під час вивчення дисципліни «Теорія і
методика фізичного виховання та валеологічної освіти». Роботу над
проєктом здобувачі вищої освіти розпочинають під час педагогічної
практики. Їм пропонується самостійно обрати теми навчальних проєктів,
як-от: «Діагностування стану здоров’я та рівня рухової активності дітей»,
«Оптимізація проведення ранкової гімнастики», «Сучасні технології
проведення фізкультхвилинок», «Рухливі ігри та фізичні вправи під час
прогулянки дітей», «Гігієнічна гімнастика та контрастні повітряні ванни
під час формування фізичного та психічного здоров’я дітей»,
«Корегувальна гімнастика як засіб зміцнення опорно-рухового апарату
дітей», «Активний руховий режим у ЗДО», «Пасивний руховий режим у
ЗДО», «Руховий режим денної прогулянки дітей», «Самостійна рухова
діяльність дітей», «Нетрадиційні форми загартовувальних заходів»,
«Використання фізкультурного обладнання для оптимізації рухового
режиму дітей», «День здоров’я як умова успішної співпраці з батьками
дітей», «Фізкультурне свято як засіб підвищення інтересу до фізичної
культури у дітей, педагогів і батьків» тощо.
Алгоритм проєктування здійснюється у послідовності таких дій:
1.
Вибір теми. Робота розпочинається з обговорення тематики
проєкту, запропонованої викладачем, з урахуванням навчальної ситуації з
дисципліни, професійних інтересів або здобувачами вищої освіти, з
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урахуванням їх інтересів і здібностей (Напр., «Активний руховий режим у
ЗДО»).
2.
Визначення проблеми. Описати ступінь важливості наукового
дослідження на сучасному етапі. Опис проблемної ситуації
підтверджується аргументами і фактами з наукових джерел з обов’язковим
посиланням. (Напр., На сучасному етапі розвитку суспільства
спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, яке
залежить від низки факторів: біологічних, екологічних, соціальних,
гігієнічних, а також від характеру педагогічних впливів. М. Рунова,
аналізуючи організацію рухового режиму в старших групах закладів
дошкільної освіти, визначає основні причини його недосконалості…
(2007).
3.
Визначення мети і завдань. Мета формулюється з проблеми.
Завдання формулюються у вигляді конкретних вимог, які допоможуть
вирішити задану проблему (напр., мета – вдосконалення рухового режиму
в старших вікових групах; завдання – здійснити аналіз науково-дослідних
джерел з проблеми; проаналізувати руховий режим у ЗДО; дослідити
рівень рухової активності дітей старшого дошкільного віку; визначити
шляхи і засоби раціональної організації рухової активності дітей в
організованій і самостійній діяльності).
4.
Конструювання. Відбір і структурування педагогічних засобів,
зміст навчального матеріалу, форм і методів навчання. (напр. 1)
ознайомитися із сучасними дослідженнями щодо рухового режиму
старших дошкільників у закладі дошкільної освіти; 2) дати тлумачення
поняттю «руховий режим», яке буде використовуватися у проєкті; 3) у
вигляді таблиці представити рухову активність дітей 5-го, 6-го, 7-го років
життя (дослідник; вік дітей; динаміка рухів: тижнева, місячна, сезонна); 4)
створити діагностичний інструментарій оцінки рухової активності дітей;
5) провести діагностику фізичної підготовленості дітей старшого
дошкільного віку; 6) розробити модель рухового режиму в ЗДО; 7) дібрати
вправи з основних видів рухів за ступенем інтенсивності для дітей
старшого дошкільного віку з різним рівнем рухової активності (створити
електронне портфоліо ); 8) дібрати ігри-вправи для дітей з низьким,
середнім, високим рівнем рухової активності; 9) у вигляді малюнків (схем,
фото) запропонувати раціональне розташування та облаштування
фізкультурних посібників на дитячому ігровому майданчику; 10)
запропонувати авторське інноваційне обладнання для оптимізації
рухового режиму у закладах дошкільної освіти).
5.
Підведення підсумків діяльності, оформлення та презентація
результатів. Проєкти презентуються у вигляді доповідей, звітів,
відеопрезентацій тощо. Здобувачі обговорюють результати проєкту та
оцінюють його і роботу кожного учасника.
6.
Висновки, обговорення нових проблем.
Співпраця студентів під час роботи над проєктом, ґрунтована на
застосуванні педагогічних ідей і систем, зумовлює формування у
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майбутніх вихователів спеціальних педагогічних умінь, необхідних для
здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО. Проєкт сприяє
доповненню та збагаченню теоретичної підготовки здобувачів, створенню
широких можливостей щодо використання знань за методикою фізичного
виховання дітей дошкільного віку, організації фізкультурно-оздоровчої
діяльності в ЗДО, діагностування фізичного розвитку та рухової
підготовленості дітей дошкільного віку тощо. Знання і практичні навички,
які вони отримують самостійно у процесі роботи над проєктом є
усвідомленими, ґрунтовними і практико-орієнтованими.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, застосування
методу проєкту доводить ефективність його впровадження у практичну
підготовку майбутніх вихователів до фізкультурно-оздоровчої роботи в
ЗДО. Комплексне поєднання педагогічних інновацій і традиційних
підходів до майбутніх фахівців дошкільної освіти забезпечить створення
результативного професійного досвіду в організації фізкультурнооздоровчої роботи, появи нових мотивів і ціннісних орієнтацій, якісну
підготовку та формування у здобувачів професійних та особистісних
якостей висококваліфікованого фахівця.
На наш погляд, до переваг методу проєкту належить те, що він дає
змогу:
організувати процес навчання майбутніх вихователів, дотримуючись
розумного балансу між теорією та практикою;
інтегрувати знання майбутніх вихователів з різних дисциплін;
відпрацювати вміння планувати фізкультурно-оздоровчу роботу,
передбачати результати планування, критично оцінювати програми
фізичного виховання дітей дошкільного віку;
виробляти самостійність, активність, творчість, упевненість,
прищепити почуття власного успіху та прогресу.
Перспективи подальших розвідок щодо підготовки майбутніх
фахівців дошкільної освіти ми вбачаємо у розробці інноваційних програм
педагогічної практики.
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Abstract. The article is devoted to the relevant problem of researching the
concept of method projects. The necessity of training for higher education
students is substantiated through a special organization, with the emphasis on
practical research activities, by reorienting the content and teaching methods to
the context formation of professionally important skills, abilities and
competencies, and also the development of creative thinking. Scientific views
on understanding of the project method were analyzed. The essence of the
method was revealed, which consists of stimulating the interest of future
educators in the problems of physical health education, which involves
mastering a set of knowledge and solving one or a number of problems through
project activities, as well as practical application of the acquired knowledge. It
is noted that this method is the most favorable for the development of personal
qualities of the future educators, because it determines the results that reflect
personal achievements of each student. The requirements which were adhered to
while involving the project method during the training of future educators for
physical and health work in preschool education institutions were analyzed. It is
established that the use of the project method will be effective provided that the
topics of the proposed projects are relevant and practically significant to the
proposed results for the implementation of physical and health work in preschool
education institutions. The advantages of using the project preparation method
are stated as well as the design of the algorithm is proposed.
Keywords: future educators, physical and health work, project method,
project activity.
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ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ
В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті проаналізовано проблему формування
професійних якостей вихователя закладів спеціальної дошкільної освіти,
зокрема особливості їх розвитку в процесі підготовки студентів до
професійної діяльності. Здійснено аналіз психолого-педагогічних
досліджень проблеми. Подано визначення поняття емоційної стійкості
педагога, її складові та особливості їх формування; поняття емоційного
вигорання та саморегуляції вихователя, а також симптоми порушень
емоційної саморегуляції, виокремлено чинники, які їх детермінують
(негативний соціально-психологічний клімат, взаємини в колективі і з
керівництвом, ставлення до об’єкта праці, наявність напруженості й
конфліктів у професійному середовищі). Розглядаються засоби
формування емоційної стійкості та саморегуляції в процесі підготовки
здобувачів до професійної діяльності та профілактики порушень
(семінари, практичні заняття з елементами тренінгу, спрямовані на
ознайомлення з особливостями емоційної стійкості та професійної
саморегуляції, феноменом професійного та емоційного вигоряння).
Стаття презентує результати дослідження щодо заявленої теми, а
саме: визначення рівнів емоційної стійкості та саморегуляції здобувачів
вищої освіти, а також напрями роботи з розвитку емоційної стійкості
майбутніх вихователів закладів спеціальної освіти. Методи корекції,
представлені в статті, спрямовані на підвищення рівня емоційної
грамотності та самооцінки, рівня емпатії, впевненості в собі, формування
мотивів домагань здобувачів.
Ключові слова: емоційна стійкість вихователя спеціального закладу,
складові емоційної стійкості, профілактика порушень емоційної стійкості,
професійна підготовка спеціального педагога.
Постановка проблеми. Емоційна стійкість є важливою складовою
вольового компонента емоційної культури особистості спеціального
педагога та готовності здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної
діяльності. Вихователь спеціального дошкільного закладу у своїй
© Войтович О., 2021
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професійній діяльності щодня комунікує як з дітьми з ООП, так і з їх
батьками. Ця взаємодія несе велике емоційне навантаження.
У сучасних умовах праці виникає необхідність розвитку та вивчення
проблеми емоційної стійкості на етапі здобуття професії, адже в
педагогічній діяльності високий рівень емоційної стійкості має
першочергове значення, оскільки запобігає і попереджує виникнення
синдрому «професійного вигоряння» педагога спеціального закладу. У
зв’язку з цим актуальним є питання щодо способів навчання здобувачів
вищої освіти правильному використанню власних резервів, підвищенню
здатності до емоційної саморегуляції, найбільш повному розкриттю
фізичних і психічних можливостей.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Дослідження емоційної
стійкості фахівців педагогічної сфери та особливостей професійної
діяльності педагогів в останніми роками є досить актуальними. Зокрема,
роботи Л. Аболіна, М. Дьяченко, Л. Кандибович, Л. Мітіної, A. Реан,
C. Суботіної, О. Дашкевич, О. Чебикіна, О. Чернікової присвячені саме цій
темі. Емоційну стійкість трактують по різному: як стійкість емоцій, а не як
функціональну стійкість людини до емоціогенних умов, у Л. Аболіна. До
того ж під стійкістю емоцій розуміють не лише емоційну стабільність, а й
стійкість емоційних станів та відсутність схильності до частої зміни
емоцій. Існує також визначення емоційної стійкості як стійкості певного
емоційного стану (О. Чернікова). Механізми формування емоційної
стійкості в онтогенезі та методи її діагностики представлені в роботах
Л. Баданіна, В. Боргова, Л. Куликова, Є. Крупника, В. Чуднівського та ін.
Емоційна саморегуляція як складова емоційної стійкості педагога була
також предметом дослідження Л. Мітіної, Р. Хмелюка, З. Курлянд,
Н. Шевченко, О. Чебикіна та ін.
С. Рубінштейн, О. Конопкін, Г. Костюк, М. Боришевський, Є. Ільїн
досліджували проблематику саморегуляції як психологічний механізм
організації поведінки, діяльності та пізнавальних процесів, які вказують,
що саморегуляція пов’язана з різними психічними станами особистості.
Аналіз значної кількості джерел засвідчив, що не всі вчені дотримуються
єдиної думки й у визначенні поняття емоційної стійкості.
Деякі вчені (О. Чернікова, О. Дашкевич, А. Ольшаннікова)
розглядають означений термін як власне психологічну характеристику, що
належить до емоційної сфери особистості.
Питання вивчення негативних емоційних проявів, зокрема тих, що
призводять до професійного вигоряння у діяльності фахівців, які
працюють з дітьми з ООП у спеціальних закладах освіти, є в роботах
І. Комаревцевої, В. Феофанова, О. Шульженко, та ін.
