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компетентності педагога в умовах інноваційних змін». Збірник містить матеріали, що 

відображають: теоретичні аспекти дослідження змісту, структури, сучасних підходів до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога; практичний досвід 

використання інноваційних форм та методів у викладацькій (навчальній), просвітницькій, 

профілактичній, консультативній та корекційній діяльності для розвитку всіх суб’єктів 

освітнього процесу. Представлені матеріали стануть в нагоді науковцям, практичним 

психологам, педагогічним працівникам, керівникам закладів освіти, та всім, хто цікавиться 

питаннями впровадження інноваційних підходів щодо розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в умовах інноваційних змін.  
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ПЕРЕДМОВА 
 

Шановні колеги! 

 

Перед Вами збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін». Форум організовано та проведено кафедрою 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти за участю ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (кафедра психології та особистісного 

розвитку), Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія 

організаційної та соціальної психології), Української асоціації організаційних психологів та 

психологів праці, Запорізького національного університету (кафедра психології), 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (кафедра 

психології), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

(кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання), Київського університету 

імені Бориса Грінченка (кафедра практичної психології), Сумського державного 

університету (кафедра психології, політології та соціокультурних технологій) Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». 

В сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус педагога, його 

освітні функції, відповідно зростають і вимоги до рівня його професіоналізму. Так, як успіх 

інноваційних реформ, у першу чергу, залежить від педагога, його творчого потенціалу, 

готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного 

мислення, гуманістичної спрямованості особистості. Тому актуальним на цей час стає 

питання впровадження інноваційних підходів до науково-методичного забезпечення 

професійного вдосконалення та особистісного зростання педагога.  

Цінністю організованого та проведеного форуму є створення спільного науково-практичного 

простору для інтеграції наукових здобутків у практичну площину.  

Матеріали форуму видано у двох частинах відповідно до напрямів роботи форуму.  

Перша частина «Психологічні умови розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога» містить матеріали, які відображають концептуальні засади 

вивчення основних складових особистісно-професійної компетентності педагога; 

розкривають специфіку використання інноваційних технік і технологій в контексті розвитку 

особистісної та професійної компетентності педагога, його особистісного зростання та 

підвищення рівня майстерності в професії. Також в даній частині визначаються інноваційні 

форми та методи розвитку партнерських відносин між всіма суб’єктами освітнього процесу, 

подолання перешкод у встановленні партнерських відносин. 

Друга частина «Соціально-психологічні аспекти розвитку суб’єктів освітнього 

процесу» присвячена актуальним питанням надання психолого-педагогічних та корекційно-

просвітницький рекомендацій щодо особливостей розвитку дітей, враховуючи їх 

індивідуально-психологічні характеристики.   

Організатори форуму висловлюють сподівання, що проведення Всеукраїнського 

науково-практичного форуму сприятиме професійному та особистісному зростанню педагога 

та подальшій популяризації впровадження інноваційних підходів у практичній діяльності 

всіх суб’єктів освітнього процесу.   
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Авакян Віра Іванівна, 

вчитель початкових класів Комунального закладу  

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 

м. Суми 

АНАЛІЗ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 

Актуальність дослідження. Численними дослідженнями доведено, що від синдрому 

вигорання потерпають представники всіх професій типу «людина-людина». Проте найбільш 

актуальним є дослідження синдрому емоційного вигоряння в осіб, які займаються 

педагогічною діяльністю, адже проведені в різних країнах світу дослідження свідчать, що 

вчителі є особливою «групою ризику». Нині спостерігається падіння престижу викладацької 

професії. На сьогоднішній день педагоги – одна з найменш соціально захищених 

професійних груп, що пов’язано з відчуттям власної незначущості внаслідок неадекватної 

оцінки державою їхньої професійної діяльності та доволі низької оплати праці. 

Стан психологічного благополуччя педагога безпосередньо залежить від ефективності 

виховного впливу на учнів, позначається на якості всього освітнього процесу, який у 

більшості випадків носить формальний характер. Отже, доречно говорити про необхідність 

розробки програми психологічної допомоги викладачу, спрямованої на поліпшення його 

адаптації в навчальному закладі, на сприяння його самореалізації в роботі з дітьми. 

Мета статті – розкрити зміст поняття «емоційне вигорання» та проаналізувати його 

психологічні чинники. 

Виклад основного матеріалу. К. Маслач, яка нині є провідним дослідником проблем, 

пов’язаних із синдромом емоційного вигоряння, описала його як стан, що виникає у людей, 

праця яких так чи інакше потребує постійного прямого контакту з реципієнтами: здоровими 

людьми, пацієнтами, дітьми, засудженими та іншими. Діяльність цих професіоналів є 

різною, але їх об’єднує близький контакт із людьми, який часто досить важко підтримувати 

тривалий час унаслідок значного емоційного навантаження. Вони починають говорити про 

емоційне виснаження. К. Маслач стала автором однієї з перших наукових праць, 

присвячених вигоранню. Трикомпонентна структура синдрому вигорання була 

запропонована К. Маслач у 1982 р. Ця концепція стала методологічним підґрунтям для 

багатьох зарубіжних дослідників. Пізніше К. Маслач розробила авторський опитувальник 

для вимірювання синдрому емоційного вигорання. На думку американської дослідниці, 

емоційне вигорання є синдромом, що включає в себе три складові: емоційне виснаження 

(англ. – «emotional exhaustion»), деперсоналізацію (англ. – «depersonalization»), редукцію 

професійних досягнень (англ. – «reduction of personal accomplishment»). 

Під емоційним виснаженням розуміється стан емоційного спустошення та втоми, 

викликаного стресом міжособистісних контактів під час виконання професійних обов’язків 

на роботі. Деперсоналізація концептуально описується як відповідь на ті аспекти роботи або 

оточення, що характеризують його як бюрократизоване, безособове, ригідне. 

Деперсоналізація характеризується цинічністю, відстороненістю по відношенню до 

організації, де людина працює, та її клієнтів. Почуття редукції професійних обов’язків 

описується як упевненість у власній некомпетентності, серцевиною цього компонента 

емоційного вигоряння дослідники називають сприймання власної неефективності. К. Маслач 

вважає, що така модель найбільш повно характеризує вигоряння як синдром та дає широкі 

можливості дослідникам для його вивчення. Вітчизняним дослідником В.В. Бойко 

запропонована модель емоційного вигоряння як психогенного розладу, що виникає та 

розвивається відповідно до механізму розвитку стресу. 

В.В. Бойко говорить про те, що емоційне вигоряння дозволяє особистості, з одного 

боку, економити власні енергетичні ресурси (емоційні, інтелектуальні), а з іншого – 

негативно відображається на здоров’ї людини (як соматичному, так і психічному) та її 

діяльності [4]. 
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Порівнюючи таке розуміння емоційного вигорання з тим, що запропонувала 

К. Маслач, можна переконатися, що обидва автори говорять про емоційне вигоряння як 

зменшення енергії емоцій у спілкуванні. Фази розвитку синдрому емоційного вигоряння, 

запропоновані В.В. Бойком, аналогічні до фаз розвитку загального адаптаційного синдрому. 

Обидва автори наголошують на хронічності психоемоційного напруження, пов’язаного із 

великою кількістю клієнтів, з якими доводиться спілкуватися, а також сильним емоційним 

забарвленням, яке має спілкування з цими клієнтами. Працю викладача відрізняє висока 

емоційна завантаженість, як пише Т.В. Форманюк, учитель кожен день переживає велику 

кількість різних емоцій: «задоволення від удало проведеного уроку, задоволення від похвали 

колег, радість за учнів, незадоволення від зірваного уроку тощо». Протягом робочого дня він 

постійно знаходиться в тісному контакті з великою кількістю людей: учнями, колегами, 

адміністрацією закладу. Автор спробувала перерахувати емоціогенні чинники педагога: 

більша тривалість робочого тижня порівняно з іншими професіями; у три рази вища 

захворюваність на психічні хвороби, завантаженість домашніми проблемами, недостатність 

уваги членів родини тощо; «старіння» професії за рахунок відтоку молодих кадрів. 

Аналізуючи світові здобутки, присвячені вивченню цієї проблеми, можна побачити, що 

дослідження проводились у різних напрямках: вивчалися причини, наслідки вигоряння, 

останнім часом почали з’являтися пропозиції щодо профілактики та корекції синдрому. 

Незважаючи на активність зарубіжних науковців у розробці проблеми синдрому емоційного 

вигоряння викладачів, у нас можна зустріти лише поодинокі дослідження, присвячені цій 

проблематиці. Слід згадати праці Н.В. Кузьміної, яка ще в 60-х рр. ХХ ст. вивчала проблему 

складностей педагогічної діяльності. Поняття «складність» вона визначала як «суб’єктивний 

стан напруженості, важкості, незадоволення, що викликається зовнішніми чинниками 

діяльності Н.В. Кузьміна виділила причини складностей педагогічної діяльності, об’єднавши 

їх у чотири групи: 

1. Об’єктивні причини – безпосередньо пов’язані з педагогічною діяльністю: 

недостатня увага батьків до виховання власних дітей, велика кількість учнів, відсутність 

гарних підручників, «важкі» діти, великі педагогічні навантаження на викладача, його 

завантаженість громадською роботою, недостатня підтримка або ж її відсутність з боку 

адміністрації. 

2. Об’єктивні причини, що пов’язані з умовами праці та побуту – наявність великої 

сім’ї, маленькі діти, погані квартирні умови. 

3. Суб’єктивно-об’єктивні, які коріняться в самому педагогу, але залежать не лише від 

нього (недостатність досвіду, педагогічної, методичної підготовки, відсутність колективу в 

класі чи групі). 

4. Суб’єктивні (випадковість вибору педагогічної професії, особистісні та професійно-

особистісні фактори). 

Особливе місце серед праць, присвячених вивченню причин виникнення вигоряння, 

посідає концепція, яка розробляється російським дослідником Н.А. Аміновим. Ця концепція 

поєднує в собі сучасні погляди на природу синдрому емоційного вигорання та класичні 

дослідження із психофізіології, які стосуються психофізіологічних передумов педагогічних 

здібностей Н.А. Аміновим було доведено, що стійкість до виникнення синдрому емоційного 

вигоряння є базовою умовою педагогічних здібностей, вона інтерпретується через наявність 

певних стратегій поведінки в стресових ситуаціях. А розвиток цих стратегій ініціює 

формування певної диференційної структури особистісних чинників, що підвищують опір до 

виникнення синдрому емоційного вигоряння. До цієї структури належать соціально-

психологічні риси та особистісні риси Н.А. Амінов робить висновок, що вигоряння є 

результатом взаємодії індивідуально-типологічних властивостей. А в основі механізму 

розвитку синдрому, на його думку, лежить міра індивідуальної витривалості 

міжособистісних стосунків при наявності індивідуального, конституційно обумовленого 

порогу витривалості особистісних контактів, при перевищенні якого у вчителя може 

сформуватися синдром емоційного вигорання. 
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Серед організаційних чинників емоційного вигоряння найбільш вивченими є 

рольовий конфлікт та рольова двоїстість. Рольовий конфлікт характеризується 

суперечливими функціями, які виконує працівник тієї чи іншої організації. Наприклад, крім 

виконання ролі педагога та вихователя, можуть займатися обклеюванням вікон у класах, що 

не належить до їхніх функціональних обов’язків. Рольова двоїстість (амбівалентність) 

свідчить про відсутність значущої інформації, яка сприяє ефективному виконанню своїх 

професійних обов’язків. Ще один добре вивчений організаційний чинник емоційного 

вигоряння – це соціальна підтримка. Соціальну підтримку поділяють на два види, 

ураховуючи джерела надходження: супервізія та підтримка колег. Супервізія є формальним 

видом соціальної підтримки, і вона включає зворотний зв’язок, похвалу, заохочення тощо. 

Підтримка від колег по роботі є неформальною і включає дружбу, почуття приналежності, 

емоційну підтримку. Педагоги, які отримують підтримку супервізорів, соціальну підтримку, 

позитивний зворотний зв’язок щодо своїх педагогічних умінь та навичок, мають меншу міру 

вираженості емоційного вигоряння, ніж ті вчителі, які не отримують зазначених видів 

підтримки. 

Висновки. Синдром емоційного вигоряння є психогенним розладом, що виникає та 

розвивається в процесі виконання людиною професійної діяльності. Найбільш актуальною 

ця проблема постає для представників соціономічних професій, унаслідок постійного тісного 

емоційно забарвленого контакту з людьми. Зокрема синдром емоційного вигоряння 

викладачів пов’язаний із професійною дезадаптацією. У своїй динаміці він проходить низку 

фаз: напруження, резистенцію та виснаження. На фазі напруження він проявляється 

переважно у формі надмірного переживання психотравмуючих обставин, тривоги та 

депресивних проявів. На фазі резистенції – у формі неадекватного вибіркового емоційного 

переживання та редукції професійних обов’язків. Фаза виснаження характеризується 

головним чином психосоматичними та психовегетативними порушеннями. Вивчення 

чинників, що породжують виникнення вигоряння у педагогів, дозволило нам говорити про 

дві групи причин: причини індивідуальні та причини, пов’язані з організаційними умовами 

роботи. Індивідуальні причини є первинними, до них належать соціально-демографічні 

характеристики, особистісні властивості та міра сформованості педагогічної майстерності 

вчителя. Причини, пов’язані з організаційними умовами роботи, є вторинними. Вони діють, 

переломлюючись крізь призму особистісних чинників та виступають в якості провокуючих, 

підсилюючих чинників виникнення та розвитку вигоряння серед учителів. Високий рівень 

професійно-педагогічної майстерності протидіє виникненню вигоряння у вчителів, зменшує 

інтенсивність його проявів. Кожна структурна складова майстерності вносить свій 

специфічний вклад у цей процес. Так, серед показників спрямованості особистості педагога 

найбільш значущими виявилися спрямованість на спілкування та доброзичливе ставлення до 

учнів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ШКОЛІ 

 

Актуальність дослідження. Важливим фактором збагачення емоційного життя 

дитини, формування інтересів, моральних почуттів є навчальна діяльність, але розвиток 

дитини відбувається і в процесі виховання. Виховання дитини, її становлення тісно 

пов’язуються з поняттям соціалізація, яку розглядають як комплексний процес засвоєння 

певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють особистості бути повноправним 

членом суспільства. У процесі взаємодії з оточенням створюється індивідуальна ситуація 

розвитку, яка зумовлює своєрідність особистості [4]. В умовах інклюзії виховна робота у 

педагогічній діяльності вчителя – це цілеспрямована діяльність, яка орієнтована на 

створення психологічного комфорту в освітньому середовищі, організацію спільної взаємодії 

учнів з особливими освітніми потребами із учнями з типовим розвитком. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості виховного процесу в 

інклюзивній школі. 

Виклад основного матеріалу. Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує 

інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та 

плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді 

ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно 

до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі [2]. 

Основними принципами інклюзивної школи є: 

1. Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не 

зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними; 

2. Школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом 

узгодження різних видів і темпів навчання; 

3. Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних 

планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання 

ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами; 

4. Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову 

допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання [1]. 

Вченими доведено, що перевагами інклюзивної освіти є те, що об’єктом уваги стає не 

порушення дитини, а її особистість. Дитина не розглядається через призму відхилень у 

психофізичному розвитку, враховуються її можливості, потреби, досягнення; зосереджується 

увага на можливостях і сильних сторонах особистості дитини. В інклюзивній моделі освітнє 

середовище адаптують до потреб дітей, які відрізняються навчальними можливостями. 

Важливим є те, що інклюзивна освіта є позитивною не лише для дітей з особливостями 

психофізичного розвитку, а й для їх ровесників з типовим розвитком, у яких формується 

вміння цінувати своє здоров’я, толерантність. Спільна діяльність дітей сприяє солідарності 

між дітьми з особливими потребами та їх ровесниками, розумінню суспільством проблем 

інвалідності. Внаслідок цього відбувається суспільна адаптація різних категорій людей [3]. 

Коли ми говоримо про виховання, то на думку З.М. Шевців, це поняття вживається у 

широкому соціальному і педагогічному значеннях: 

- у широкому соціальному, коли йдеться про виховний вплив на людину всього 

суспільства і всієї дійсності, яка містить в собі не лише позитивну спрямованість, а й 

конфлікти та суперечності; тут особистість може не тільки формуватися під впливом 

соціального середовища, а й деформуватися, або, навпаки, загартуватись у боротьбі з 

труднощами. Мова йде про процес засвоєння соціально-культурного досвіду – первинну 

соціалізацію; 
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- у широкому педагогічному, коли мається на увазі виховання в діяльності закладів 

освіти, де персонал керується педагогічною теорією та її практичними методичними 

рекомендаціями. Процес засвоєння нових ролей, цінностей, знань, досвіду під впливом 

соціальних інститутів розглядається як вторинна соціалізація; 

- у вузькому педагогічному, коли виховання є цілеспрямованою виховною діяльністю 

педагога, щоб досягти певної мети у колективі – міжособистісна соціалізація, яка визначає 

ставлення оточення до індивіда, оцінку його взаємодії та навпаки; 

- у гранично вузькому, коли педагог або батько вирішують конкретну індивідуальну 

проблему виховання або перевиховання [6]. 

На думку таких вчених, як А.А. Колупаєва та Л.О. Савчук, інклюзивна система освіти 

є також корисною із суспільної точки зору, оскільки завдяки спільному навчанню діти 

вчаться розуміти і толерантно ставитися до людських відмінностей [1]. 

Як зазначає З.М. Шевців, основні напрями інклюзивного виховання визначаються 

складниками всебічного розвитку особистості. Ними є: 

1. Громадянське виховання – це формування громадянськості як інтегрованої якості 

особистості, що дає дитині можливість відчувати себе дієздатною та захищеною. 

2. Розумове виховання – діяльність вчителя, спрямована на розвиток інтелектуальних 

сил і мислення учнів. 

3. Моральне виховання – виховна діяльність вчителя, школи, сім’ї з формування в 

учнів свідомості, розвитку морального почуття, відповідальної поведінки. 

4. Екологічне виховання – розвиток у дітей культури взаємодії з природою. 

5. Статеве виховання – формування культури поведінки у стосунках з особами 

протилежної статі. 

6. Правове виховання спрямовується на формування правової свідомості та 

правомірної поведінки дітей. 

7. Трудове виховання розвиває у дітей свідоме ставлення до праці, формує навички 

активної трудової діяльності. 

8. Естетичне виховання розглядається як процес формування здатності сприймати і 

перетворювати дійсність за законами краси. 

9. Фізичне виховання – система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, 

загартування організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь. 

10. Економічне виховання – організована педагогічна діяльність, спрямована на 

формування економічної культури [6]. 

Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у галузі 

освіти осіб з особливими освітніми потребами та Рамки Дій базуються на принципі 

створення «Шкіл для всіх» – установ, які враховують відмінності, сприяють процесу 

навчання та відповідають індивідуальним потребам. Ці документи відображають напрямки 

розвитку освіти для осіб з ООП. В них визначається, що в умовах інклюзивних шкіл діти з 

особливими освітніми потребами можуть досягти найвищих результатів в освіті та 

соціальній інтеграції. Основний принцип інклюзивної школи полягає у тому, що всі діти 

повинні навчатися разом у всіх випадках, коли це є можливим, незважаючи ні на які 

труднощі або відмінності, які існують між ними. Інклюзивні школи повинні визнавати та 

враховувати різні потреби своїх учнів шляхом приведення у відповідність різних видів і 

темпів навчання, а також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки належних 

навчальних планів, організаційної структури, розробки стратегії викладання, використання 

ресурсів і партнерських зв’язків з їхніми громадами. У рамках інклюзивних шкіл діти з 

особливими освітніми потребами повинні отримувати додаткову допомогу, яка може їм 

знадобитися для забезпечення їх ефективної освіти [5]. 