Мета статті – розкрити основні прояви емоційної стійкості
вихователя спеціального закладу дошкільної освіти, розглянути
особливості формування цієї якості в майбутніх фахівців та профілактику
порушень емоційної стійкості.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціальні заклади
освіти здійснюють підготовку дітей з ООП до життя в соціумі. Педагог,
який працює з такими дітьми, є вразливим, оскільки сьогодні на хвилі змін
в освіті, зокрема у напрямі реформування закладів спеціальної освіти, його
особистісні можливості та знання певним чином відходять на задній план
на тлі акцентування уваги на потребах дітей з ООП. Фахівець не має права
на помилки у своїй роботі з такою категорією дітей. Це означає, що кожна
дія педагога має бути продуманою і майстерно виконаною.
На професійні якості педагога суттєво впливають індивідуальні
особливості людини (зокрема й емоційний стан), які можуть не лише
сприяти формуванню професійної майстерності і творчого підходу до
трудової діяльності, а й перешкоджати професійному становленню
(надмірна емоційність).
Уміння керувати своїми емоційними станами, емоціями, почуттями –
одне з найважливіших завдань у професійній діяльності педагога, оскільки
позитивне, комфортне спілкування педагога з вихованцями можливе лише
за умов відповідного рівня розвитку вміння грамотно демонструвати дітям
свої почуття, емоції, внутрішній світ. Емоційна пасивність педагога
(відсутність яскравої емоційності, виразності мови, міміки, пантоміми) є
однією з причин неуважності дітей, небажання слухати вихователя, а отже,
провокує виникнення конфліктних ситуацій.
В дослідженні І. Аршави запропоновано якісно нове визначення
поняття емоційної стійкості, яке слід розглядати як інтегративну
властивість особистості, що проявляється в цілому в підтримці або
відновленні рівноваги організму як «активної підсистеми» з постійно
змінюваним середовищем; визначено феноменологічні характеристики
особистості, що впливають на успішність формування вищезгаданої
стійкості (Аршава, 2008).
Автор М. Буслаєва (2009) зазначає, що емоційна стійкість є базисом
внутрішньої гармонії особистості і оберігає особистість від дезінтеграції й
особистісних розладів, детермінує життєздатність. Поняття представлене
як результат цілісної функціональної системи емоційної саморегуляції
напруженої й одночасно продуктивної діяльності, системної властивості
особистості, яку індивід набуває з досвідом і яка проявляється в єдності
емоційних, вольових, інтелектуальних, мотиваційних та інших відношень
суб’єкта до складної діяльності. Дослідниця О. Семенова в поняття
«емоційна стійкість» вкладає якості особистості людини, що сприяють
збереженню продуктивності діяльності в умовах емоціогенних впливів без
значної зміни з боку самопочуття, стану здоров’я та працездатності (2006).
Ю. Рокицька (2010) стверджує, що емоційна стійкість студентів пов’язана
з процесами психологічної адаптації та професійного самовизначення
студента, у процесі професійного самовизначення їй властивий
адаптаційний потенціал.
Аналізуючи сучасні дослідження емоційної стійкості, можемо
виділити в її структурі наявність стресозахисного та адаптаційного
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потенціалу і розглядати ці характеристики як чинники, що визначають
ефективність діяльності у стресогенних умовах повсякденного життя.
Отож, під емоційною стійкістю розуміємо не лише здатність
протистояти емоціогенним впливам, а й поєднання психологічних
особливостей педагога спеціального закладу дошкільної освіти, які в
комплексі дають змогу протистояти різноманітним емоціогенним
факторам. Її основними компонентами є: професійна самосвідомість,
вольова саморегуляція, поведінкова гнучкість, емоційна чуйність.
Формування емоційної стійкості педагога спеціального закладу
дошкільної освіти може здійснюватися в процесі здобуття професійної
освіти на основі цілеспрямованого розвитку її змістових складових
шляхом використання різнорівневого поєднання специфічних і
неспецифічних способів навчання.
Рівень емоційної стійкості залежить від властивостей нервової
системи людини. Будь-яка напружена ситуація викликає в педагога
емоційну напругу, що може проявлятися в пасивно-захисній (сльози) або
агресивній (окрики, нервове ходіння, різкий стукіт по столі тощо) формі.
Такі емоційні реакції можуть спостерігатися не лише в молодих педагогів,
але й педагогів зі стажем. Значна кількість вихователів зазначає, що після
пережитої емоційної напруги їхнє самопочуття погіршується (головні болі,
розлади травлення, захворювання серцево-судинної системи та ін.), а,
отже, знижується працездатність, що призводить до «емоційного
вигорання».
Високий рівень емоційної стійкості дозволяє запобігти і попередити
виникнення синдрому «емоційного вигоряння» вихователя. Як відомо,
стан емоційного вигоряння характеризується емоційним виснаженням.
При цьому спостерігається домінування негативних переживань, постійне
відчуття провини, гніву, образи. Наслідком емоційного вигоряння можуть
стати, з одного боку, душевна черствість, байдужість до оточуючих, а з
іншого – різні неврози та депресивні стани.
Аналіз існуючих підходів до вивчення феномену вигоряння дозволяє
виділити особливості емоційної та мотиваційної сфер особистості як
причини вигорання. Це такі особистісні характеристики, як інтроверсія,
нейротизм, низька самооцінка, низький рівень емпатії, авторитаризм,
емоційна збудливість, чутливість, невпевненість у собі, неузгодженість
значущих цінностей із цінностями діяльності, потреба у схваленні,
трудоголізм, комплекс «месії» та ін.
Організаційні чинники вигоряння, до яких належать такі недоліки в
організації праці, як робочі перевантаження, дефіцит часу, надмірна
тривалість робочого дня, нечітка організація і планування праці,
недостатня кількість коштів, монотонність, недолік автономності та
надмірний контроль, жорстка регламентація роботи, нечітка або
нерівномірно розподілена відповідальність, недостатність визнання й
позитивної оцінки, відсутність можливості професійного зростання і
розвитку та ін.
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Соціально-психологічні чинники вигоряння. Професійне вигоряння
може бути детерміноване численними різнорівневими соціальними
контактами (взаємини в колективі і з керівництвом, ставлення до об’єкта
праці), що характеризуються значною емоційною напруженістю. До них
належать негативний соціально-психологічний клімат, наявність
напруженості й конфліктів у професійному середовищі не лише в системі
«керівник – підлеглий», а й між колегами, за яких спільні зусилля
неузгоджені, відсутня інтеграція дій та конкуренція (Борисова, 2005).
З метою діагностики, профілактики та корекції порушень емоційної
стійкості майбутніх спеціальних педагогів ми використовували
методичний комплекс. Методи діагностики рівня емоційної стійкості:
метод спостереження – діагностика стану психоемоційного
благополуччя студентів, виявлення індивідуально-психологічних,
соціально-психологічних й організаційних чинників вигоряння, властивих
професійній діяльності;
метод бесіди – діагностика емоційного стану майбутніх педагогів, їх
ставлення до суб'єктів діяльності та колег по роботі в цілому, а також
визначення індивідуальних чинників вигоряння;
метод експертних оцінок, метод аналізу документації – з метою
вивчення об'єктивного стану соціально-психологічних та організаційних
характеристик професійної діяльності і корекції професійного вигоряння
необхідно враховувати специфіку діяльності професіонала і наявність
стресогенних факторів;
психодіагностичні методики, спрямовані на виявлення рівня
вигоряння,
діагностику
індивідуально-психологічних,
соціальнопсихологічних та організаційних чинників вигоряння.
У процесі проведення дослідження були опитані (у формі
анкетування) здобувачі, які проходили практику в спеціальних дошкільних
закладах та навчально-реабілітаційних центрах для дітей з ООП. Отримані
дані свідчать, що досить високий відсоток майбутніх педагогів
переживають негативні емоції, пов’язані з професійною діяльністю (82%).
Зокрема, 58% здобувачів назвали чинники інформаційного характеру
(неповний доступ до спеціальної фахової інформації, її оновлення,
неоднозначність вимог до посади, оформлення робочої документації
тощо), 37% респондентів вказали чинники організаційного змісту
(недосконалість посібників та матеріалів, навчальних програм,
законодавчо-матеріальна підтримка), 72% майбутніх вихователів
зазначили соціально-емоційні чинники (відсутність психологопедагогічного супроводу, недостатня емоційна підтримка з боку колективу
та адміністрації, незнання технік саморегуляції та самовідновлення).
За результатами проведеної діагностики нами був розроблений
комплекс практичних заходів щодо профілактики та корекції вигоряння
майбутніх педагогів з урахуванням тих чи інших факторів. Формами
проведення таких заходів були семінари, практичні заняття з елементами
тренінгу, спрямовані на ознайомлення з особливостями професійної
310

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
саморегуляції та феноменом вигоряння, факторами, що сприяють їх
виникненню та можливими способами запобігання вигорянню і зниженню
негативного впливу цього явища на особистість і діяльність вихователя
закладу дошкільної освіти.
Корекція індивідуальних особливостей та мотиваційної сфери
передбачала опанування навичок подолання стресу та нормалізації
емоційного стану. Застосовувалися корекційні техніки, спрямовані на
підвищення самооцінки, впевненості в собі, рівня емпатії, корекції мотивів
домагань. Програма передбачала роботу студентів у напрямах зниження
робочого навантаження, переструктурування діяльності (грамотний
розподіл робочих завдань), поділ відповідальності, використання різних
способів компенсації витрачених зусиль (відстеження результатів,
отримання подяки від батьків вихованців, самопрезентація в середовищі.
Напрями проведеної нами роботи передбачали:
1. Навчання навичкам управління стресом, саморегуляції, релаксації
тощо;
2. Оптимізація організації праці – розробка системи організації праці
з урахуванням специфіки та напрямків професійної діяльності, основними
з яких є структуризація роботи, чітка регламентація праці, грамотна
організація робочого місця, рівномірний розподіл робочого навантаження,
надання достатньої автономності, позитивна оцінка праці, справедливе
матеріальне і нематеріальне стимулювання праці, надання можливостей
професійного зростання і розвитку, поліпшення матеріально-технічної
бази.
3. Оптимізація взаємовідносин у колективі і з керівництвом,
поліпшення соціально-психологічного клімату за допомогою проведення
комунікативних тренінгів, спрямованих на навчання навичкам
спілкування, стратегіям ефективної поведінки в конфлікті; включення
співробітників у процес прийняття управлінських рішень.
За час експерименту сталася позитивна динаміка щодо емоційної
стійкості здобувачів. Серед факторів, спрямованих на зміни в проявах
емоційної стійкості, досить зросли показники саморегуляції (до практики
– 64 %, після практики – 73 %) та емпатії (до практики – 82 %, після
практики – 91 %); знизилася експресивність (до практики – 92 %, після
практики – 89 %). Результати експерименту засвідчують, що проведена
робота позитивно вплинула не лише на загальний розвиток емоційної
сфери здобувачів, а й на формування професійно важливих компонентів
цього феномену.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Перспективу
подальших досліджень вбачаємо у вивченні умов формування та розвитку
вмінь керувати власними емоційними станами. Ми передбачаємо наявність
тісних в’язків між рівнем розвитку емоційної стійкості та ефективністю
подолання складних професійних ситуацій: високі показники за рівнем
емоційної стійкості в такому разі будуть свідчити про вираженість
стресозахисних та адаптаційних можливостей особистості фахівців та ін.).
311

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Аршава, І. (2008). Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості
людини : моногр. Д.: Вид-во ДНУ. 468с.
Семёнова Е. (2006). Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. 3-е изд.
Москва: Психотерапия. 256 с.
Буслаева, М. (2009). Организация образовательной среды педагогического
колледжа как условие формирования эмоциональной устойчивости студента.
Вестник ЧГПУ. 2. с. 12–24.
Рокицкая Ю. (2010). Развитие адаптационного потенциала эмоциональной
устойчивости в профессиональном самоопределении студентов. Кандидат психол.
наук. Екатеринбург. 215 с.
Борисова, М. (2005). Диагностика и профилактика эмоционального
выгорания. Ярославль: Изд-во ЯГПУ. 43 с.
Водопьянова, Н., Старченкова, Е. (2008). Синдром выгорания: диагностика и
профилактика. Санкт-Петербург: Питер. 336 с.
REFERENCES
Arshava, I. (2008). Aspekty implitsytnoi diahnostyky emotsiinoi stiikosti liudyny:
monohr. [Aspects of the empirical diagnostics of the emotional stiffness of the people:
monograph]. D.: Vyd-vo DNU. 468 s. [in Ukrainian].