Висновки. Таким чином, виховний процес в інклюзивній школі – це соціально і 

педагогічно організований процес формування дитини як особистості, незалежно від 

особливостей психофізичного розвитку в умовах інклюзивного суспільства. Інклюзивне 

освітнє середовище змінює роль педагогів закладів освіти, які використовують різноманітні 
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стратегії колективної участі. Заклади освіти мають бути готовими враховувати індивідуальні 

відмінності в своїх педагогічних підходах, в організації заходів та в плануванні навчального 

процесу. Незважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для 

досягнення рівних можливостей і повної участі, для досягнення ними успіху потрібні спільні 

зусилля не тільки з боку педагогів, а й однолітків, батьків, членів сімей. 
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ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Актуальність дослідження. Світові тенденції та процеси трансформації, що 

відбуваються сьогодні в Україні, вимагають впровадження нових підходів до процесу 

управління закладами загальної середньої освіти. Концепція «Нової української школи», 

базуючись на ключових положеннях освітнього менеджменту, визначає нові тенденції в 

управлінні закладами загальної середньої освіти: 1) інтенсивне розширення міжнародних 

освітніх контактів, визначення оптимальних форм взаємодії з міжнародними партнерами 

(державними закладами, громадськими організаціями, фондами і т. ін.), входження в 

міжнародний освітній простір з урахуванням досвіду провідних країн світу; 2) зменшення 

ступеня централізації управління системою середньої освіти; 3) врахування специфіки 

регіону, що зумовлює створення культурно-освітніх центрів; 4) урахування соціального 

замовлення на освіту, розвиток суспільних ініціатив у сфері середньої освіти; 5) розроблення 

принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які повинні 

ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання;                  

6) упровадження новітніх технологій управління; 7) становлення ринку освітніх послуг, 

створення нових (за змістом навчання, організаційними структурами і формами власності) 

типів загальноосвітніх навчальних закладів; 8) відмова від класичних принципів 

менеджменту, що пов’язуються із впливом управління на внутрішні фактори закладів 

загальної середньої освіти; 9) збільшення уваги до проблем адаптації, гнучкості до постійно 

змінюваних умов зовнішнього середовища, що зумовлюють підвищену напругу керівника; 

10) створення «горизонтальних» управлінських структур; 11) орієнтація нової парадигми 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001–94
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управління на роль людини в закладах загальної середньої освіти: а) самого керівника, його 

стилю поведінки, лідерства, авторитету, професіоналізму; б) персоналу: мотивів, цінностей, 

рівня компетентності, організаційної культури [1]. 

Отже, як зазначається у Концепції «Нової української школи» потрібна докорінна 

реформа, яка зупинить негативні тенденції і перетворить українську школу на важіль 

соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності 

України. Таке соціальне замовлення детермінує необхідність формування та вдосконалення 

управлінських команд закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи. 

Стан розробленості проблеми. Проблему діяльності управлінських команд та 

особливостей їх формування в сучасних організаціях знайшла відображення в дослідженнях 

таких дослідників, як М. Белбін, Д. Веттен, М. Геллерт, Т. Грабенко, Р. Дафт, А. Деркач, 

А. Єрошинін, Р. Кропп, К. Новак, Г. Паркер, Г. Сартан, К. Фопель та ін. Окремі аспекти 

формування команд на матеріалі діяльності українських організацій досліджували В. Барко, 

Л. Карамушка, М. Коваленко, С. Максименко, Г. Ложкін, О. Філь та ін. Однак, проблеми 

формування управлінської команди в освітній організації, зокрема в закладах загальної 

середньої освіти, залишаються малодослідженими. Тому, значимість проблеми та її 

недостатня наукова розробленість зумовлюють потребу в подальших дослідженнях. 

Мета стаття – аналіз суті поняття «управлінська команда» та з’ясування 

особливостей її формування в закладах загальної середньої освіти, враховуючи особливості 

розвитку сучасних освітніх організацій в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи результати аналізу теорії та практики 

сучасного управління можна констатувати, що стан управління закладами загальної 

середньої освіти в багатьох випадках не відповідає сучасності, далекий від стабільного і 

потребує докорінного реформування. Основними напрямами реформування управління 

закладами загальної середньої освіти є: 1) подальше розширення автономії освітніх 

організацій з одночасним підвищенням їх відповідальності за кінцеві результати діяльності; 

2) введення в дію ефективних нормативно-правових і економічних механізмів забезпечення 

самостійності освітніх організацій; 3) залучення до співуправління закладами загальної 

середньої освіти органів місцевого самоврядування, громадськості – основних замовників на 

підготовку підростаючого покоління; 4) уточнення компетенції, повноважень і 

відповідальності органів управління закладами загальної середньої освіти на регіональному 

рівні і рівні місцевого самоврядування; 5) перехід від розподільного і директивного 

управління закладами загальної середньої освіти до регулюючого та командного;                          

6) підвищення управлінської та психологічної компетентності керівників закладами 

загальної середньої освіти; 7) активізація людського фактору всередині освітніх організацій 

та командний принцип організації діяльності педагогічних працівників; 8) застосування 

«педагогіки партнерства», що ґрунтується на засадах толерантної взаємодії та спілкування 

[2]. Таким чином, сучасне управління загальноосвітніми навчальними закладами послідовно 

розвивається в бік командного менеджменту. 

Останнім часом у теорії та практиці управління закладами загальної середньої освіти 

одним із пріоритетних напрямків досліджень є проблема організації управлінської команди. 

Інтерес до управління командами в пов’язаний з наступними тенденціями: 1) збільшення 

вимог до пошуку нових підходів у теорії лідерства стосовно глобальних змін в економіці та 

управлінні; 2) пошук керівниками педагогічних колективів нових способів ефективного 

управління при переході до побудови демократичного суспільства; 3) ускладнення та 

збільшення структурного та функціонального складу сучасних освітніх організацій;                        

4) вивчення команди як суб’єкта управління колективом з урахуванням реальних якостей 

його працівників; 5) підвищення вимог до впровадження більш ефективних організаційних 

форм і методів командного самоврядування [4; 5]. 

Управлінська команда закладу загальної середньої освіти – це організована група 

однодумців, які усвідомлюють взаємозалежність та потребу у співпраці в рамках 

затвердженої структури управління, рішуче виступають за спільну ефективну творчу 
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діяльність з управління, збираючи індивідуальні ідеї та досвід кожного члена для досягнення 

спільної мети – ефективного розвитку вчителів та учнів. 

Формування управлінської команди включає: 1) визначення призначення команди 

(чому вона існує, чому ми її формуємо); 2) формулювання мети команди (що буде робити 

команда), 3)встановлення завдань команди (як команда працюватиме), 4) визначення ролі 

команди, основних правил та норм. 

На процес формування управлінської команди впливає безліч факторів, які умовно 

можна поділити на первинні та вторинні [6; 7]. 

Первинні фактори визначають стратегію побудови команди, до первинних факторів 

належать: зміст соціального замовлення (область, сфера дії); рівень складності вирішуваної 

проблеми (необхідні організаційно-технічні умови для реалізації); специфіка зовнішніх умов, 

в яких він повинен функціонувати (зовнішнє середовище); особистість керівника 

педагогічного колективу (система цінностей людини, яка складає колектив). 

Вторинні фактори визначають тактичні завдання будівництва (добір персоналу – 

визначення ролей для кожного члена команди, управління розвитком людських ресурсів). 

Говорячи про ефективність роботи управлінської команди, можна виділити її 

особливості [3; 6]: 1) неформальна та відкрита атмосфера; 2) розуміння та прийняття завдань; 

3) бажання слухати одне одного; 4) участь всіх членів команди в обговоренні питань, які є 

принциповими для діяльності освітньої організації; 5) заохочення як висловлення ідей, так і 

вираження почуттів під час дискусії. 

Висновки. Отже, управлінська команда є унікальним ресурсом, необхідним для 

динамічного життя та успішного розвитку закладу загальної середньої освіти у все більш 

конкурентному середовищі. Командна робота дуже перспективна в плані досягнення 

взаєморозуміння, уміння спільно долати проблемні управлінські ситуації, конструктивно 

вирішувати конфлікти. У зв’язку з цим однією з пріоритетних функцій керівника закладу 

загальної середньої освіти визначається побудова управлінської команди та підвищення її 

ефективності. 
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ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПРИНЦИПУ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА 
 

Актуальність дослідження. Кожен з нас по-різному поводиться у взаємодії, будучи 

то активним співрозмовником, то здатним до аналізу слухачем, виявляючи альтруїзм або 

егоїзм, прагнення до спілкування чи усамітнення, апатію, депресію або уміння радіти 

дрібницям тощо. Причинами цього стають як індивідуально-психологічні властивості 

особистості, так і зовнішні чинники, які спонукають індивіда до певного типу поведінки [2]. 

Різноманітність індивідуально-психологічних властивостей особистості, у тому числі 

– особистості учня як суб’єкта освітнього процесу, – залежить передусім від особливостей її 

темпераменту та характеру, потребнісно-мотиваційної, емоційно-вольової сфер та здібностей 

[2]. 

У даному контексті, метою нашого дослідження є теоретичний аналіз проблеми 

врахування індивідуально-психологічних особливостей особистості учнів як необхідної 

умови реалізації принципу педагогіки партнерства з метою створення комфортного та 

безпечного освітнього середовища. 

Виклад основного матеріалу. Темперамент (лат. temperamentum – «належне 

співвідношення частин») – це вроджена стійка властивість людської психіки, одна з 

найважливіших структурних одиниць психодинамічної організації психічної діяльності, що 

визначає реакцію людини на інших людей та на події, що з нею відбуваються [2; 3]. 

Темперамент: 

- є індивідуальною особливістю динаміки психічних процесів та станів (тобто їх 

інтенсивності, швидкості, емоційного забарвлення); 

- з фізіологічної точки зору є типом вищої нервової діяльності людини; 

- становить основу розвитку характеру; 

- характеризує динамічність особистості, але НЕ ОБУМОВЛЮЄ її спрямованість, 

моральні якості, переконання та установки, інтереси, розумові задатки та здібності. 

Властивості темпераменту [2; 3]: 

- сенситивність – міра чутливості до явищ дійсності, що мають стосунок до 

особистості (визначається співвідношенням потужності значущих для суб’єкта зовнішніх 

впливів та інтенсивності його реакцій на ці впливи); 

- реактивність – особливість реагування особистості на різноманітні подразники 

(впливає на темп, силу та форму відповіді, емоційну вразливість, відбивається на ставленні 

особистості до навколишньої дійсності та до самої себе); 

- пластичність (виявляється в здатності швидко пристосовуватися до обставин, що 

постійно змінюються); 

- ригідність – особливість, протилежна пластичності: складність або нездатність 

перелаштуватися при виконанні завдань, якщо цього вимагають обставини; 

- резистентність – міра здатності чинити опір негативним або несприятливим 

обставинам; 

- екстра- та інтроверсія – спрямованість реакцій та діяльності особистості назовні, на 

інших (екстра-) або на самого себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення 

(інтроверсія). 

Більшість класифікацій і теорій темпераменту ґрунтується на таких компонентах як 

активність (ступінь енергійності, стрімкості, швидкості чи повільності) та емоційність 

(особливість перебігу емоцій, почуттів, настроїв та їх якості) [2]. 
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Під час з’ясування співвідношення індивідуально-психологічних особливостей 

людини та її зовнішніх поведінкових виявів зазвичай використовують характеристики 

чотирьох типів темпераменту: сангвініка, флегматика, холерика, меланхоліка [2]. 

Так, сангвінік – сильний, врівноважений, рухливий тип нервової системи. У взаємодії 

з іншими характеризується високою активністю, енергійністю, жвавістю, товариськістю, 

багатством виразних рухів, міміки, легкою зміною занять, партнерів тощо. Під час конфлікту 

чи напруження поводиться адекватно і конструктивно. Наділений високою працездатністю, 

йому до снаги заняття, пов’язані зі спілкуванням і взаємодією з іншими людьми. Легко 

переключається в діяльності та спілкуванні, але недостатньо чуттєвий до всіх зовнішніх змін. 

Швидко пристосовується до нових умов, легко контролює свої емоції. Йому властиві 

життєрадісність, стійкий настрій, терпеливість, миролюбна поведінка, невисока 

сугестивність і підозріливість. Спокійний щодо оцінки та критики, розважливий, розсудливо 

ставиться до ризику, небезпеки. За несприятливих соціальних умов у нього можуть 

розвиватися поспішність, поверховість, легковажність у вчинках, неуважність до учасників 

комунікативного процесу [2; 3]. 

Флегматичний тип темпераменту, у свою чергу, відповідає сильному, 

врівноваженому, інертному типу вищої нервової діяльності. характеризується спокійним 

настроєм, повільними рухами, розважливим тоном бесіди, послідовністю і терплячістю. 

Наділений повільною адаптованістю, невисокою товариськістю, стриманістю в поведінці. 

Його мова – монотонна, повільна, ставлення до критики і небезпеки байдуже, незворушне. 

Повільний, але наполегливий у досягненні мети, флегматик реалістичніший в оцінці своїх 

здібностей, ніж сангвінік, йому властива слабка сугестивність. Поведінка флегматика завжди 

врівноважена, на неї рідко впливають емоційні переживання, настрій стійкий, без емоційних 

перепадів [2; 3]. 

Холерик – сильний, неврівноважений тип нервової системи, якому властиві 

активність, енергійність, швидкість, різкість, нестриманість, схильність до швидких змін 

настрою (переважно бадьорого), емоційні зриви, іноді агресивність. Доповнюють 

характеристику неврівноважена поведінка, сильні короткочасні емоційні переживання. Мова 

голосна, жвава, різка, нерівномірна. Холерики товариські, легко адаптуються до нових умов, 

захоплюються своєю справою, позитивно ставляться до новацій. У досягненні мети не 

шкодують сил, вперто долають труднощі. Нерідко після піднесення активності настає період 

депресії. Самозакохані, прямолінійні, часто переоцінюють свої здібності, помірно сугестивні, 

підозріливі. Неврівноваженість їх нервової системи знижує сумісність з іншими людьми. 

Іноді бурхливо (навіть агресивно) реагують на критику [2; 3]. 

Меланхолійний же темперамент відповідає слабкому типу вищої нервової діяльності з 

низьким рівнем психологічної активності, сповільненістю рухів, стриманістю мови, 

швидкою стомлюваністю, високою емоційною активністю, глибиною і стійкістю емоцій (хоч 

зовні це малопомітно). Легко переключається з однієї справи на іншу, має нестійке (то 

сильне, то слабке) прагнення до мети. Перешкоди на шляху до мети знижують, паралізують 

активність, небезпеки – відлякують. Поведінка часто неврівноважена, емоційні переживання 

– глибокі й тривалі, настрій – нестійкий з переважанням песимістичних емоцій, 

розгубленості й тривоги. У спілкуванні замкнуті, схильні до істеричності, сугестивності, 

підозріливості. Як правило, меланхоліки недооцінюють себе, свої можливості, натомість 

перебільшують проблеми, які їм доводиться розв’язувати [2; 3]. 

Від темпераментальних властивостей суб’єкта залежить його індивідуальний стиль 

діяльності, але не рівень інтелекту, переконання, таланти, установки, моральні якості. 

Властивості типів темпераменту, які негативно позначається на якості навчальної 

діяльності [2; 3]: 

- сангвінік: схильність сангвініка до захоплення новим, до нудьги при одноманітній, 

хоча й важливій діяльності, постійний потяг до незвичного, погана зосереджуваність та 

концентрація на чомусь одному, легке відволікання уваги на зовнішні впливи знижує 
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активність у навчальній діяльності. Їх безтурботна веселість є сприятливою щодо 

виникнення безвідповідальності, неорганізованості, низької дисципліни; 

- холерик: неврівноваженість холерика шкодить там, де потрібно виявити 

стриманість, терплячість. Їх емоційна вибуховість, дратівливість, роздратованість 

деструктивно впливають на взаєморозуміння з батьками, вчителями, однокласниками, 

оскільки часто провокують виникнення конфліктів; 

- флегматик: надто повільний темп рухів, монотонне мовлення, низька мобілізація 

флегматика не сприяє успішності діяльності, де потрібно виявити рухливість, швидкість 

сприйняття та реакції; 

- меланхолік: слабкість збудливості та гальмівні дії, що властиві меланхоліку, 

спричинюють боязкість, нерішучість, перешкоджають встановленню контактів з іншими. 

Вони швидко виснажуються, виявляють надмірну тривожність та розгубленість. 

Важливою властивістю людини, що формується під впливом соціуму, соціальних 

відносин у безпосередній взаємодії з іншими, є характер. 

Характер (грец. charakter – риса, особливість) – динамічна, упорядкована сукупність 

стійких, індивідуально-психологічних властивостей особистості, що формуються в процесі 

життєдіяльності людини і виявляються в типових для неї способах діяльності та спілкування, 

а також в суспільній поведінці: у ставленні до колективу, до інших людей, до праці, 

навколишньої дійсності та самої себе [1; 2; 3]. 

В системі відносин особистості виділяють чотири групи рис характеру, що утворюють 

симптомокомплекси [3]: 

- ставлення людини до інших людей, до колективу, до суспільства: індивідуалізм, 

колективізм (товариськість, чуйність, повага до інших; і «протилежні» риси – замкнутість, 

черствість, грубість, зневага до людей); 

- риси, що показують ставлення людини до праці, до своєї справи (працьовитість, 

схильність до творчості, сумлінність в роботі, відповідальне ставлення до справи, 

ініціативність, наполегливість; і «протилежні» їм риси – лінощі, схильність до рутинної 

роботи, несумлінність у роботі, безвідповідальне ставлення до справи, пасивність); 

- риси, що демонструють ставлення людини до себе (почуття власної гідності, 

гордість і пов’язана з нею самокритичність, скромність; і «протилежні» їм риси – 

зарозумілість, що іноді переходить у нахабність, марнославство, егоцентризм як схильність 

розглядати в центрі подій себе і свої переживання, егоїзм як схильність піклуватися 

переважно про своє особисте благо); 

- риси, що характеризують ставлення людини до речей (акуратність або неохайність, 

дбайливе або недбале поводження з речами). 

Акцентуація характеру – відхилення в розвитку емоційно-вольової та мотиваційної 

сфери особистості, яке виявляється в надмірній вираженості окремих рис характеру та їх 

комбінацій, що становить крайні варіанти психічної норми, які межують з психопатіями [1; 

3]. 

До формування таких відхилень призводить нерівномірність, дисгармонійність 

розвитку емоційної регуляції. Акцентуації характеру найяскравіше проявляються в 

підлітковому віці (у період гормональної перебудови організму) і згладжуються з 

дорослішанням, проте деякі з них виявляються й у більш ранньому віці [1]. 

Врахування особливостей прояву в навчальній діяльності акцентуацій характеру 

підлітка (за класифікацією А.Є. Личка) [1]: 

- гіпертимний тип – має тенденцію до розпорошування, незавершення розпочатого, не 

витримує одноманітності, монотонної праці, самотності; 

- циклоїдний тип – при спаді настрою виявляє підвищену чутливість до критики, 

захоплення мають нестійкий характер, може проявлятися схильність закидати справи; 

- лабільний тип – має вкрай виражену мінливість настрою, дуже чутливий до знаків 

уваги; 
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- астено-невротичний тип – характеризується підвищеною стомлюваністю і 

дратівливістю (особливо при змагальній діяльності), схильний до іпохондрії; 

- сенситивний тип – дуже вразливий, з характерним почуттям власної 

неповноцінності, боязкістю, сором’язливістю. Часто стає об’єктом для насмішок; 

- психастенічний тип – часто вагається при прийнятті рішень, не переносить високих 

вимог і тягаря відповідальності за себе та інших; 

- шизоїдний тип – важко встановлює емоційні контакти, не вміє співпереживати, 

вельми небагатослівний; 

- епілептоїдний тип – схильний до роздратування з афективними вибухами, прагне до 

домінування над однолітками; 

- істероїдний тип – яскраво виражений егоцентризм і прагнення бути в центрі уваги. 

Схильний до суїциду; 

- нестійкий тип – характерні лінощі, небажання займатися трудовою чи навчальною 

діяльністю, виражений потяг до розваг; 

- конформний тип – прагне «думати, як усі», не переносить різких змін, зламу 

життєвого стереотипу, позбавлення звичного оточення. 

Важливою характеристикою особистості є її здібності, що тісно пов’язані зі знаннями, 

уміннями і навичками людини, так забезпечують їх швидке надбання, закріплення й 

ефективне застосування на практиці. 

Здібності – індивідуально-психологічні стійкі властивості особистості, які є 

вирішально-визначальною умовою успішності становлення і функціонування її як суб’єкта 

певного виду діяльності, а також зумовлюють різницю в динаміці оволодіння потрібними їй 

знаннями, вміннями та навичками [3]. 

Здібності є результатом розвитку індивіда. Їх формування відбувається на основі 

задатків – вроджених анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи, мозку, органів 

чуття та руху. 

У науковій літературі існують різні спроби класифікувати здібності людини. Так, 

виділяють [3]: 

- природні та специфічно людські здібності (перші в своїй основі є біологічно 

зумовленими і можуть бути спільними для людини і тварин, особливо вищих (сприймання, 

пам’ять, здатність до елементарної комунікації), другі мають суспільно-історичне 

походження); 

- загальні та спеціальні здібності (перші тією чи іншою мірою виявляються у всіх 

видах діяльності людини (інтелектуальні, соціально-комунікативні тощо), другі – тільки в 

окремих видах людської діяльності (художні, математичні, спортивні, літературні)); 

- теоретичні та практичні здібності (перші зумовлюють схильність людини до 

абстрактно-теоретичних міркувань, а другі – до конкретних практичних дій. На відміну від 

загальних та спеціальних здібностей найчастіше не поєднуються між собою); 

- навчальні та творчі здібності (перші визначають успішність навчання, засвоєння 

знань, формування умінь і навичок, тоді як другі – можливість відкриттів та винаходів, 

створення нових об’єктів); 

- потенційні та актуальні здібності (ті, які не реалізуються в конкретному виді 

діяльності, але здатні актуалізуватися при зміні відповідних соціальних умов, і ті, які 

необхідні саме в даний момент і реалізуються в конкретному виді діяльності, відповідно). 