Semenova E. (2006). Trening emotsionalnoy ustoychivosti pedagoga [Emotional
resilience training for teachers]. 3-e izd. Moskva: Psihoterapiya. 256 s. [in Russian].
Buslaeva, M. (2009). Organizatsiya obrazovatelnoy sredyi pedagogicheskogo
koledzha kak uslovie formirovaniya emotsionalnoy ustoychivosti studenta [Organization
of the educational environment of a pedagogical college as a condition for the formation
of a student's emotional stability]. Vestnik ChGPU. 2. s. 12–24. [in Russian].
Rokitskaya Yu. (2010). Razvitie adaptatsionnogo potentsiala emotsionalnoy
ustoychivosti v professionalnom samoopredelenii studentov [Development of the
adaptive potential of emotional stability in the professional self-determination of
students]. Kandidat psiholjgicheskikh nauk. Ekaterinburg. 215 s. [in Russian].
Borisova, M. (2005). Diagnostika i profilaktika emotsionalnogo vyigoraniya
[Diagnostics and prevention of emotional burnout]. Yaroslavl: Izd-vo YaGPU. 43 s. [in
Russian].
Vodopyanova, N., Starchenkova, E. (2008). Sindrom vyigoraniya: diagnostika i
profilaktika [Burnout syndrome: diagnosis and prevention. ]. SPb.: Piter. 336 s. [in
Russian].

312

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
THE PROBLEM OF EMOTIONAL STABILITY OF THE EDUCATOR
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Abstract. The subject of the article is the analysis of the problem of the
quality of the emotional sphere, which is formed in the future educator of a
special preschool educational institution, in particular the special aspects of its
development in the preparing students for professional activity process. The
definition of emotional stability and self-regulation of the preschool teacher is
presented, its components as well as the symptoms of the emotional selfregulation problems and methods of their determination are analyzed
(surveillance, conversations, expert assessment, documentation analysis, tests),
factors that determine them are presented (relationships with the group and
management, attitude to the object of work, negative socio-psychological
climate, the presence of tension and conflict in the professional environment).
Psychological and pedagogical research of the problem are analyzed. It is
reviewed the system of means of forming emotional stability and self-regulation
in the process of preparing students for professional activity and prevention of
violations (seminars, practical classes trainings, aimed at familiarization with the
features of professional self-regulation and professional burnout phenomenon).
The content of the concepts “emotional stability” and “components of emotional
stability”, “emotional self-regulation”, “emotional burnout” are specified. The
article contains the results of experimental research on the problem, namely the
determination of the emotional stability levels, students’ self-regulation and
directions of work on the emotional sphere development of future teachers. The
program envisages the work of future teachers in the areas of workload
reduction, activities restructuring (competent distribution of working tasks),
division of responsibilities, using of different ways of compensation of the spent
efforts, tracking of results, getting gratitude from pupils' parents, selfpresentation in the environment. Presented in the article correction techniques
are aimed at raising self-esteem, self-confidence, empathy level, correction of
motives of students' aspirations.
Keywords: emotional stability of the educator of a special institution,
components of emotional stability, prevention of emotional stability disorders,
professional training of a special teacher.
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ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ВОЛИНІ ЯК ОРГАНІЗАТОР
ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ШКІЛЬНИЦТВА
(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Анотація. У статті обґрунтовано загальні основи організації та
розробки змісту навчання в системі православного шкільництва Волині у
ХІХ – на початку ХХ століття, що склалися під впливом суспільнорелігійних, соціально-політичних, соціокультурних чинників. Окреслена
специфіка процесу організації та розробки змісту навчання в
приходських/народних училищах Волинської губернії православним
духовенством краю під впливом освітніх реформ ХІХ – початку ХХ
століття. Визначено основні проблеми в організації діяльності
приходських народних училищ в краї – спорадичність, неврегульованість
розгортання мережі початкового парафіяльного шкільництва під опікою
православного духовенства. Зміст освіти концентрувався виключно
навколо вивчення основ православ`я і змісту богослужінь, з невеликим
додатком у вигляді арифметики й історії Російської імперії. Реалізація
такого змісту навчання цілком відповідала тій само формулі, проголошеній
на початку ХІХ століття – «православ`я, самодержавство, народність».
Головними чинниками такої неврегульованості визначено складнощі з
фінансуванням народних училищ, проблеми із забезпеченням приладдям
та елементарними підручниками, а також вчителями – представниками
місцевого духовенства, що мали б належний рівень професійної підготовки
до викладання у системі парафіяльного шкільництва.
Ключові слова: Волинь, приходські училища, парафіяльне
шкільництво, духовенство.
Постановка проблеми. Сучасні соціологічні дослідження стверджують
про зростання рівня маніфестованої релігійності українських громадян
(близько 72%) (Особливості релігійного і церковно-релігійного
самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018 рр. 1), до того ж
більшість вірян (67%) відносять себе до православної церкви. Своєрідним
політичним каталізатором релігійної самоідентифікації стало отримання
українською православною церквою Томосу (2019); церква міцно
утверджується в українському суспільстві як соціокультурний,
© Лелюх С., 2021
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просвітницький та соціально-психологічний чинник утворення державності.
У зв’язку з цим історична реконструкція освітньої і просвітницької місії
православної церкви в Україні на регіональному рівні набуває нового звучання
й потребує сучасної історико-педагогічної візії. Навіть більше, що законодавчі
й суто релігійні трансформації ХІХ – початку ХХ століття на підросійській
території України актуалізували питання про місце та роль православної
релігії в навчанні й вихованні дітей найнижчих прошарків населення – селян,
найбідніших міщан. Прагнення імперської російської влади через фільтр
православного шкільництва пропускати світогляд і формувати
стандартизований спосіб мислення громадянина великої імперії втілилося
(часто не дуже результативно) в систему парафіяльного початкового
шкільництва у формі народних або приходських училищ, що набули
поширення на Волині упродовж першої половини ХІХ століття.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Окремі аспекти
просвітницької та освітньої діяльності православної церкви на Волині у
ХІХ – на початку ХХ століття стали предметом дослідження вітчизняних
науковців О. Альошиної (2018), Б. Гулямова (2021), С. Депо (1972-1973
гг.), С. Жилюка (1996), О. Сажок (2013), І. Тимочко (2012), Ю. Хитровської
(2017) та ін. Крім того, значний первинний історичний матеріал
накопичено в розвідках істориків церкви другої половини ХІХ – початку
ХХ століття: М. Петрова (1888), К. Левитського (1893), В. Лукащука (1876)
та ін. Водночас маємо зауважити, що поза системною увагою науковців
залишилися педагогічні аспекти організації та змісту навчання в системі
православного початкового шкільництва на Волині упродовж ХІХ –
початку ХХ століття, що й зумовило вибір теми статті.
Мета статті полягає в окресленні специфіки процесу організації та
розробки змісту навчання в приходських\народних училищах Волинської
губернії православним духовенством краю під впливом освітніх реформ
досліджуваного періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Територіальні межі
нашого дослідження охоплюють Волинь. Проте складність аналізу
освітньої та просвітницької місії православного шкільництва зводиться до
того, що територія цього регіону у ХІХ – на початку ХХ століття
найчастіше не співпадала з межами Волинської православної єпархії. Вона
виникла фактично після третього поділу Речі Посполитої, коли волинські
землі відійшли до Російської імперії (1792), і чисельність православних
парафій російської православної церкви стала швидко збільшуватися.
Після примусового скасування російською імперською владою уніатської
церкви на Правобережжі позиції православної церкви значно зміцнилися,
а значна частина уніатських парафій разом з вірянами стали сегментом
Київської єпархії, до якої належала й Волинь (Коялович). Наприкінці ХІХ
століття у зв`язку з насущними релігійно-просвітницькими цілями було
створене окреме Володимир-Волинське вікаріатство православної церкви,
що згодом перетворилося на окрему Волинську єпархію (з 1892 року –
архієпархію) (Моліс).
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Центром російського православ`я як інституції, що втілювала
знамениту формулу князя С. Уварова, тодішнього міністра народної освіти
імперії («православ`я, самодержавство, народність»), став Острог. В
Острозі, як відомо, було накопичено потужні традиції православного
шкільництва завдяки функціонуванню братської школи, а згодом –
Острозької академії (1576) (Карашевич Платон). Під впливом суттєвих
соціально-політичних та суспільно-релігійних трансформацій значущість
Острозької академії в XVI-XVII століттях поступово знизилася, аж до її
перетворення на єзуїтську колегію (1624).
Означена вище формула міністра С. Уварова реалізувала на практиці т.зв.
«теорію офіційної народності» - державну ідеологію Російської імперії в галузі
народної освіти й просвітництва за часів Миколи І. Щоправда, історичні
джерела стверджують, що ця теорія була фактично компілятивним варіантом
формули німецького історика Г. Людена (Официальной народности теорія).
Вступаючи на посаду міністра народної освіти, С. Уваров оформив свої
(достатньо консервативні) міркування про організацію масової народної школи
у такий спосіб: «Заглиблюючись в розгляд предмета і шукаючи ті начала, що
складають власність Росії…. відкривається ясно, що таких начал… маємо три
головних: 1) Православна Віра. 2) Самодержавство. 3) Народність»
(Десятилетие Министерства народного просвещения. 16, с.4). Заперечуючи
сам факт існування українського народу, ідеолог цієї теорії російський історик
М. Погодін (1800-1875) керується у теорії офіційної народності панславізмом,
що мав об’єднати всіх слов’ян; при тому система освіти служила потужним
знаряддям такого об’єднання, чи, ймовірніше, приєднання всіх українських
земель до єдиної імперії релігійно-просвітницькими засобами (Пінчук, с.290).
Зазначена вище формула С. Уварова передбачала, якщо йдеться про
організацію шкільництва в Південно-Західних регіонах Російської імперії
(до яких належала й Волинь), поступове скасування мережі католицьких
початкових шкілок і відкриття на їх місці парафіяльних шкіл
православного церковного відомства. У середині ХІХ століття (1864 р.)
було оприлюднене нове «Положення про початкову народну освіту», за
яким церковні парафіяльні школи як основний тип масової школи в імперії
передавалися під опіку духовенства; крім того, з метою зазначеної вище
заміни католицьких шкіл православними у 1869 р. додатково було
створене «Положення про народні училища в губерніях Київській,
Подільській та Волинській» (Сторожук, с.151). Кількість парафіяльних
шкіл за півстоліття суттєво зросла, але рівень грамотності населення краю
не перевищував 10-12 % (станом на 1900 р.). Зміст освіти в парафіяльних
школах обмежувався читанням (переважно текстів Святого Письма та
інших релігійних книг), письмом та початками арифметики. Ситуація
ускладнювалася ще й тим, що славнозвісно відомий Валуєвський указ
повністю вивів українську мову з програм навчання і зі змісту освіти не
лише в початковій її ланці, яку забезпечувала православна Церква, але й у
середній (хоч у західно-волинських гімназіях в першій половині ХІХ
століття українська мова вивчалася як обов`язковий предмет) та вищій.
316

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Отримавши фактично необмежені можливості стосовно організації мережі
православних навчальних закладів різного рівня (парафіяльні школи; семінарії,
в тому числі й учительські), православне духовенство не мало ресурсів для їх
реалізації. Освітній (і тим більше педагогічний та методичний) рівень
переважної більшості православного духовенства на Волині був дуже низьким і
мало змінився упродовж першої половини ХІХ століття, відколи Волинь було
приєднано до інших земель підросійської України (Омельчук, с.25). Небагато
змогла допомогти в цьому сенсі Волинська духовна семінарія, відкрита у 1796
році зусиллями митрополита В. Шишацького, який, власне, наполягав на
фаховій підготовці українських православних священиків-просвітителів і
педагогів, котрі могли б проводити викладацьку й виховну діяльність у
початкових навчальних закладах Волині (Стоколос, с. 133). Звісно, що така
проукраїнська позиція православного митрополита в Російській імперії не могла
бути підтримана; вже за кілька років у семінарії було засновано російську
катехізичну школу, де весь процес викладання здійснювався російською мовою
(Сторожук, с.152). Лише випускники цієї школи мали право отримувати
православні парафії в усій губернії на місці скасованих уніатських і католицьких
громад; тому, попри невеликий час функціонування катехізичної школи (19
років), молоді російські православні священики ще довгі роки втілювали
зазначену вищу теорію офіційної народності в систему парафіяльного
православного шкільництва на Волині (Омельчук, с. 29).