У психології найчастіше зустрічається така ієрархія рівнів розвитку здібностей: 

здібність, обдарованість, талант, геніальність [3]. 

Так, обдарованість є індивідуальною потенційною своєрідністю спадкових (задатки), 

соціальних (сприятливе соціальне середовище) та особистісних (позитивна «Я-концепція», 

наявність відповідних вольових якостей, спрямованість, наполегливість тощо) передумов для 

розвитку здібностей особистості до рівня, вищого за умовно «середній», завдяки яким вона 

може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності [3]. 
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Під талантом розуміють високий рівень розвитку спеціальних здібностей (музичних, 

літературних та ін.), «видатні здібності в одній або кількох галузях діяльності» або ж 

«природний хист, обдарованість, вищу здібність людини до певного виду діяльності 

(творчої, наукової, політичної, виробничої)» [3]. Загалом, діяльність талановитої людини 

відрізняється принциповою новизною, оригінальністю підходу. 

Найвищий рівень розвитку здібностей називають геніальністю. Отже, геніальність – 

найвищий рівень інтелектуального або творчого функціонування особистості, який реально 

проявляється у визначних наукових відкриттях або філософських концепціях, технічних або 

технологічних винаходах, соціальних перетвореннях, створенні художніх творів, що мають 

історичне значення в житті суспільства, віддалені наслідки в багатьох сферах культури [3]. 

Класифікація основних типів та видів обдарованості [3] 

Типи обдарованості: 

- загальна (розумова); 

- спеціальна (художня, соціальна, спортивна). 

Типи обдарованості: 

- раціонально-мисленнєвий тип (необхідний вченим, політикам, економістам); 

- образно-художній тип (необхідний дизайнерам, конструкторам, художникам, 

письменникам); 

- раціонально-образний тип (необхідний історикам, філософам, учителям); 

- емоційно-почуттєвий тип (необхідний режисерам, літераторам). 

Види обдарованості: 

- інтелектуальна обдарованість (загальна або академічна). Діти із загальною 

інтелектуальною обдарованістю швидко опановують основні поняття, легко запам’ятовують 

і зберігають інформацію. Високорозвинені здібності переробки інформації дозволяють їм 

досягати успіху в багатьох галузях знань. Дещо інший характер має академічна 

обдарованість, яка проявляється в успішному вивченні окремих навчальних предметів, у 

вираженій вибірковості інтересів дитини. Така обдарованість є частковою; 

- художньо-естетична або творча обдарованість (цей вид обдарованості ґрунтується на 

емоційній сфері, підтримується і розвивається в спеціальних школах, гуртках, студіях. 

Підрозділяється на образотворчу, музичну, літературну, акторську); 

- соціальна або лідерська обдарованість (пов’язана з легкістю встановлення 

конструктивних взаємовідносин з іншими людьми і високою якістю міжособистісних 

стосунків. Цей вид обдарованості виділений найпізніше, його визнання досі викликає 

суперечки); 

- спортивна або психомоторна обдарованість (характеризується здібностями людини 

щодо об’єктивної оцінки можливостей свого тіла, точного контролю своїх рухів і керування 

ними). 

Висновки. Важливим напрямом реформування шкільної освіти сьогодні та 

парадигмою педагогіки партнерства як ключового компонента формули Нової української 

школи стає орієнтація освітнього процесу на особистість школяра за рахунок врахування 

індивідуально-психологічних особливостей його особистості з метою створення 

комфортного і безпечного освітнього середовища. 

В цілому, врахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні та вихованні – це 

не пристосування мети і змісту навчання і виховання до окремого учня, а пристосування 

прийомів, методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних особливостей з метою 

забезпечення запрограмованого рівня розвитку кожної особистості. 

Список використаних джерел 
1. Личко А.Є. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова. Санкт-Петербург: Речь, 2009. 256 с. 

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2005. 

448 с. 

3. Павелків Р.В. Загальна психологія: підручник для вузів. 3-тє вид., доп. Київ: Кондор, 2009. 

570 с. 



20 
 

Вознюк Алла Вікторівна, 

доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСТВА 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї 

 

Актуальність дослідження. На сьогодні сім’я відіграє визначальну роль не лише у 

формуванні особистості дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я разом зі закладом освіти 

створює той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає 

ефективність всього освітнього процесу. Заклад освіти має продовжувати родинно-сімейне 

виховання, працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між 

школою і родиною, бо це – основа, передумова підвищення активності навчання та 

виховання. 

Діти здобувають освіту, виховуються і навчаються не лише в закладі освіти. Їх 

розвиток продовжується і поза стінами закладу освіти і насамперед – у сім’ї. Сім’я – один із 

головних виховних інститутів, значення якого у формуванні особистості дитини важко 

переоцінити. Лише в сім’ї, під керівництвом та з допомогою батьків дитина пізнає 

навколишній світ у всіх його складностях і багатогранних проявах, тут проходить її 

громадське становлення, формується світогляд та естетичні смаки. 

Мета статті – розкрити особливості ефективної взаємодії закладу освіти та сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. Важливою умовою ефективної навчально-виховної 

роботи з дітьми є співробітництво школи і сім’ї, спрямоване на формування високого рівня 

педагогічної культури батьків. Значну роль у вихованні і навчанні учнів варто відвести 

спільним діям навчального закладу і сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей 

організації роботи з батьками в сучасній школі. Проте, іноді в шкільному та сімейному 

вихованні немає узгодженості. Це ускладнює процес формування свідомості та поведінки 

дітей. Тісна співдружність школи та сім’ї допомагає забезпечити єдність вимог і виховних 

впливів. 

Як два крила у птаха, що допомагають йому вільно літати в безмежному просторі, так 

сім’я і школа створюють оптимальне навчальне середовище для вільного та повноцінного 

розвитку особистості школяра. Їхня співпраця є важливою умовою ефективної навчально-

виховної роботи, спрямованої на створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння, 

з опорою на народні й сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, 

вселюдські й національні моральні цінності. 

Як свідчить досвід, тісний взаємозв'язок школи та сім'ї може розвиватися завдяки 

педагогічній освіті батьків і залученню їх до навчально-виховної роботи. Успішність 

розвитку освітньої галузі, якість надання освітніх послуг у багатьох випадках залежить від 

тісної співпраці навчального закладу та батьків. 

Заклад освіти і сім’я, батьки і вчителі, батьківський комітет і адміністрація закладу 

освіти – єдине ціле. Їхня діяльність спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, 

становлення. 

Спільна робота закладу освіти і родини ґрунтується на принципах гуманістичної 

педагогіки: 

- пріоритетності підкреслює величезне значення сім’ї у фізичному й духовному 

становленні особистості й суспільства; 

- принцип громадянськості ґрунтується на усвідомленні педагогами і батьками місця 

кожної сім’ї у суспільно-державній системі; 

- принцип демократизму означає встановлення партнерських взаємин між школою і 

сім’єю у вихованні дітей; 
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- принцип гуманізації взаємин педагогів і батьків. Він спрямовує класного керівника, 

вчителя, на: дії і заходи, які зміцнюють і підвищують авторитет батьків; 

- прояв довіри до виховних можливостей родини, підвищення рівня її педагогічної 

культури і активності у вихованні; педагогічний такт, неприпустимість грубого втручання в 

життя сім’ї; 

- життєстверджуючий, оптимістичний настрій у вирішенні проблем виховання, опору 

на позитивні якості дитини, сильні сторони родинного виховання, орієнтацію на успішний 

розвиток особистості; 

- принцип ретроспективності орієнтує на осмислення і використання історичного 

досвіду виховання в українській родині; 

- принцип педагогізації батьків передбачає, що одним із головних завдань школи 

залишається організація і здійснення педагогічного всеобучу. 

Таким чином означені принципи є орієнтирами у роботі з батьками і спрямовують її 

на оволодіння ними необхідними знаннями, вміннями, навичками і розвиток батьківської 

компетентності. 

Головними завданнями спільної діяльності закладу освіти і сім’ї з питань вирішення 

проблем навчання, виховання і розвитку учнів можна виділити наступні:  

- інтеграція зусиль сім’ї і педагогічного колективу в діяльності щодо розвитку 

особистості учнів; 

- забезпечення участі батьків в організації навчально-виховного процесу і шкільному 

самоврядуванні; 

- мотивацію батьків до вивчення науково-методичної та психолого-педагогічної 

літератури з проблем розвитку та виховання учнів; 

- підвищення психолого-педагогічної культури батьків, поповнення арсеналу їх знань, 

вмінь і навичок виховної взаємодії з учнями; 

- підвищення відповідальності батьків за виховання учнів, ролі батька у родині; 

створення системи просвітницької роботи, спрямованої на підвищення правової культури 

батьків; 

- презентації успішного досвіду сімейного виховання; 

- підвищення рівня профінформованості батьків та їхньої компетентності з проблем 

формування здорового способу життя, профілактики асоціальної поведінки та поширення 

шкідливих звичок, репродуктивного здоров’я учнів, організації змістовного сімейного 

дозвілля; 

- залучення батьків до виховної роботи з учнями за місцем проживання; 

- надання психолого-педагогічної підтримки та допомоги проблемним сім’ям. 

Сьогодні в освітньому процесі потрібно активно використовувати потенціал сім’ї, 

батьки учнів повинні бути не тільки поінформовані про хід навчального процесу, але й 

активно брати участь у ньому, підтримуючи дитину в реалізації творчих індивідуальних 

проектів. Слід активно використовувати різні формати публічних звітів про досягнення учнів 

із залученням батьків; практикувати навчальні завдання, в яких можуть бути використані 

родинні перекази, історії, реліквії, досвід старшого покоління родини. Разом з батьками 

повинні розроблятися програми, спрямовані на усвідомлення учнями ролі сім’ї в їх житті та 

житті їх майбутніх дітей. 

О.М. Докукіна дає широку характеристику структури взаємодії родини і закладу 

освіти, до якої вона включає: педагогічну діагностику родини; визначення цілей і завдань 

спільної роботи; підвищення готовності батьків до взаємодії зі школою; організацію різних 

форм спільної роботи; стимулювання участі педагогів і батьків у погодженні і 

взаємообумовлених діях родини і школи; корекція спільної діяльності. 

Виходячи з цього, можна виділити такі етапи встановлення взаємодії сім’ї та закладу 

освіти: 

- ознайомлення учасників взаємодії з її метою (правами та проблемами дитини, 

правами і обов’язками сім’ї та закладу освіти); 
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- вивчення школою сім’ї, а сім’єю – закладу освіти в межах прав та обов’язків 

учасників педагогічного процесу;  

- виявлення можливостей і недоліків мети взаємодії, обговорення їх і вироблення 

спільного плану дій, залучення до його виконання;  

- створення умов для взаємодії сім’ї, закладу освіти; формування позитивного 

ставлення до взаємодії учасників;  

- організація та здійснення взаємодії у різних формах; контроль за здійсненням 

взаємодії з усіх сторін, корекція цього процесу. 

Діяльність батьків та педагогів в інтересах дитини є успішною лише в тому випадку, 

коли вони стануть союзниками. Дуже важливо встановити партнерські відносини з сім’єю 

кожного учня, створити атмосферу взаємопідтримки та спільності інтересів. Зазвичай, 

батьки проявляють активну діяльність на першому та другому році навчання учня в закладі 

освіти, та до кінця четвертого класу їх активність поступово згасає. Вони вважають дитину 

вже самостійною, яка не потребує батьківської уваги та підтримки. Тому першочерговим 

завданням закладу освіти є необхідність активізації батьківської участі у навчально-

виховному процесі, знаходження різних шляхів прояву інтересу батьків до шкільного життя 

своїх учнів. 

Батьки, безперечно, хочуть знати інформацію про свою дитину, і вона повинна бути 

абсолютно достовірною, проте не повинна зводитись до скарг та негативної оцінки. 

Визначаючи основи співпраці з родинами учнів, керівнику закладу освіти важливо 

сформулювати вихідні ідеї, ключові позиції в цьому напрямку діяльності закладу освіти. 

Керівник закладу освіти повинен добре усвідомлювати місію сучасного закладу 

освіти, яка полягає не тільки в тому, щоб давати учням освіту, але й в тому, щоб створювати 

культуро творче призначення, активно впливати на самоосвіту своїх учнів, виховувати 

мотивацію постійного поновлення знань вже після закінчення закладу освіти. 

На сьогодні заклад освіти не є єдиним джерелом знань, тому у вчителів має бути 

сформоване критичне мислення щодо змісту освіти, технологій навчання, що може 

стимулювати їх ініціативу та пошук у збагаченні змістового та процесуального аспектів 

освіти, різних форм самоосвітньої діяльності учнів. 

Можливість сучасних батьків та учнів обирати заклад освіти є одним із важливих 

факторів для визначення стратегії співробітництва, формування іміджу закладу освіти, її 

авторитету серед батьків та учнів. Тому система конструктивної взаємодії та співробітництва 

має багатовекторний характер: 

- спонукає педагогічний колектив до самовдосконалення, враховуючи думку батьків 

про якість освітнього процесу; 

- стимулює у педагогів піклування про позитивний імідж закладу серед других 

закладів освіти; 

- спонукає до впровадження новітніх освітніх програм, інноваційного освітнього 

процесу. 

Керівник закладу освіти повинен бути готовий до того, що в умовах інноваційних 

змін більшість батьків прагне до педагогічної самоосвіти, намагається розібратися в сучасній 

системі освіти, в особливостях освітньої програми, в тих навчальних програмах та 

підручниках, за якими навчається його дитина. Все це потребує визнання батьків як 

рівноправних учасників освітнього процесу, реального розуміння їх ролі, як суб’єктів 

освітнього процесу, які можуть активно впливати на освітні цілі, технології навчання, 

освітньо-розвивальне середовище закладу освіти. Тому, керівник закладу освіти 

зобов’язаний взяти на себе відповідальність за розвиток закладу освіти, впровадження 

інтегрованих курсів, професійно-спрямованих на навчальних предметів. 

Доведено, що в спільній діяльності з батьками потрібна диференціація, особистісно 

орієнтований підхід. Знання типології сімей в багатьох випадках дає можливість 

прогнозувати виникнення визначальних типів педагогічних проблем, які необхідно 

вирішувати разом. 
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Основні умови успішної організації партнерства закладу освіти та сім’ї: 

1. Об’єктивні (тип закладу освіти, місце знаходження закладу освіти, кількість та 

контингент учнів, батьків тощо). 

2. Суб’єктивні (соціально-психологічні) (зміна цільових установок діяльності закладу 

освіти в роботі з сім’єю; організація соціально-педагогічної просвітницької роботи закладу 

освіти з сім’ями; підготовка педагогів до здійснення діяльності в формі соціально-

педагогічного партнерства з сім’ями; формування мотиваційної готовності педагогів, сімей 

до процесу взаємодії в формі соціально-педагогічного партнерства). 

Отож, успішний розвиток учнів значною мірою залежить від дружної і погодженої 

виховної роботи закладу освіти і сім’ї. Цю істину повинні добре засвоїти не тільки вчителі, а 

й батьки. Так само як і учні, батьки повинні жити своєю школою, регулярно відвідувати 

батьківські збори, обмінюватися своїми думками і спостереженнями з класоводами. 

Особливо це стосується батьків невстигаючих учнів. Школа ж повинна прагнути до 

об’єднання зусиль щодо успішного навчання, виховання та розвитку учнів. Тому що не 

тільки заклад освіти допомагає сім’ї у вихованні учнів, а й батьки повинні допомагати школі. 

Висновки. Педагогічні колективи мають володіти значним психолого-педагогічним 

потенціалом, завдяки якому можуть надати батькам суттєву допомогу у вихованні дітей, 

сприяти покращенню внутрішньо-сімейного мікроклімату, встановленню адекватних 

взаємин між дорослими і дітьми. Отже, співпраця родини і закладу освіти має ґрунтуватися 

на взаємоповазі, рівноправному партнерстві. Педагогічний колектив та колектив батьків – це 

має бути єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та 

високою відповідальністю. 
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РОБОТА ПСИХОЛОГА З БАТЬКАМИ  

В КОНТЕКСТІ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Актуальність дослідження. Однією з концептуальних засад Нової української школи 

є реалізація педагогіки співробітництва. Особливого значення це набуває в роботі з 

батьками. Побудова освітньої діяльності на засадах Гуманної педагогіки відкриває широкі 

можливості для реалізації педагогіки співробітництва, яка може й повинна стати педагогікою 

співтворчості! Однак, це потребує від учасників освітнього процесу знань, умінь та навичок 

вирішувати складні освітні завдання з використанням прийомів та методів Гуманної 

педагогіки. Вирішення цього питання стає можливим за умови здійснення просвітницької 

роботи з усіма учасниками освітнього процесу в цілому та з батьківської громадськістю 

зокрема. І роль практичного психолога у цій діяльності важко переоцінити. Можна сміливо 

стверджувати, що сучасній школі «потрібні співробітники Творця – батьки, учителі, дорослі 



24 
 

люди. На допомогу їм приходить гуманна педагогіка, яка є сокровенною наукою про турботу 

й стурбованість дорослих про кожну дитину, що прийшла в земне життя, і через неї – про 

долю людства» [5, с.57]. 

Мета статті – проаналізувати особливості роботи практичного психолога з батьками 

в контексті Гуманної педагогіки. 

Виклад основного матеріалу. Не можна не погодитися зі словами Ш.О. Амонашвілі, 

який стверджує, що «фундаментальною основою сутністно-образної відповідності в Освіті є 

Дитина й поруч дорослий». Він розглядає виховання та навчання дитини як педагогіку 

цілісного життя дітей та дорослих, яка будується на засадах гуманності й віри в дитину, 

вихованні творчістю і співпрацею не лише учителів із дітьми, а й батьків з дітьми.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» батьки здобувачів освіти є одним із 

суб’єктів освітнього процесу [8]. У Гуманній педагогіці їм належить визначальна роль. 

Одним з актуальних завдань у контексті НУШ є виховання культури в дитині, яку можна 

розуміти як Сенс, Дух, Сутність, Причину, Світло, Істину. Шлях виховання й освіти. 

Формування культури є поняттям багатогранним. Але, найголовніше, батьки мають так 

вибудовувати родинно-сімейні стосунки, виховувати дитину «щоб явища їхнього життя 

складалися у фокусі, у якому стягуються й плавляться крупинки культури» [4, с.34]. Це дає 

змогу краще зрозуміти дитину, серед складнощів та труднощів виховання знаходити той 

шлях, який надає можливість Дитині розкривати своє призначення. Адже Гуманна 

педагогіка, маючи свої аксіоми та закони, які працюють, на практиці доводить, що кожна 

Дитина має свою місію. І задача батьків, як і закладу освіти, створити усі умови, щоб Дитина 

свою місію усвідомила. Для цього в родині потрібно вибудовувати стосунки, виходячи із 

загальнолюдських цінностей, таких як: Добро, Справедливість, Милосердя, Толерантність, 

Віра, Любов тощо. Однією з великих небезпек виховного процесу є використання в родині 

подвійних стандартів, які часто є причиною акцентуацій характеру, негативних проявів у 

спілкуванні з батьками, педагогами, однолітками. Так у книзі «Школа Життя» 

Ш.О. Амонашвілі наводить поради щодо виховання дітей Л. Толстого, які максимально 

повно розкривають небезпеку «подвійного» життя родини: «Два правила я дав би для 

виховання: самому не тільки жити добре, але працювати над собою, постійно 

удосконалюючись, і нічого не приховувати зі свого життя від дітей. Краще, щоб діти знали 

про слабкі сторони своїх батьків, ніж те, щоб вони відчували, що в їхніх батьків є приховане 

від них життя і є показне. Діти морально набагато проникливіші за дорослих, і вони, часто не 

висловлюючи цього, бачать не лише недоліки батьків, але й гірший із усіх недоліків – 

лицемірство батьків і втрачають до них повагу й інтерес до всіх їхніх повчань» [6, с.104]. 

Важливою є думка Ш.О. Амонашвілі про те, що «кожна Дитина потребує виховання, 

освіти, просвітлення серця і розуму» [2, с.13]. І роль батьків у цьому процесі важко 

переоцінити. Батькам важливо побачити унікальність своєї дитини, усвідомити її 

призначення. І саме у тісній співпраці закладу освіти й батьків розкривається бачення 

Дитини як «явища у земному житті» [6, с.15]. Яскравим прикладом тому може служити 

авторське заняття з елементами тренінгу «Плекаймо унікальність кожної дитини», де батьки 

починають більш глибоко усвідомлювати унікальність дитини та шляхи розвитку її 

можливостей. 