Початкова ланка освіти, якою стали тісно опікуватися православні
інституції, сформувалася починаючи зі «Статуту навчальних закладів,
підпорядкованих університетам» 1804 р. За цим документом духовне
відомство фактично ставало організатором народної освіти у всій імперії,
- і в змістовому, і в кадровому відношенні. У «Статуті…», де початкові
православні навчальні заклади названо було приходськими училищами,
зазначено: «в губернських і повітових містах, так само як і в селах кожен
церковний приход чи два разом, виходячи з числа прихожан і віддалення
від їх мешкань, повинні мати принаймні одне приходське училище. Ці
училища в казенних поселеннях довіряються приходському священнику і
одному з найбільш почесних мешканців, в поміщицьких поселеннях вони
віддаються під просвітницьке й благодійне попечительство самих
поміщиків» (Устав учебных заведений, подведомственных университетам,
1804). «Статут...» прописував також приблизний зміст освіти в
парафіяльних школах: «В цих училищах навчають читанню, письму і
першим діям арифметики, головним началам Закону Божого і моралі,
читають з поясненням книгу: коротку настанову про сільське домоводство,
витвори природи, склад людського тіла і загалом про засоби до збереження
здоров’я» (Устав учебных заведений, подведомственных университетам,
1804). Ґрунтовність імперського «Статуту…», проте ніяким чином не
відображала реального стану справ у парафіяльному шкільництві на
Волині, де навіть приміщення приходських училищ знаходилися у вкрай
занедбаному стані, не говорячи вже про наявність підручників, приладдя,
та й самих вчителів. Оприлюднивши основний нормативний документ про
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діяльність початкової ланки освіти під опікою православного духовенства,
російська імперська влада фактично жодним чином не потурбувалася про
її фінансування. Навіть зміст освіти в початкових школах залежав від того,
наскільки значними будуть його доходи: «в приходських училищах може
бути примножене число предметів навчання, якщо це дозволять його
доходи» (Устав учебных заведений, подведомственных университетам).
І. Сторожук у своєму дослідженні культурно-освітньої діяльності
духовенства Волинської губернії зазначає про те, що майнове й фінансове
забезпечення парафіяльного шкільництва було покладене на батьків та
благодійників. Дослідниця оцінює таке рішення як дуже недалекоглядне з
огляду на те, що до приходських училищ ішли вчитися діти нижчих
прошарків населення, фінансово неспроможні підтримувати парафіяльні
школи; наприклад, в Кременецькому повіті в школах навчалися всього 5-6
дітей, і то не постійно, а залежно від можливостей їх утримання з боку
громади (Сторожук, с.153). З приводу нестачі приміщень діти часто
навчалися в церковних сторожках, у власних будинках священників;
зокрема, газета «Волинські єпархіальні відомості» писала у 1873 році, що
в с. Бачмані на Волині священник І. Жолтовський навчав дітей у будинку
церковного причетника або ж у своєму власному (О Бачмановской церкви
и ее принадлежностях, с.628). А волинський губернатор, як свідчать
архівні документи, писав у 1879 році про стан початкового шкільництва в
краї таким чином: «лише одна школа зі ста може служити дійсно як спосіб
поширення в народі грамоти» (О состоянии сельских одноклассных
училищ, церковно-приходских школ в Волынской губернии. арк. 45).
У зв’язку з таким складним становищем парафіяльного шкільництва
особливого значення, безумовно, набувала особистість православного
священника, який мав опікуватися тою чи іншою школою. Його активність
у пошуку коштів для утримання приходських училищ, педагогічна
компетентність найчастіше визначали долю окремого навчального
закладу. Після освітньої реформи 1864 року до складу повітових
училищних рад традиційно входили представники духовенства, а
губернські очолювалися місцевими архієреями. Водночас влада ніяк не
могла остаточно вирішити питання підпорядкування приходських училищ
між Міністерством народної освіти й Священним Синодом, тому один з
волинських архієреїв, архієпископ Антоній, нарікав у своєму листі до
попечителя Київського учбового округу, що як добре, так і погано можуть
бути підготовлені і священники, і світські вчителі (Гладкий, с. 27).
Архієпископ Антоній доклав чимало зусиль до зростання мережі
православних навчальних закладів у Волинській губернії, завдяки чому їх
кількість зросла з 1055 до 1270 всього лише за п’ять років (з 1860 до 1865
року). «Православна енциклопедія» (2001) характеризує цього
православного ієрарха як досить жорсткого, якщо йшлося про
відстоювання інтересів віри, особливо у сфері освіти: він вважав волинське
духовенство ополяченим, м’яким, і прагнув залучити до своєї єпархії
якомога більше священників з великоруських регіонів (Грюнберг, с.636).
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Попри всі старання архієпископа Антонія, навчальний процес у
приходських училищах був організований абияк; російська як обов`язкова мова
викладання була для учнів чужою й незрозумілою. Об`єктивні причини, які
архієпископ вбачав у «полонізмі й католицизмі», не змінювали суті справ, але
призводили до етнічної деідентифікації й денаціоналізації. Каталізатором такої
денаціоналізації стали затверджені російським імператором Олександром ІІІ
«Правила про церковно-приходські школи» 1884 року (Правила о церковноприходских школах). Документ спрямовував весь процес навчання на суто
релігійні цілі, і тому зазначалося: «Приходські школи нероздільно з церквою
мають навіювати дітям любов до церкви і богослужіння, щоб відвідання церкви
і участь в богослужінні зробилося навичкою і потребою серця учнів. У недільні
і святкові дні учні мають бути присутні при богослужінні, а здібні, після
належної підготовки, мають брати участь в церковному читанні й співі. Щоденні
навчальні заняття починаються й завершуються молитвою. … Навчання в
церковно-приходських школах здійснюють місцеві священники чи інші, за
згодою, члени причту, і так само призначені для цього, за затвердженням
Єпархіального Архієрея, вчителі і вчительки, під наглядом священника»
(Правила о церковно-приходских школах, с.373). «Правилами…»
регламентувалися загальні основи організації православного початкового
шкільництва та змісту навчання в парафіяльних школах: «Церковно-приходські
школи можуть бути однокласними з дворічним і двокласні – з чотирирічним
курсом. У них викладаються: 1) Закон Божий (а саме): а) вивчення молитов; б)
священна історія і пояснення богослужіння; в) короткий катехізис; 2) церковний
спів; 3) читання церковного й цивільного друку й письмо; 4) початкові
арифметичні відомості. У школах двокласних викладаються понад це початкові
відомості з історії Церкви і Вітчизни» (Правила о церковно-приходских школах,
с. 372). Як свідчить зазначений документ, зміст освіти концентрувався
виключно навколо вивчення основ православ`я і змісту богослужінь, з
невеликим додатком у вигляді арифметики й історії Російської імперії.
Реалізація такого змісту навчання цілком відповідала тій само формулі,
проголошеній на початку ХІХ століття – «православ`я, самодержавство,
народність».
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отож, навіть
побіжний огляд організації та змісту навчання у приходських народних
училищах Волинської губернії у ХІХ – на початку ХХ століття засвідчує
спорадичність, неврегульованість розгортання мережі початкового
парафіяльного шкільництва під опікою православного духовенства.
Головними чинниками такої неврегульованості виступали складнощі з
фінансуванням народних училищ, проблеми із забезпеченням приладдям
та елементарними підручниками, а головне, – священниками, що мали б
належний рівень професійної підготовки до викладання у системі
парафіяльного шкільництва.
Перспектива подальших досліджень вбачаємо у визначенні та описі
діяльності найбільш значущих представників православного духовенства
319

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
Волині, що визначали процес організації православних навчальних
закладів в краї.
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Abstract. The article substantiates the general foundations of the organization
and development of the content of education in the system of Orthodox schooling in
Volyn in the XIX – at the beginning of the XX century, formed under the influence of
socio-religious, socio-political, socio-cultural factors. The specifics of the process of
organization and development of the content of education in the parish / publicschools
of the Volyn province by the Orthodox clergy of the region under the influence of
educational reforms of the XIX - at the beginning of the XX century are outlined. The
main problems in the organization of the activity of parish public schools in the region
are identified - sporadic, unregulated deployment of the network of primary parish
schooling under the auspices of the Orthodox clergy. The content of education was
concentrated exclusively around the study of the basics of Orthodoxy and the content
of worship, with a small addition in the form of arithmetic and history of the Russian
Empire. The implementation of this content of education fully complied with the same
formula proclaimed in the early nineteenth century – “Orthodoxy, autocracy,
nationality”. The main factors of such unregulation are difficulties with the financing
of public schools, problems with the provision of supplies and basic textbooks, as well
as teachers - representatives of the local clergy, who would have a proper level of
professional training for teaching in the parish school system.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація. Стаття присвячена аналізу особливостей формування
соціальної компетентності дітей дошкільного віку. Проблема соціальної
компетентності дошкільнят – одна з найактуальніших. Розв’язання її, з
одного боку, допоможе здійснити системний, цілісний підхід до розвитку
дитини, з другого – співвіднести цей розвиток з життям. Сучасна система
освіти та виховання намагається втілити гуманістичні ідеали виховання
досконалої людини, вільної здатної жити і творчо діяти в умовах змінного
соціуму. Виховання гуманної особистості виступає на перший план
сучасної освіти.
Загальні підходи до формування соціальної компетентності дитини
визначаються принципами гуманізації виховання – олюдненні виховних
стосунків, визнанні цінності дитини як особистості, її значущості в суспільстві,
заснованої на усвідомленні своїх зв’язків з навколишнім і в цілому – місця у
дорослому світі. Такий підхід відповідає загальній меті виховання –
формуванню цілісної, гуманної особистості, орієнтованої на відтворення
цінностей національної та загальнолюдської культури, саморозвиток і моральну
саморегуляцію поведінки. З огляду на це особливої значущості набуває
проблема становлення соціальної компетентності старших дошкільників. На
сучасному етапі розвитку освіти мають місце суперечності між процесом
формування соціально-активної особистості та умовами її соціалізації, тому,
перш за все, доцільно посилити увагу на необхідності підготовки майбутніх
вихователів, до успішної реалізації процесу соціалізації особистості
дошкільного віку. У статті розкрито компоненти готовності майбутніх
вихователів до формування соціальної компетентності старших дошкільників,
виокремлено педагогічні умови для покращення стану готовності майбутніх
вихователів до формування соціальної компетентності старших дошкільників.
Ключові слова: соціалізація, соціальна компетентність, професійна
підготовка вихователів, старші дошкільники.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство вимагає оновлення всіх
сфер соціального життя, модернізацію системи вищої освіти та передбачає
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якісно нову підготовку педагога в галузі дошкільної освіти.
Загальновідомо, що саме професіоналізм вихователя, його фахова
компетентність сприяють соціалізації дошкільників. Формування
соціальної компетентності дошкільників виступає сьогодні на передній
план пріоритетних проблем, які потребують пильної уваги батьків,
педагогів і всього суспільства. Про це свідчать нормативно-правові
документи: Закон України «Про дошкільну освіту», Національна доктрина
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Базовий компонент дошкільної
освіти в Україні. В процесі соціалізації дитина адаптується до умов життя,
навчається дотримуватися норм та вимог, засвоювати доцільні правила,
переносити свої знання в нові умови, набуває досвіду. Отже,
цілеспрямована соціалізація – важлива складова повноцінного розвитку
особистості.
Дитинство на всіх етапах характеризується постійною орієнтацією на
дорослий світ, потребою прилучення до соціуму, взаємодії з ним.
Дошкільний вік виступає початковим етапом формування суб’єкта
діяльності, спілкування та пізнання. Значення періоду «народження –
вступ до школи» полягає в набутті вихідних людських знань і умінь,
психічних якостей і властивостей, необхідних людині для життя в
суспільстві.
В психолого-педагогічній науці останнього десятиріччя написано
багато наукових праць, присвячених аналізу особливостей формування
соціальної компетентності дошкільнят. Однак залишаються недостатньо
вивченими особливості й основні напрями діяльності закладів дошкільної
освіти щодо формування в дітей старшого дошкільного віку соціальної
компетентності як важливого складника соціального розвитку дитини.
Таким чином, сучасні умови породжують низку суперечностей між
суспільною потребою покращення соціального виховання дітей
дошкільного віку і недостатньою ефективністю суспільного виховання в
цьому процесі; між необхідністю формування соціальної компетентності
дошкільників та відсутністю методики забезпечення.
Аналіз практики дозволяє констатувати наявність проблеми
забезпечення закладів дошкільної освіти вихователями, які володіють на
досить високому рівні вміннями формування соціальної компетентності
вихованців. Виникає необхідність формування у майбутніх педагогів
закладів дошкільної освіти професійно-педагогічних знань, умінь, навичок
формування соціальної компетентності дітей.
У зв’язку з тим, що професійна діяльність педагога закладу
дошкільної освіти – це цілісний процес і забезпечується не окремими
предметними знаннями, а їх системою, виникає необхідність інтеграції
підготовки майбутніх вихователів до формування соціальної
компетентності вихованців з навчальними предметами, включеними в
зміст професійної підготовки студентів закладу вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень з проблеми. У психолого-педагогічній
науці виконано багато наукових досліджень, присвячених аналізу
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проблеми соціалізації дошкільників. У цих роботах обґрунтовано загальні
положення і основи вказаної проблеми (С. Козлова, О. Кононко,
Т. Поніманська, А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, С. Курінна,
І. Рогальська).
Аналіз соціально-педагогічних досліджень свідчить про інтерес
учених до проблеми ранньої соціалізації дітей. Розроблено вітчизняні та
зарубіжні концепції соціалізації особистості. Визначено соціальнопедагогічні умови формування соціальних уявлень, методи впливу на
становлення позитивних взаємин однолітків (В. Абраменкова, А. Капська,
С. Козлова, О. Кононко, С. Куліковська, С. Литвиненко, А. Мудрик,
І. Рогальська, В. Ямницький та ін.).
У дослідженнях українських і зарубіжних науковців останніх років
висвітлено проблему професійної підготовки вихователів закладів
дошкільної освіти (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, Е. Бєлкіна, А. Богуш, Н. Бібік,
Н. Гавриш, І. Дичківська, Л. Коваль, Р. Кондратенко О. Кононко, К. Крутій,
І. Рогальська, Т. Поніманська, Н. Кічук, Н. Лисенко, Н. Манжелій,
Т. Науменко, В. Пабат, Л. Покроєва, О. Поліщук, Т. Танько та ін.).
Майбутнім педагогам дошкільної освіти (вихователям, методистам,
педагогам додаткової освіти) відводиться особлива увага. Це обумовлено
унікальністю періоду дошкільного віку і тими завданнями, які вирішує
сьогодні сучасна дошкільна освіта. Необхідність акцентувати увагу на
підготовці педагога дошкільної освіти пов’язана з тим, що саме в закладах
вищої освіти здійснюють підготовку фахівців до безпосередньої роботи з
дітьми (Богініч, 2009).
Мета статті – розкрити особливості готовності майбутніх вихователів
до формування соціальної компетентності старших дошкільників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема підготовки
майбутніх вихователів до педагогічної діяльності висвітлена в працях
провідних учених з дошкільної педагогіки та психології Л. Артемової,
Є. Барбіної, А. Богуш, Н. Грабовець, С. Кулачківської, Т. Поніманської,
І. Рогальської.
Термін «готовність» традиційно тлумачать як результат процесу
підготовки, а підготовку – як процес, під час якого формується готовність
особистості до діяльності. Проте як синонім уживається паралельно з
поняттям «готовність» термін «підготовленість». Науковці у цьому
випадку послуговуються принципом диференціації: стан психологічної
готовності – це тимчасова готовність, а підготовленість особистості –
довготривала готовність.
Термін «професійна підготовка» у «Педагогічному словнику»
(Гончаренко, 1997, с.262) пояснюється як сукупність спеціальних знань,
умінь і навичок, якостей особистості, трудового досвіду і норм поведінки,
що забезпечують можливість здійснення успішної праці за обраною
професією.
Сьогоденням висуваються нові вимоги до дошкільної освіти загалом
та до кожного вихователя зокрема. Педагоги мають бути творчими
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особистостями, новаторами ідей, постійно підвищувати свій професійний
рівень. Розвиток педагогічного колективу залежатиме від здатності
розв’язувати професійні та особистісні проблеми кожним учасником
педагогічного процесу. Усвідомлення самого себе, виявлення
особистісного начала через колективну співпрацю стимулює перехід до
«простору спроможності» розв’язувати різноманітні проблеми (Капська,
1998, с.67).
Найбільш важливим періодом соціалізації є дошкільний вік, коли дитина
не лише набуває знання, формує власний світогляд, але й отримує навички
самоконтролю, взаємодії з колективом, вміння вирішувати складні життєві
ситуації. Саме в навчально-виховному процесі відбувається розвиток усіх
складових самовдосконалення особистості, насамперед потреби у
самоствердженні та самореалізації, що є невід’ємною частиною соціального
становлення сучасної людини. Кінцевою метою виховання особистості є її
підготовка до виконання комплексу ролей, необхідний для суспільного життя:
громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша. В процесі
соціалізації дитина дошкільного віку долучається до соціального довкілля
(Кононко,2009).
Соціалізація особистості в дошкільному 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 (Рогальська, 2008).
Це дозволило нам виявити відсутність чіткої системи у плануванні
відповідної роботи з соціалізації дошкільників, недостатню сформованість
знань, умінь і навичок студенів для ефективної соціалізації дітей, нами
було виокремлено низку педагогічних умов для вирішення цієї проблеми.
Ефективність готовності майбутніх вихователів до формування
соціальної компетентності старших дошкільників залежить від низки
педагогічних умов.
Отже, ми виокремили такі педагогічні умови для покращення стану
готовності майбутніх вихователів до формування соціальної
компетентності дітей дошкільного віку:
оволодіння студентами знаннями й уміннями, які передбачають
інтеграцію дитини у соціальне середовище;
формування практичних умінь і навичок студентів здійснювати
процес формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку, а
також основ гармонійного світосприймання;
оволодіння майбутніми педагогами умінням самостійно здобувати
знання.
Запропоновані педагогічні умови перебувають у тісному взаємозв’язку. Їх
дотримання в освітньому процесі закладу вищої освіти сприятиме формуванню
готовності майбутніх вихователів до розвитку соціальної компетентності у дітей
старшого дошкільного віку. Зміст цих умов визначається цілями, завданнями,
характером майбутньої фахової діяльності та становить єдність теоретичної,
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практичної та мотиваційної підготовленості випускника закладу вищої освіти
здійснювати професійну діяльність.
До структури готовності майбутнього педагога дошкільної освіти ми
включити такі п’ять складових:
1) мотиваційний компонент (професійна спрямованість майбутніх
вихователів ЗДО до формування соціальної компетентності старших
дошкільників, сформованість мотивів, потреб у їх використанні);
2) змістовий компонент (опанування педагогічними, методичними,
теоретичними і практичними знаннями з формування соціальної
компетентності та їх використання в освітньому процесі закладу
дошкільної освіти);
3) операційний компонент (сформованість у майбутніх педагогів
дошкільної ланки освіти педагогічних та методичних умінь і навичок щодо
формування соціальної компетентності старших дошкільників);
4) рефлексивний компонент (сформованість мотивів, потреб у
застосуванні рефлексії на заняттях, опанування психолого-педагогічними,
методичними знаннями, уміннями, навичками з рефлексії та її
застосування в освітньому процесі закладу дошкільної освіти під час
занять, обізнаність щодо вікових та індивідуальних особливостей старших
дошкільників);
5) інтеграційний компонент (обізнаність щодо власних і
потенційних можливостей старших дошкільників у процесі становлення їх
соціальної компетентності; здатність створювати індивідуально прийнятну
методику формування соціальної компетентності у дітей старшого
дошкільного віку).
Проаналізувавши навчальні плани підготовки спеціалістів з
дошкільної освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта», ми виокремили
дисципліни, які сприяють оволодінню майбутніми вихователями
необхідними знаннями про соціалізацію та визначають зміст конкретних
знань з проблем формування соціальної компетентності дошкільників, а
також дають можливість синтезувати інформацію стосовно професійної
спрямованості. Це «Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія»,
«Методика роботи з родинами», «Методика ознайомлення з соціальним
довкіллям».
Інтеграція змісту фахових дисциплін у процесі підготовки майбутніх
вихователів до формування соціальної компетентності старших
дошкільників дозволила реалізацію першої педагогічної умови, а саме,
оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями й уміннями, які
передбачають інтеграцію дитини у соціальне середовище.
Компонентами
системи
професійно-педагогічної
готовності
майбутніх вихователів до формування соціальної компетентності
дошкільників є мета, функції, структура, зміст, форми і методи її реалізації,
контроль. Рівень їх розробленості, взаємодії один з одним в результаті
реалізації цієї системи визначає ефективність підготовки спеціалістів.
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Новий підхід щодо
створення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх
вихователів до формування соціальної компетентності дошкільників
зорієнтований на розвиток практичних умінь і навичок здобувачів вищої
освіти здійснювати процес формування соціальної компетентності дітей
дошкільного віку, а також основ гармонійного світосприймання
дошкільників.
Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в розробці
моделі та технологій підготовки майбутніх вихователів до формування
соціального досвіду дітей дошкільного віку.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of features social
competence formation of the preschool age children. The problem of social
competence of preschool children is one of the most topical. On the one hand,
the solving of it will help to implement a systematic, holistic approach to child
development, on the other - will help to correlate this development with life. The
modern system of education and upbringing tries to embody the humanistic
ideals of the education of a perfect person, a free personality, to be able to live
and act creatively in a changing society. The upbringing of such a person is the
main task. General approaches to the formation of social competence of the child
are determined by the principles of humanization education - the humanization
in education relations, the recognizing the value of the child as a person, its
importance in society, based on awareness of their relationships with the other
people and in general - its place in humanity. This approach corresponds to the
general purpose of the education - the formation of a holistic, humane
personality, who is focused on the reproduction of the values of the national and
universal culture in the creative life, self-development and moral self-regulation
of behavior. In this case, the problem of the social competence formation of the
older preschoolers becomes especially important. As at the present stage of the
development of the education there are the contradictions between the process
of the formation of the socially active personality and the conditions of its
socialization, so, first of all, it is necessary to pay more attention to the training
of the future educators. The author payed more attention to the necessarity to
prepare future educators for their successful implementation to the process of the
preschool personality's socialization. The components of readiness of future
educators for the formation of social competence of senior preschoolers are
revealed, pedagogical conditions for improving the state of readiness of future
educators for the formation of social competence of senior preschoolers are
singled out. It was disclosed the components of future educators readiness for
the formation of the social competence in the senior preschoolers, it was
separated the pedagogical conditions how to improve the readiness of future
educators for the formation of social competence in senior preschoolers.
Keywords: socialization, social competence, professional education of
kindergarten teachers, pre-school children.
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФАХОВОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО
Аннотація. У статті значна увага приділяється ролі мови та
літератури як засобу професійного і культурного спілкування,
інтеграційній якості фахової майстерності особистості та інтелігентності.
Доведено, що значний внесок у розвиток методики української мови
зробив великий і глибоко національний за духом педагог
В. Сухомлинський, який за всієї розмаїтості інтересів і енциклопедичності
знань, був передусім учителем української мови й літератури, а слово
вважав головним інструментом освітнього процесу. Вивчаючи творчу
спадщину В. Сухомлинського з’ясовано, що педагог-новатор приділяв
особливу увагу таким поняттям, як культура мовлення, риторика, етикет.