Під час занять з елементами тренінгу, коли батьки «проживають» різні ситуації, 

формується чітке бачення того, що не лише батьки й педагоги мають вплив на дітей. Дуже 

сильним є зворотній зв’язок, щодо якого Ш.О. Амонашвілі пише: «Діти приходять у цей світ 

земний, щоб виправити те, що зіпсували дорослі» [1, с.33].Батькам важливо зрозуміти і 

прийняти цей факт, і тоді процес виховання стає багатостороннім, породжує співпрацю та 

співтворчість. Отже, важливо «не лише виховувати дитину, а й творити самих себе» [6, 

с.107]. І тоді приклад батьків для дітей починає відігравати значну роль. Аксіомами 

виховання в Гуманній педагогіці є твердження, з якими важко не погодитися: «Благородність 

виховується благородністю. Свобода виховується свободою. Любов виховується любов’ю» 

[7, с.146]. Так, прийом «Записки на серветках» є корисною практикою для батьків. Їм 
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пропонується щодня залишати своїй дитині серветку з словами підтримки, любові та 

гарними побажаннями, завдяки чому батьки і діти починають краще розуміти один до 

одного. 

Під час занять з елементами тренінгу, зокрема, міні-лекції чи інформаційного 

повідомлення батьки з цікавістю ознайомлюються з уривками робіт класиків Гуманної 

педагогіки щодо виховання дітей. Так, Л. Толстой, праці якого входять до Антології 

Гуманної педагогіки, цілком справедливо зазначає, що «виховання уявляється складною й 

тяжкою справою тільки доти, доки ми хочемо, не виховуючи себе, виховувати своїх дітей 

або кого б то не було. Якщо ж розумієш, що виховувати інших ми можемо тільки через себе, 

то усувається питання про виховання і залишається одне питання життя: як треба самому 

жити? [6, с.104]. 

Частими є випадки, коли батьки намагаються зробити Дитину виконавцем своїх 

нездійснених мрій, бажань, яких не змогли реалізувати у дитинстві, щодо занять спортом, 

музикою, танцями. І тоді Дитина стає «заручником» численних гуртків з позашкілля, а вплив 

родини значно послаблюється. Батьки мають чітко усвідомлювати, що дитина – це не 

власний проект, а особистість, яка має прожити своє життя, зі своїми уподобаннями та 

завданнями, які можуть зовсім не співпадати з «добрими» намірами батьків. Не можна не 

погодитися зі словами Ш.О. Амонашвілі, який стверджує, що Діти «народжуються не для 

того, щоб ми їх виховували й уподібнювали до самих себе, а й для того, щоб виправити наші 

помилки й повернути людство на Шлях Істини» [1; с.5]. 

Важливим аспектом роботи практичного психолога з батьками є оволодіння ними 

прийомами та методами формування поваги до дитячої індивідуальності, визнання права 

Дитини бути собою. Адже внутрішня динаміка душі опирається всякому примусу, – усе це 

настільки зміцнює ідею свободи в сучасній педагогіці, що поза нею не можна й мислити про 

виховання. 

Інноваційні підходи для організації роботи з батьками на засадах Гуманної педагогіки 

відкриває Кодекс Батьківства, який містить педагогічні ідеї Василя Сухомлинського, Януша 

Корчака, Шалви Амонашвілі, Олени Євдокимової, а також базується на засадах «Кодексу 

Честі і Служіння Учителя» й «Маніфесту Гуманної Педагогіки». Він слугує невичерпним 

джерелом педагогічних ідей щодо навчання й виховання дітей, побудови взаємовідносин між 

батьками й дітьми як учасниками освітнього процесу. А також Кодексі Батьківства містить 

постулати щодо ролі й місця бабусь і дідусів у процесі виховання, які порівнюються з 

«тихою пристанню для Дитини в бурхливому житті, сповненому труднощів і проблем. Дідусі 

й бабусі як мудрі генератори любові, є вічним джерелом казок, пісень, життєвих історій. 

Кожен з нас не може уявити дитинство без їхніх пирогів, риболовлі, мудрих порад і 

невичерпної винахідливості у підтримці онуків» [6, с.105]. Тож, створення в сім’ї атмосфери 

поваги і любові до старшого покоління є одним з ключових завдань родини. 

Нерідко від батьків можна почути про те, що від них мало що залежить у вихованні 

Дитини. Адже головним, на їх думку, є вплив школи, суспільства тощо. Безумовно Ш.О. 

Амонашвілі визначає школу «як дім душі і серця дітей». Однак, родину всі без винятку учні 

школи, за результатами опитування, яке проводилось в закладі освіти протягом п’яти 

останніх років, цілком справедливо ставлять на перше місце. Тож, батьки мають перестати 

вважати себе «маленькою» людиною. Гуманна педагогіка дає чітку відповідь на це важливе 

запитання і наголошує на тому, що ніхто не є «маленькою» людиною. «Не треба 

принижувати себе, бо від нас залежить дуже багато: ми є основною силою у світі освіти, і 

тому долі наших дітей у наших руках» [3, с.42]. 

Батьки мають чітко усвідомити, що Гуманна Педагогіка, яка належить до класичної 

педагогіки, не може і не повинна давати відповіді у вигляді «готових порад» на усі запитання 

щодо навчання і виховання дитини. Кожна дитина потребує індивідуального підходу. Але 

найголовніше, що об’єднує усі виховні впливи, – це Любов! Однак, «дітей треба любити з 

почуттям глибокої відповідальності, обов’язку» [7, с.112].Виконання групових вправ під час 

занять з елементами тренінгу розвиває у батьків віру в можливості Дитини, сприяє 
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формуванню оптимістичного ставлення до неї, створює умови для зміни точки зору на 

позитивну. 

У процесі реалізації індивідуальних та групових форм роботи з проблем сімейного 

виховання батьки навчаються ураховувати природні прагнення дитини до розвитку, 

дорослішання, свободи, визначають місце і роль у виховання в Дитини духовної складової, 

відкривають для себе важливі аспекти у вихованні почуття любові, доброти, поваги, 

установленні гуманно-особистісних взаємин з дітьми в родині [6, с.105]. 

Добре зарекомендував себе у роботі з батьками та дітьми підхід, який базується на 

відтворенні позитивних моментів у житті людини, зокрема ведення «щоденника подяки 

(щастя)». Учасникам пропонується щовечора фіксувати у своєму щоденнику слова вдячності 

іншим, новому дню, собі чи світу. Необхідно зазначити як мінімум п’ять речей, за які можна 

сказати «дякую». 

За допомогою даної методики учасники удосконалюють своє уміння помічати 

позитивне у своєму житі, починають цінувати кожен день, маленькі дрібнички, які роблять 

життя кращим. При цьому у свідомості формується нова установка, яка веде до позитивних 

змін у ставленні до життя. У подальшому формується звичка позитивно мислити. Дуже 

корисним є ведення даного щоденника всією родиною, де кожен може висловити вдячність 

близькій людині. 

Робота практичного психолога з батьками спрямовується на формування єдиного 

освітнього середовища, де батьки залучаються до запровадження ідей Гуманної педагогіки, 

що сприяє повному розкриттю виховного потенціалу родини. Адже «родина – це опора 

Майбутнього»[6, с.105]. 

Висновки. Беззаперечно, родина – опора майбутнього. У подальшому не тільки 

батьки будуть виховувати своїх Дітей, але й Діти виховуватимуть своїх батьків і 

допомагатимуть їм стати все вище й вище в духовному й моральному відношенні. Тому в 

роботі психолога з батьками є дуже важливим одухотворення родини ідеями Гуманної 

педагогіки. Лише облагороджуючи своє Серце, можна облагородити Серце Дитини, 

удосконалюючи самого себе, сприяти її удосконаленню, навчитися з посмішкою, з 

розумінням сприймати явища життя та навчити цьому Дитину. 

Слід пам’ятати, що «пісок в годиннику Дитинства сиплеться неймовірно швидко». 

Саме у дитячі роки потреба Дитини бути з батьками є найвищою. Тож, необхідно «цінувати 

кожну хвилину, проведену разом з Дітьми, переживати її як неповторний дарунок Творця і 

пам’ятати, що Дитина – це свято, яке все ще з тобою». 
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Актуальність дослідження. Ефективною в сучасних умовах методикою позашкільної 

освіти є використання компетентнісного підходу. Формування ключових компетентностей 

вихованців тісно пов’язане з професійною компетентністю педагогічних працівників закладу 

освіти. Специфіка діяльності позашкільного закладу вимагає від педагогів постійного 

творчого пошуку, самовдосконалення для здійснення компетентного супроводу зростання 

вихованців, мотивації до опанування улюбленої справи, реалізації інтелектуальних та 

творчих здібностей особистості, її професійного самовизначення. 

Нова парадигма освіти вимагає нового, творчого, нестандартного, а іноді 

альтернативного підходу до організації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти, 

який здійснюється через освітню діяльністю, спрямовану на передачу, засвоєння, 

примноження та використання знань, умінь, навичок, цінностей або компетентностей 

особистості [4]. 

Реалізуючи основні компоненти освітнього процесу навчання, виховання, 

соціалізацію та розвиток, позашкільні установи мають формувати людину, здатну творчо 

мислити, приймати рішення, адаптуватися до умов життя, мати власну точку зору, світогляд. 

Ураховуючи те, що педагог-позашкільник є спеціалістом у сфері практичної комунікації, 

фахівцем, який демонструє любов та повагу до дітей, готовність до співпраці з колегами, 

вихованцями, батьками, можна визначити компетентність керівника гуртка як інтегроване 

утворення, яке поєднує в собі систему знань, умінь, професійних та індивідуальних 

властивостей щодо здійснення завдань позашкільної освіти, що набули особистісного змісту 

в педагогічній свідомості керівника гуртка та стали спонукальними мотивами його 

професійної діяльності [1, с.25]. Одним із сучасних підходів формування аналітичних, 

рефлексивних умінь та навичок педагогів-позашкільників є портфоліо. 

Мета дослідження полягає у вивченні можливостей портфоліо як сучасної технології 

розвитку професійної компетентності керівників гуртків. 

Виклад основного матеріалу. Для позашкільної освіти роль педагога як 

фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини не є новою. 

Ще на початку ХХ століття С. Русова зазначала: «Крім наукового знання позашкільна освіта 

має давати народним масам і розваги, які впливають не лише на розум, викликають естетичні 

емоції й тим морально впливають на душу». Педагог та громадський діяч наголошувала на 

особистісно орієнтований та компетентнісний підхід як особливі ознаки позашкільної освіти: 

«Кожна форма позашкільної освіти лише тоді може бути корисною, коли виникає з потреби 

самої людини, а не нав’язується згори» [3, с. 78]. 

І сьогодні залишається актуальним розвиток професійної компетентності керівників 

гуртків як процес перетворення власної діяльності на предмет осмислення та практичного 

втілення. 