Акцентується увага на вимогах В. Сухомлинського до культури
спілкування та шляхах підвищення особистої культури мовлення вчителя,
розвитку культури писемного та усного мовлення учнів у процесі
навчальної та виховної діяльності. Учений вважав, що навички письма
дитини мають бути доведені до напівавтоматичного рівня, а розумові сили
учня повинні бути спрямовані на обмірковування викладу змісту та
розуміння, а не на сам процес письма. Головне завдання вчителясловесника, за його переконанням, – виховати в учня любов до рідної мови.
Вчитель повинен зробити рідне слово основою духовного зростання учня.
На переконання В. Сухомлинського, рідна мова – одна-єдина для людини,
тому її потрібно знати, берегти і збагачувати впродовж усього життя.
Встановлено, що за В. Сухомлинським, письмо повинно стати засобом,
ефективним інструментом освітньої праці. Розвитку особистості учнів
сприяє розвиток культури писемного та усного мовлення, а під
керівництвом учителя учні повинні працювати творчо, поглиблювати,
розвивати та застосовувати на практиці свої мовні знання. Письменними
учні стають тоді, коли навчилися користуватися словом і готові вміло
використовувати його як засіб висловлення свого ставлення до подій і
краси навколишнього світу. Щодо рідної мови В. Сухомлинський
наголошує: «Дві рідні мови – це так само безглуздо, якби ми намагалися
© Островський О., 2021
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уявити, що одну дитину народили дві матері. У дитини є одна мати. Рідна.
До останнього подиху». Цими словами видатний педагог висловив своє
педагогічне кредо, любов і повагу до рідної мови.
Ключові слова: В. Сухомлинський, учитель, мовна освіта, культура
мовлення, фахова майстерність, розвиток особистості.
Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку освіти в
суспільно-політичних і економічних вимірах у всіх розвинених країнах
спрямовані на посилення комунікабельних здібностей людини, створення
умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, виховання у неї
комунікативної культури як необхідної умови інтеграції молодої людини у
соціальні та виробничі процеси, формування потреби постійного
підвищення професійної кваліфікації, мобільності та культури
особистості. Слід усвідомлювати і те, що науково-технічний процес
неперервно продукує нові професії, відповідно змінюється і насичується
новою професійною термінологією мова, що супроводжується як змінами
функції мови, так і формуванням нового рівня професійної культури. Нові
професійні терміни і культура як складові змістової основи дозволяють
логічно і лаконічно висловлювати думки та адекватно передавати сутність
категорій та понять науки, техніки, виробництва, які створюються
останнім часом. Сучасна термінологія є показником наукового, соціальноекономічного і культурного розвитку розвинених країн і цивілізованих
націй.
В умовах розбудови України та утвердження її на міжнародній арені
гостро постала потреба закріплення української мови як державної,
зміцнення її статусу, забезпечення використання в усіх сферах
громадського і державного життя. Володіння літературною мовою,
додержання її норм в усіх, практично актуальних для сучасного
спеціаліста, сферах спілкування – це невід’ємна частина професійної
підготовки молодої людини до майбутньої діяльності.
Для розбудови української відносно молодої держави, її науки й
культури, формування національної свідомості народу, велике значення
має творча спадщина видатних педагогів і методистів. Вагомий внесок у
розвиток методики української мови зробив великий педагог, глибоко
національний за духом, В. Сухомлинський (1918–1970pp.). За великої
кількості інтересів і енциклопедичних знань у багатьох науках
В. Сухомлинський насамперед був учителем української мови й літератури
і ставився до слова як до головного інструменту освітнього процесу
(Стельмахович,1988). Головне завдання словесника, на його переконання,
– це виховати в учнів любов до рідної мови, яка – одна-єдина на все життя,
тому треба знати, берегти, збагачувати її. У своєму записнику
В.Сухомлинський занотовує: «Дві рідні мови – це так само безглуздо, якби
ми намагалися уявити, що одну дитину народили дві матері. У дитини є
одна мати. Рідна. До смерті. До останнього подиху». Цими словами
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видатний педагог висловив педагогічне кредо, любов і повагу до рідної
мови (Савченко, 2003).
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Особливості педагогічної
діяльності педагога-новатора В. Сухомлинського розглядалися у працях
М. Ярмаченка, М. Красовицького, О. Савченко, О. Сухомлинської,
М. Сметанського, І. Зязюна, М. Антонця та інших. Методична спадщина
В. Сухомлинського досить багатогранна і глибока: він торкається проблем
формування мовної культури як учнів, так і вчителів-словесників,
конкретних методичних питань щодо різних мовленнєвих рівнів.
Серйозної уваги його ідеям в цьому напрямі приділяють А. Богуш,
М. Вашуленко, Л. Мамчур, І. Баранюк та ін. (Сікорський, 2018, с.6-10).
Водночас проблематика розвитку культури мовлення вчителів та
учнів у творчій спадщині В.Сухомлинського ще недостатньо досліджена,
його новаторські ідеї щодо мовної освіти та її ролі у формуванні
особистості не втрачають актуальності та потребують детального аналізу і
висвітлення.
Мета статті – дослідити погляди В. О. Сухомлинського на мову і
слово в навчанні і вихованні, проблематику розвитку культури писемного
мовлення учителів як вагомого засобу духовного розвитку особистості та
акцентування уваги на особливостях формування професійної
майстерності і мовленнєвої культури в процесі підготовки майбутніх
учителів початкової школи у закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз педагогічної
спадщини В. Сухомлинського переконує, що освітня діяльність вченого
спрямовувалася на те, щоб «…життєдайне джерело – багатство рідної мови
– було відкрите для дітей з перших кроків їхнього життя». У багатьох його
працях («Слово рідної мови», «Рідне слово», «Слово про слово» та ін)
(Сухомлинський, 1964; 1977 а, С.201-216) знаходимо відповіді на
актуальні питання: як навчити дитину сприймати, розуміти слово і вдало
використовувати його в усному й писемному мовленні. Із живої думки і
слова «…почалося становлення людини: мисль, втілена в слово, підняла
нас над природою, над усіма речами і явищами, над епохами і століттями.
Слово ввібрало в себе найтонші порухи наших почуттів; в ньому
закарбувалася душа, звичаї, традиції, радості і болі народу – всі його
духовні цінності, творені століттями».
Навчання мови В. Сухомлинський вважав найважливішою і
найважчою в педагогічній практиці справою. На його переконання,
викладати цей предмет повинні найбільш здібні і талановиті вчителі,
оскільки на основі багаторічного особистого досвіду В. Сухомлинський
дійшов висновку, що це не просто передача знань, практичних умінь,
навичок, а «…це передусім виховання. Виховання розуму, формування
думки, копітке різьблення й ліплення найтонших рис духовного обличчя
людини. Викладання мови – це майстерність творення людської душі, бо
воно є найніжнішим, найтоншим діткненням до серця дитини. Викладання
мови – це людинознавство, бо в слові поєднуються думки, почуття,
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ставлення людей до всього навколишнього світу. Викладання мови – це й
суспільствознавство, бо в слові закарбовані століття життя й боротьби
народу, його мужність і слава, надії й сподівання» (Сухомлинський, 1977,
а). На його глибоке переконання, учитель повинен зробити рідне слово
основою духовного світу дитини.
У книзі «Серце віддаю дітям» павлиський вчений-гуманіст зауважує:
«Мова – духовне багатство народу. «Скільки я знаю мов, стільки разів я
людина», – говорить народна мудрість. Та багатство, втілене в скарбниці
мов інших народів, лишається для людини неприступним, якщо вона не
оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає
тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного
слова, тим більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших
народів,
тим
активніше
сприймає
серце
красу
слова»
(Сухомлинський,1969). Без любові до рідного слова неможлива любов до
рідної землі, до своєї вітчизни. Тому у контексті сказаного
В. Сухомлинський у книзі «Щоб у серці жила Батьківщина» стверджує:
«Рідне слово – то невичерпне, життєдайне і невмируще джерело, з якого
дитина дістає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє
село і весь наш край. Віками народ творив це багатство, відкладаючи у
скарбницю рідної мови найдорогоцінніші перлини мислі, уяви, фантазії,
пісні, казки» (Сухомлинський,1965). У вже згадуваній статті «Любов до
рідного слова» В. Сухомлинський наголошує: «Рідна мова – це фундамент
мислення й розумового розвитку». Своє розуміння сутті мови і слова
педагог-патріот висловив так: «Я домагаюсь того, щоб кожного разу, коли
я вводжу дітей у квітучий сад, ім’я якому – рідна мова, вони пізнавали
красу однієї квітки – слова, образу. Щоб сторінка за сторінкою перед ними
горталася величезна книга – пам’ять народу. Щоб до сердець дитячих
доходили найпотаємніші грані краси слова. Ці заняття так я й називаю –
Двісті Квіток Рідної Мови. Це двісті зустрічей з садом рідного слова, двісті
бесід про найтоншу в світі красу. Кожна бесіда – осягнення розумом і
серцем великого духовного багатства нашого народу» (Сухомлинський,
1977 а, С.201-216).
Слово в житті кожної людини відіграє велику роль. Ми добираємо
слова і формуємо фразу, через які доносимо свою думку до інших людей.
Завжди потрібно пам’ятати про силу слова. Воно може як надихнути
людину на великі справи, так і викликати в неї тривогу, депресію, а часом
і агресію. Добре слово окрилить, грубе – нанесе рану, спровокує до певних
вчинків. Мудрим словом можна запобігти багатьом бідам і неправильним,
поспішним рішенням. Силою слова можна пробудити найкращі якості
людської душі – милосердя, великодушність, доброту, щирість, співчуття,
вміння прощати і любити! Саме до цього закликає нас видатний методист
та митець слова (Сухомлинська, 2002).
Неоцінений його внесок у розвиток філософії професійного
становлення педагога. Розвиваючи ідеї класиків світової педагогіки –
Я. А. Коменського , Ж. Ж. Руссо, К. Ушинського, Я. Корчака та інших,
334

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
В. Сухомлинський пов’язував вирішення широкого кола навчальновиховних завдань із високим рівнем професійної культури вчителя,
вважаючи, що саме вчитель – це перший, а потім і головний наставник учня
в інтелектуальному становленні та розвитку, він пробуджує в дитині
жадобу до знань, повагу до науки, культури, освіти. До вчителя
В. Сухомлинський ставив високі вимоги, називаючи цю професію
людинознавством, розуміючи постійне проникнення вчителя у складний
духовний світ учня. Досконале знання свого предмета, глибока любов до
нього в поєднанні з любов’ю до дитини, вміння впливати на її розум і
почуття, спонукати до благородних почуттів, готовності прийти на
допомогу, здатності до творчої праці, активної життєвої позиції, потреби у
самовдосконаленні – це далеко не повний перелік тих рис і якостей, які
хотів В. Сухомлинський бачити в «інженерів людських душ»
(Сухомлинський, 1976 b, С.68-76).
Особливу увагу вчений зі світовим іменем приділяв педагогічній
майстерності та педагогічній культурі вчителя. Саме ці дефініції він увів у
вітчизняну педагогіку. В. Сухомлинський зазначав, що основу
педагогічної культури «становлять: глибоке знання вчителем свого
предмета, багатство методів вивчення особистості учня, педагогічна етика,
педагогічна творчість, науково-дослідна робота вчителя, єдність науки й
майстерності». У зв’язку з цим заслуговує на увагу позиція вченого щодо
особистості викладача рідної мови. «Викладати цей предмет повинні
найздібніші й найталановитіші. Бо це не просто передача знань,
практичних умінь, навичок. Це передусім виховання. Викладання мови –
це майстерність творення людської душі, бо воно є найтоншим,
найніжнішим діткненням до серця людини. Викладання мови –
людинознавство, бо в слові поєднуються думки, почуття, ставлення людей
до всього навколишнього світу» (Сухомлинський, 1977 а). Творче
осмислення спадщини видатного українського педагога й методиста
збагачує досвід роботи над словом на заняттях української мови.
Заглиблюючись у його поради, побажання, переконуєшся, що кращої
методики навчання рідної мови, як у В. Сухомлинського, по суті, нині
немає. Варто лише опанувати її й уміло використовувати на практиці та
пам’ятати вислів Арістотеля, «Успішний учитель – це той, учні якого
досягли в житті значно більшого успіху, ніж він сам». Сам
В. Сухомлинський бачив у мові могутній чинник становлення всебічно
розвиненої особистості, дієвий засіб духовного зростання нашого
суспільства (Савченко,2011). З розвитком мови, з оволодінням культурою
мовлення він нерозривно пов’язував розвиток розуму, формування думки,
копітке різьблення найтонших рис духовного обличчя людини. «Мовна
культура, – за словами В. Сухомлинського, це живодайний корінь
культури розумової, усього розумового виховання, високої, справжньої
інтелектуальності.
Завдяки
мові
людині
стають
доступні
найрізноманітніші джерела, що живлять емоційну, інтелектуальну й
вольову сферу її духовного життя. У мові відбивається ідейна
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спрямованість духовного життя людини, слово містить у собі невичерпні
можливості для впливу на її світоглядну сферу». Поняття «культура мови»
В. Сухомлинський не зводив до вузькопрактичної мети живого
спілкування, а вкладав у нього глибокий зміст. Таке трактування ролі
культури слова у житті людини випливає з широти суспільної функції
мови. Вчений писав: «… із думки і слова почалося становлення людини;
мисль, втілена в слово, підняла нас над природою, над усіма речами й
явищами, над епохами й століттями. Слово ввібрало в себе найтонші
порухи наших почуттів; у ньому закарбувалася душа, звичаї, традиції,
радості й болі народу – всі його духовні цінності, творені століттями»
(Сухомлинський, 1977 b).
Вчений переконаний, що оволодіє мовою той, хто постійно прагне
цього та орієнтується на мовний взірець. За його порадою, тільки читаючи
твори письменників-класиків, молодь може збагатити свій лексичний
запас, відчути багатство української мови та гнучкість лексичного вибору.
У цьому процесі важливу роль відіграє самовиховання, яке дисциплінує
думку, спонукає запам’ятовувати й складати самостійно довершені мовні
зразки, відкидати недолугі вислови. Мовне самовиховання обов’язково
приведе до словника
–
наймогутнішого чинника мовного
самовдосконалення. «У школі, у сім’ї, у житті кожної людини повинен
бути культ книги», – невтомно повторював видатний педагог, бо бачив у
начитаності головну засаду піднесення культури мови.
В. Сухомлинський завжди відстоював думку, що невід’ємною
складовою культури мови є етика живого спілкування і ввічливі стосунки
між людьми, з дотриманням людської порядності та гідності. За словами
вченого: «Слово – найтонше доторкання до серця, - воно може стати і
ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і
гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає
радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне - приносить біду. Словом
можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й
безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку
і сльози, породити віру в людину і заронити невіру, надихнути на працю і
скувати силу душі...» (Сухомлинський, 1977).
Для В. Сухомлинського культура мови це, насамперед, і культура
людських відносин, він пише: «Ми часто говоримо один одному: бажаю
тобі всього доброго, бажаю тобі добра і щастя. Це не тільки вияв
ввічливості. У цих словах ми виявляємо свою людську сутність. Уміння
відчувати, вміння по-хорошому бачити навколишніх людей - не тільки
показник етичної культури, а й результат величезної внутрішньої духовної
роботи. Щиросердне бажання добра невіддільне від самовиховання... Ми
говоримо один одному: здрастуйте, доброго вам здоров’я. У цих словах
криється глибокий моральний зміст, у них – сама сутність доторкання душі
до душі. Цим ми висловлюємо своє ставлення до найбільшої цінності –
людини. Не сказати людині здрастуйте значить виявити своє моральне
невігластво. Тонка грань людських відносин захована в словах Здрастуйте,
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Добрий день. Слово здрастуйте має чудодійну властивість - воно
пробуджує почуття взаємного довір’я, зближує людей, відкриває їх душі.
Бути здоровим – це не просто жити, бачити світ навколо себе й ставитися
до нього певним чином... Бути здоровим - відчувати радості життя,
найважливішою з яких є спілкування з людиною» (Сухомлинський, 1966).
Для виховання мовної культури за В. Сухомлинським дуже важливо, щоб
людей і в особистих, і в колективних стосунках об’єднували прагнення
добра і віри в краще майбутнє. Згадана грань людських відносин знайшла
яскраве відображення у всіх народів у словах ввічливості, якими вони
користуються упродовж всієї історії існування людства. Вміння
користуватися словами добрих побажань у живому щоденному
спілкуванні – важлива ознака мовно-етичної культури і водночас основа
гуманності, без якої людству загрожує невігластво (Кравцов,2004).
Фундаментальне тлумачення мовної культури, яка охоплює не лише
вміння розмовляти українською мовою з дотриманням усіх літературних
норм, а й ввічливість та доброзичливість спілкування між людьми, коли
сказане слово несе позитивну енергетику та наповнене любов’ю до людини
та рідної мови, свідчить про всепланетарну значущість вчення
В. Сухомлинського.
Наголосимо на тому, що українсько-російська двомовність, яка
сформувалася в Україні під впливом історично-політичних чинників і
набула великого звучання останніми роками, турбувала вченого ще у
перші післявоєнні десятиліття. В. Сухомлинський бачив цю проблему та
однозначно акцентував увагу на такому: «Кожне слово має своє значення,
невміння вибрати потрібне слово – це те саме, що замість гостро
заструганого олівця на уроці малювання користуватися цвяхом» і далі
«Особливу тривогу викликає те, що молоді люди, які вважають себе навіть
культурними, у побуті, буває, користуються такою жахливою сумішшю
двох мов, що якби написати отут кілька прикладів з їхньої «мови», то,
мабуть, папір не витримав би сорому - загорівся б... Користування
сумішшю з двох мов – це одно з найтривожніших явищ... Говорити такою
скаліченою мовою – це все одно, що грати...на розстроєній скрипці. Все
одно, що з дерева красуню різьбити...тупою щербатою сокирою»
(Сухомлинський, 1977 b.). Наше сьогодення вимагає, аби всі жителі
України мали добрі знання української мови, дотримувалися правил
мовного культурного спілкування, бо часто під впливом російської мови
молодь, як слід, не володіє ні українською, ні російською мовою.
Праці, ідеї, думки, досвід відомого педагога В. О. Сухомлинського
повною мірою відповідають потребам сучасної початкової школи,
допомагають у вирішенні складних завдань модернізації освіти. Видатний
педагог-гуманіст був глибоко переконаний у тому, що «все шкільне життя
повинно бути пройняте духом гуманності», що лише створення атмосфери
довіри, допомоги, справедливого ставлення, вимогливості і такту може
забезпечити справжню гуманізацію навчально-виховного процесу. Основи
особистісно-орієнтованої системи навчання і виховання, яка нині
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утверджується у школах України, без сумніву, закладені в педагогіці
В. О. Сухомлинського.
Велику увагу він приділяв проведенню уроків мислення, зокрема
уроків серед природи. Він писав «Уроки серед природи – це подорожі до
джерел живої думки, під час яких учні самостійно читають сторінки
найчудеснішої в світі книги – книги природи». В. Сухомлинський
стверджував «Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли
в ній панують чотири культи: «культ Батьківщини, культ Людини, культ
Матері, культ Слова». У всіх своїх працях і порадах вчений-педагог
рекомендував вчити дітей думати, творити, фантазувати серед чудової
краси природи, що є джерелом думки й слова, створювати на полі, в саду,
на ставку свої власні казки, оповідання, вірші на основі спостережень і
міркувань (Сухомлинський,1976 b, С. 55–206).
Творче осмислення спадщини видатного українського педагога й
методиста В. Сухомлинського збагачує досвід роботи над словом на
заняттях української мови і літератури. Заглиблюючись у його поради,
побажання, настанови, переконуєшся, що кращої методики навчання
рідної мови як у Василя Олександровича Сухомлинського, по суті, нині
немає. Варто лише опанувати її й уміло використовувати на практиці.
Сучасна реформа української освіти покликана сприяти цьому процесу.
Творчо використовуючи ідеї В. Сухомлинського про роль мовлення та
мислення у розвитку особистості учнів, її почуттів, сучасна українська
школа та вчителі мають можливість за рахунок використання нових
інформаційно-комунікаційних технологій розширити і збагатити досвід
вихованців у цій сфері.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Видатний вчений і
практик В. Сухомлинський приділяв особливу увагу розвитку культури
писемного і усного мовлення учнів у процесі навчальної та виховної
діяльності у середній школі. Він вважав, що письмо освіченої молодої
людини повинно бути напівавтоматичним; що розумові зусилля
сформованої особистості мають бути спрямовані на розуміння змісту,
обмірковування, а не на процес письма; що письмо має стати засобом,
інструментом навчальної праці; що для розвитку культури писемного
мовлення всі, хто вчиться, повинні працювати творчо. На його тверде
переконання для цього потрібні фахово підготовлені вчителі української
мови і літератури. Розроблена ним система та методичні поради щодо
формування мовленєвої культури в школі ввійшли до педагогічної
скарбниці людства.
Успішність та ефективність розвитку культури писемного і усного
мовлення майбутніх учителів, на наш погляд, може суттєво підвищити при
систематичному і глибокому вивченні в ЗВО педагогічних ідей і праць
В. Сухомлинського з цієї проблематики.
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PROFESSIONAL SKILLS IN V. SUKHOMLYNSKYI'S
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Abstract: In the article much attention is paid to the role of language and
literature as a means of professional and cultural communication, the integration
quality of cultural and professional skills of the individual. It is shown that a
significant contribution to the development of Ukrainian language methodology
was made by a great and deeply national in spirit, teacher V. Sukhomlynskyi,
who for all the diversity of interests and encyclopedic knowledge, was primarily
a teacher of Ukrainian language and literature and treated the word as the main
educational process. As a result of studying the creative heritage of
V. Sukhomlynskyi, it was found that the teacher-innovator paid special attention
to such concepts as “speech culture”, “rhetoric”, “etiquette”. Emphasis is placed
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on the requirements of V. Sukhomlynskyi to the culture of communication and
ways to improve the personal culture of speech of the teacher, the development
of the culture of written and oral speech of students in the process of teaching
and educational activities. The scholar believed that a child’s writing skills
should be brought to a semi-automatic level, and the student's mental strength
should be focused on reflection on the content and understanding, and not on the
writing process itself. The main task of the teacher, in his opinion, is to instill in
the student a love for the native language. The teacher must make the native
language the basis of the student's spiritual growth. According to
V. Sukhomlynsky, the native language is the only one for a person, so it needs
to be known, preserved and enriched throughout life. It is established that
according to V. Sukhomlynsky, writing should become a means, an effective
tool of educational work. The development of students' personality is promoted
by the development of the culture of written and oral speech and under the
guidance of the teacher students must work creatively, deepen, develop and
apply in practice their language skills. Students become literate when they have
learned to use the word and are ready to skillfully use it as a means of expressing
their attitude to events and the beauty of the world around them. Regarding the
native language, V. Sukhomlynsky notes: "Two native languages are just as
meaningless if we tried to imagine that one child was born to two mothers. The
child has one mother. Native. Until the last breath”. With these words the
outstanding teacher expressed his pedagogical credo, love and respect for the
native language.
Keywords: V. Sukhomlynskyi, teacher, language education, speech
culture, professional skills, development of personality.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОЛЕДЖАХ КНР
Анотація. Зміни, які відбуваються у сфері вищої освіти Китайської
Народної Республіки (КНР), спрямовані на підвищення якості професійної
освіти студентів у коледжах та університетах.
Метою статті є здійснення аналізу сучасного стану розвитку
професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури в коледжах КНР.
Методами дослідження є аналіз педагогічної зарубіжної та вітчизняної
літератури, систематизація та узагальнення досліджень з проблеми
розвитку професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури в
коледжах КНР та метод моделювання.
У статті проаналізовано сучасний стан підготовки майбутніх учителів
у коледжах КНР, порушено проблему щодо необхідності модернізації
вищої освіти, що спрямована на удосконалення якості викладання,
оновлення освітніх програм тощо.
Обґрунтовано роль та значення розвитку професіоналізму майбутніх
учителів фізичної культури. Схарактеризовано спрямування інтегрованих
курсів, які викладаються для майбутніх учителів фізичної культури у
коледжах КНР. Визначено основні напрями, що потребують зміни
концепції підготовки майбутніх педагогів, зокрема вчителів фізичної
культури.
Розкрито складові професіоналізму вчителя фізичної культури,
професійні здібності, які мають бути сформовані у здобувачів відповідного
фаху в процесі підготовки до здійснення професійної діяльності.
Окреслено перспективи подальших наукових розвідок.
Ключові слова: професіоналізм, майбутній учитель, КНР, вища
освіта.
Постановка проблеми. Освітні концепції КНР поступово
розвиваються у напрямі інтернаціоналізації, серед яких фізична культура є
ключовим змістом міжнародної конкуренції. Якісна фахова підготовка
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майбутніх учителів фізичної культури в коледжах є одним з провідних та
стратегічних завдань освітньої політики КНР. На сьогоднішній день
коледжі все більше уваги приділяють підготовці фахівців фізичної
культури на принципово новому рівні.
Основний документ Міністерства освіти КНР «Національний
стандарт вищої школи» містить розроблений «Національний стандарт
фізичного виховання», яким визначено, що дисципліна фізичного
виховання відіграє важливу роль у поліпшенні здоров'я людей, збагаченні
суспільного та культурного життя, поліпшенні якості життя людей,
сприянні всебічному розвитку людей, будівництву парків із потужними
людськими ресурсами та сприянню економічному і соціальному розвитку
(Стандарт, 2019).
Аналіз останніх досліджень з проблеми. Аналіз наукової літератури
засвідчив, що проблема розвитку професіоналізму майбутніх учителів
фізичної культури у закладах вищої освіти досліджувалась як
зарубіжними, так і вітчизняними вченими лише частково. Зокрема, у
дослідженні В. Сюемань розкрито порівняльну характеристику
особливостей організаційно-управлінських основ масової фізичної
культури в КНР і Україні (Сюемань, 2011). Проблему виховання свідомості
студентів у сфері фізичного виховання протягом навчанні в коледжах КНР
порушено Х. Чао, де проаналізовано питання надання якісної освіти, що
полягає у раціональному поєднанні теорії та практики (Чао, 2020). Досить
гостро проблему підвищення ефективності викладання в коледжах та
університетах за рахунок впровадження нових відповідних реформ
порушив Г. Фен (Фен, 2021). Проблему вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури у КНР та США
розглядали у своїх дослідженнях І. Фенг та Т. Венхуй (Фенг, Венхуй, 2020).
Щодо аналізу зазначеної проблеми та її аспектів вітчизняними вченим
слід відмітити дослідника Г. Глобу, який досить детально розкрив стан
системи фізичного виховання у закладах освіти КНР (Глоба, 2012),
здійснив аналіз сучасних інформаційних технологій для використання на
заняттях з фізичної культури у закладах вищої освіти (Глоба, Гєтун, 2018).
У наукових доробках М. Акімової проведено порівняльну характеристику
державного управління різних галузей фізичної культури у КНР, США,
Японії, Європи (Акімова, 2019). Цінною для проведеного дослідження є
праця української дослідниці Н. Степанченко, яка розробила систему
професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищій
школі та розкрила зовнішні і внутрішні чинники їхнього професіоналізму
(Степанченко, 2017).
Отже, аналіз наукових досліджень дозволяє зробити висновок про те,
що проблема сучасного стану розвитку професіоналізму майбутніх
учителів фізичної культури в коледжах КНР залишається не розкритою та
вимагає негайного її вирішення.
Мета статті – здійснити аналіз сучасного стану розвитку
професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури в коледжах КНР.
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Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети було
застосовано в комплексі такі теоретичні методи дослідження: аналіз
педагогічної зарубіжної та вітчизняної літератури, систематизація та
узагальнення досліджень з проблеми розвитку професіоналізму майбутніх
учителів фізичної культури в коледжах КНР та метод моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державна освітня
програма КНР потребує висококваліфікованих фахівців, здатних до
саморозвитку, підвищення професіоналізму, конкурентоспроможних.
Особливо у КНР гостро постало питання щодо вдосконалення якості вищої
освіти та підвищення професіоналізму майбутніх учителів фізичної
культури.
У пригоді стали наукові доробки І. Фенг та Т. Венхуй, акцентуючи
увагу на тому, що бурхливий розвиток глобалізованої економіки, а також
тиск міжнародної конкуренції стає більш відчутними, а якість фізичної
культури є важливим показником міжнародної конкуренції. Тому перед
коледжами КНР поставлено серйозне завдання приділити значну увагу
підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, зокрема підвищення
якості викладання, формування правильної концепції фізичного
виховання, поступове визнання професійної ідентичності здобувачами
(Фенг та Венхуй, 2020). На думку китайських науковців, учителі фізичної
культури перебувають на невизначеній стадії, а саме: у них відсутня чітка
ідентичність, самоідентифікація, емоційна та культурна ідентичність, а
також розуміння обраної професії вчителя фізкультури.
Майбутній учитель фізичної культури має свідомо ставитися до
обраної професії, усвідомлювати своє призначення, бути відповідальним,
що має свідчити про його професіоналізм, а також професійну придатність.
Розвиток професіоналізму у майбутніх учителів фізичної культури має
забезпечувати якісна підготовка у закладі вищої освіти.
Зокрема, у КНР підготовка вчителів фізичної культури у коледжах
представляє собою курси, які є інтегрованими між собою. Ці курси
спрямовані на:
засвоєння визначених базових теоретичних знань, зокрема, їхнє
розширення та поглиблення;
оволодіння практичними уміннями, професійними компетнтностями;
покращення власних основних фізичних якостей;
закріплення професійних навичок фізичної культури (Фенг, Венхуй,
2020).
Сучасні науковці критикують якість підготовки майбутніх учителів
фізичної культури у коледжах, оскільки пріоритетним є лише поєднання
теорії та практики без урахування інновацій ХХІ століття.
У країні дещо традиційне мислення стосовно здійснення підготовки
майбутніх учителів фізичної культури, що має відсталий та відносно
стабільний механізм. зв’язку з безперервним поглибленням реформи
освіти, а також з переходом КНР у нову еру освіти виникає необхідність
модернізації концепції підготовки майбутніх педагогів, спрямованої на:
344

Інноватика у вихованні. Випуск 14. 2021.
збагачення змісту викладання навчальних дисциплін;
розширення сфери знань;
сприяння всебічному розвитку особистості, а також спортивній
грамотності;
позиціювання єдиної мети навчання;
сприяння емоційній та професіональній ідентифікації майбутніх
учителів;
культивування життєвих цінностей та ідеологічних поглядів;
сприяння індивідуальному розвитку здобувачів;
пропагування різноманітних ідей та здійснення культурного обміну і
розвитку тощо.
Узагальнюючи вищезазначене, у коледжах має бути створене
відповідне комфортне освітнє середовище, що буде сприяти розвитку
професіоналізму здобувачів та становлення їх як особистостей.
У контексті порушеної проблеми ми поділяємо точку зору Г. Фен,
який вважає, що для того, аби підвищити якість викладання у коледжах,
педагоги мають стежити за розвитком інновацій в освіті у 21 столітті (Фен,
2021). Для цього, як зазначає автор, слід проводити відповідні реформи у
галузі фізичного виховання, а саме у процесі підготовки майбутнього
вчителя фізичної культури в коледжах. Зокрема, має бути оновлена
концепція, що сприятиме стимулюванню ентузіазму та ініціативи
студента, корекції ставлень викладачів до своєї діяльності, підвищенню
рівня управління закладами освіти; посиленню комплексної підготовки
викладацького складу, посиленню акценту на значущості обраної професії.
Г.Фен вважає, що це єдиний шлях підвищення ефективності викладання в
коледжах (Фен, 2021).
Досліджуючи проблеми якості освіти в КНР, В.Лунячек констатує, що
уряд цієї країни визначає такі пріоритети у реформуванні освіти:
створення умов для покращення освіти в сільській місцевості;
створення висококласних університетів;
прискорення розвитку професійної освіти (Лунячек, 2013).
Вважаємо за доцільне зробити такі висновки з досліджень науковця
В. Лунячека, які ми будемо надалі враховувати у проведенні розвідок: поперше, державні органи управління освітою КНР досить жорстко
здійснюють контроль системи освіти, по-друге, повага до викладача та
постійне підвищення його соціального статусу (Лунячек, 2013).
На сьогоднішній день у всьому світі здійснюється дигітизація усіх
сфер життя, сфера освіти не є виключенням. Виходячи з цього, сучасний
вчитель має бути в курсі цифрової еволюції, оскільки інформаційноцифрова грамотність є складовою його професіоналізму. Цю проблему
розкрито у наукових працях Т. Собченко та Ц. Шен. Дослідники здійснили
аналіз нормативної бази України та КНР, яка детермінує необхідність
формування цифрової грамотності у громадян, зокрема освітян, а також
зазначили, що формування цифрової компетентності в підготовці
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майбутніх учителів у закладах вищої освіти обох країн є актуальним,
затребуваним та вирішується на державному рівні (Собченко, Шен, 2021).
Можливості застосування сучасних інформаційних технологій,
приміром, додатків, мобільних телефонів, призначених для фізичного
виховання та здійснення моніторингу здоров’я студентів у закладах вищої
освіти проаналізовано у працях Г. Глоби та В. Гєтун. На думку науковців,
використання сучасних інформаційних та цифрових технологій сприяє
підвищенню мотивації студентів до процесу навчання та спонукає до
активної участі у заняттях з фізичної культури (Глоба, Глєтун, 2018).
Про необхідність формування в майбутніх учителів фізичної культури
інтерактивної компетентності наголошує В. Сікора. Авторка вважає, що це
зумовлено організацією інтерактивного навчання у закладах вищої освіти,
використанням інтерактивних форм, методів, прийомів та засобів, а також
специфікою професійної діяльності майбутнього вчителя фізичної
культури (Сікора, 2021).
Досить корисними для нашого дослідження стали наукові доробки
Н. Степанченко у галузі порушеної проблеми. Дослідниця зазначає, що у
процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у закладах вищої
освіти мають бути сформовані такі професійні здібності:
наявність педагогічного хисту;
прагнення працювати в обраній галузі;
сила, воля, рухливість та врівноваженість основних психічних
процесів;
добрий фізичний стан;
загальна, інтелектуальна та естетична культура;
морально-правова свідомість (Степанченко, 2017).
Висновки та перспективи подальших розвідок. Проведене
дослідження не вичерпує усіх аспектів порушеної проблеми. Аналіз
сучасного стану розвитку професіоналізму майбутніх учителів у коледжах
КНР свідчить про необхідність модернізації освітнього процесу, зокрема
покращення якості надання освітніх послуг здобувачам вишів. Але
здійснюється цей процес доволі повільно. Перспективою подальших
наукових розвідок є визначення педагогічних умов розвитку
професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової
підготовки.
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Abstract. The changes taking place in the field of higher education in the
People's Republic of China (PRC) are aimed at improving the quality of
vocational education of students in colleges and universities.
The purpose of the article is to analyze the current state of development of
professionalism of future physical education teachers in Chinese colleges. The
research methods are the analysis of pedagogical foreign and domestic literature,
systematization and generalization of research on the problem of professional
development of future physical education teachers in Chinese colleges and the
method of modeling.
The article analyzes the current state of training of future teachers in
Chinese colleges, raises the issue of the need to modernize higher education,
which is aimed at improving the quality of teaching, updating educational
programs and more. It is determined that the provision of quality training in
higher education institutions will contribute to the development of
professionalism in future physical education teachers.
The role and significance of the development of professionalism of future
physical education teachers are substantiated. The direction of integrated courses
taught for future physical education teachers in Chinese colleges is
characterized. The main directions to which the changed concept of training
future teachers, in particular physical education teachers, should be directed are
determined.
The components of professionalism of a physical education teacher,
professional abilities that should be formed in applicants in the process of
preparation for professional activity are revealed. The importance of forming
information and digital literacy in higher education students, which is a
component of teacher professionalism, is argued and the factors that have
strengthened its importance are identified.
Prospects for further scientific research are outlined, which are related to
determining the pedagogical conditions for the development of professionalism
of future physical education teachers in the process of professional training.
Keywords: professionalism, future teacher, China, higher education.
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