Поняття «портфоліо» у сучасній педагогічній науці трактують по-різному, зокрема як 

спосіб фіксування, накопичення оцінки й самооцінки індивідуальних досягнень за певний 

період часу; технологія навчання, що дає змогу самостійно проаналізувати свої досягнення 

для того, щоб зробити висновки й рухатися далі; збірник зразків документів, робіт, які 

демонструють можливості й досягнення педагога; засіб моніторингу й оцінки професійного 

розвитку тощо. 
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На основі портфоліо в країнах ЄС розвивається розуміння важливості молодіжної 

політики, зростає потреба на професіонала-викладача в секторі неформальної освіти. 

Педагог-позашкільник може орієнтуватися на розроблене «Європейське портфоліо для 

молодіжних лідерів та молодіжних працівників», у якому визначені потреби тих, хто працює 

в неформальному секторі освіти, та наведені інструменти для аналізу, опису 

компетентностей та напрямів професійного розвитку [2]. 

У молодіжній роботі компетентність розуміють як три взаємопов’язані елементи: 

- знання (цей елемент сточується всіх тем і питань, які ви знаєте або маєте знати, щоб 

ефективно працювати, це когнітивний вимір компетенції); 

- навички (це елемент стосується того,чого ви здатні роботи, щоб здійснювати вашу 

роботу, це практичний вимір компетенції); 

- ставлення та цінності (цей елемент стосується позицій і цінностей, які ви маєте 

розділяти й підтримувати для того, щоб ефективно виконувати свою роботу). 

Для планування розвитку професійної компетентності тих, хто працює з молоддю, 

«Європейське портфоліо для молодіжних лідерів та молодіжних працівників» пропонує 

спиратися на такі функції та компетенції: 

- урахування потреб та прагнень молодих людей; створення позитивних, 

неупереджених стосунків з молодими людьми; розуміння соціальних контекстів життя 

молодих людей; залучення молоді до планування, здійснення та оцінки молодіжної роботи, 

використовуючи відповідні партисипативні методи; ставлення до молодих людей як до 

рівних; демонстрація відкритості в обговоренні особистих емоційних проблем молодих 

людей у контексті молодіжної роботи; 

- забезпечення можливості для навчання; підтримка молодих людей у визначенні їхніх 

освітніх потреб, побажань і стилів, беручи до уваги будь-які спеціальні потреби; створення 

безпечних, мотивуючих та інклюзивних освітніх середовищ для окремих осіб і груп; 

використання різних освітніх методів, надання молодим людям можливості керувати та 

одержувати зворотний зв’язок; інформування молодих людей про можливості навчання та 

підтримувати в їх ефективному використанні; 

- підтримка та розширення можливостей молоді в осмисленні суспільства, у якому 

вони живуть, і у взаємодії з ним; допомога молодим людям у визначення та формуванні 

відповідальності за ролі, які вони хочуть виконувати в громаді й суспільстві; підтримка 

молодих людей у визначенні їхніх цілей, розвитку стратегій та організації індивідуальних і 

колективних дій заради соціальних змін; підтримка молодих людей у розвитку критичного 

мислення й розуміння суспільства та влади, устрою соціальних і політичних систем та 

можливостей впливу на них; підтримка розвитку компетенцій та впевненості в молодих 

людей; 

- підтримка молодих людей в активному й конструктивному освоєнні міжкультурних 

відносин; підтримка молодих людей у здобутті міжкультурних компетенцій; забезпечення 

взаємодії між молодими людьми різного походження вдома й за кордоном для того, щоб 

вони могли дізнаватися про інші країни, культурні контексти, політичні погляди, релігії 

тощо; творча праця з конфліктами з погляду їх конструктивної трансформації; активне 

залучення молодих людей різного походження та ідентичностей у заходи молодіжної роботи; 

- активне практикування оцінювання з метою покращення якості здійснюваної 

молодіжної роботи; залучення молодих людей до планування й організації оцінювання; 

планування та застосовування різних партисипативних методи оцінювання; використання 

результатів оцінювання для покращення практичної діяльності; опанування новітніх 

молодіжних досліджень ситуацій і потреб молоді; 

- підтримка колективного навчання в командах; оцінювання командної роботи з 

колегами та використання результатів для покращення її ефективності; забезпечення 

зворотного зв’язку щодо командної роботи; обмін досвідом роботи з молоддю; 
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- розвивати організації та програм, кращих для молоді; залучення молоді до 

формування політики та програм організації; співпраця з іншими у формуванні молодіжної 

політики; 

- розробка, упровадження та оцінка проектів; використання підходів проектного 

менеджменту; пошук та управління ресурсами; аналіз та звітування; використання за 

необхідності інструментів інформаційних і комунікаційних технологій. 

Тож, портфоліо можна розуміти як один із методів професійного розвитку, 

призначений для того, щоб систематизувати досвід, накопичений спеціалістом, його знання, 

чіткіше визначити напрям його розвитку, а також більш об’єктивно оцінити професійний 

рівень педагога. 

При впровадженні в практичну діяльність закладу позашкільної освіти технологій 

портфоліо варто розробити основні засади Положення про портфоліо педагога з метою 

підтримки творчої діяльності педагогів, популяризації індивідуальних професійних 

досягнень, сприяння розвитку професійної компетентності педагогів та їх ролі у виконанні 

основних завдань Програми розвитку закладу. 

Портфоліо педагога може вміщувати такі складові: 

1. Загальні відомості – анкетні дані, відомості про підвищення кваліфікації, 

результати атестації, нагороди педагога. 

2. Науково-методична робота – наявність власних методичних розробок, публікацій в 

освітніх виданнях, творчих робіт, матеріалів виступів на педрадах, семінарах, засіданнях 

методоб’єднань, результати участі у професійних та творчих конкурсах тощо. 

3. Результати педагогічної діяльності – апробація навчальних програм, розробки 

гурткових занять, результати навчально-виховної роботи, фестивалях, матеріали роботи з 

батьками, відгуки батьків, вихованців тощо. 

Висновки. Запровадження технології портфоліо дозволяє створити в сучасному 

закладі позашкільної освіти атмосферу підтримки творчої діяльності педагогів та вихованців, 

популяризувати індивідуальні професійні досягнення та результати роботи керівників 

гуртків, підвищувати професійну компетентність розвивати позитивний імідж. Створюючи 

персональні портфоліо, керівники гуртків спираються на педагогічну філософію портфоліо, 

розцінюють портфоліо як сучасну ефективну форму оцінювання індивідуальних досягнень, 

як інструмент усвідомлення власних цілей навчання, як форму моніторингу, як яскравий 

засіб відстеження процесу формування цілого ряду компетентностей вихованців. 
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КІБЕРБУЛІНГ: ЯК ВИЯВИТИ ТА ПОПЕРЕДИТИ 
 

Актуальність дослідження. Проблема жорстокої та насильницької поведінки дітей 

привертає увагу нинішнього суспільства і знаходить своє відображення в зарубіжних та 

вітчизняних дослідженнях. Реальністю стало пропагування культу сили та жорстокості в 

https://decentralization.gov.ua/%20uploads/library/file/331/pmr.pdf
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ЗМІ, зниження виховного потенціалу сім’ї, порушення взаємодії між школою та сім’єю, 

поширення зразків асоціальної поведінки. Значного поширення набуло явище булінгу в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Кібербулінг – це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися 

в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових 

платформах та мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на 

залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований. 

Проблема агресивної та насильницької поведінки дітей є об’єктом вивчення таких 

наук, як соціальна педагогіка, педагогіка та психологія, соціальна психологія, юридична 

психологія та ін. Значний внесок у теорію подолання булінгу, дослідження його структури, 

причин виникнення зробили такі зарубіжні дослідники як Д. Ольвеус, Д. Лейн, Е. Роланд та 

інші. У той же час, можна відмітити таких вітчизняних та російських науковців: 

А.А. Бочавер, О.Л. Глазман, О. Дроздов, О.М. Синюкова, які досліджують психологічні 

особливості учасників булінгу, його наслідки та шляхи подолання. 

В Україні прийнято національний план подальшої реалізації Конвенції ООН про права 

дитини, у рамках якого держава бере на себе певні зобов’язання до 2022 року. Одним з 

напрямів цієї конвенції є захист прав дитини в інформаційному просторі. 

Мета статті – розкрити причини виникнення та особливості попередження агресивної 

та насильницької поведінки дітей. 

Виклад основного матеріалу. Причини та фактори насильства є різноманітними та 

багатоаспектними. 

У науковому обігу існує безліч підходів щодо визначення поняття та явища 

насильства у суспільстві. Але труднощі, що пов’язані з визначенням цього поняття, 

одержують вирішення, якщо: не зводити його тільки до зовнішніх проявів та помістити його 

у простір вільної волі та розглядати як один із різновидів владно-вольових відносин між 

людьми у суспільстві. 

Булінг досить складне явище, тому він не має одностайного пояснення. Існує багато 

причин його поширення у дитячих колективах. 

На думку Є.В. Гребьонкіна [1], на агресивну поведінку дітей впливає комплекс 

чинників: 

1) персональні фактори (низький рівень виховання, занижена самооцінка, висока 

імпульсивність, зловживання алкоголем, наркотиками, комп’ютерними іграми, готовність до 

ризику, обмежене почуття самозбереження); 

2) поведінкові фактори (поведінка, що створює перешкоди для навколишніх, 

вандалізм, безцільне проведення часу, прогули й слабка успішність у школі, ранні сексуальні 

контакти, приводи в поліцію тощо); 

3) соціальні фактори (культ насильства в суспільстві, вплив ЗМІ, поведінка батьків, 

низький соціально-економічний статус родини, залежність від соціальної допомоги, зміна 

вихователів (вітчим, мачуха), сімейне й сексуальне насильство, друзі з девіантною 

поведінкою. 

Концепція багаторівневого середовища полягає в існуванні впливу на індивіда 

факторів різних рівнів: особистісного, сім’ї, школи та групи однолітків, громади та культури. 

До основних факторів становлення агресивної поведінки неповнолітніх слід віднести 

[2]: 

1. Сім’ю як фактор становлення агресивної поведінки: 

- характер сімейних взаємин (постійні сварки спостерігались у 39% сімей підлітків 

правопорушників; бійки між батьками – у 24% сімей; постійна ворожнеча між чоловіком і 

дружиною – у 12%); 

- стиль сімейного спілкування (систематичні й невиправдано жорстокі покарання, 

відсутність батьківського догляду провокують дітей на агресивну поведінку); 

- особливу жорстокість можуть виявляти також жертви гіперопіки, яким у дитинстві 

не дозволяли виявити самостійність, можливості експериментувати й відповідати за свої 
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вчинки. Жорстокість для них – своєрідний сплав помсти, самоствердження й водночас 

самоперевірки. 

2. Взаємини з однолітками. Як показали дослідження, діти, котрі продовж п’яти років 

регулярно відвідували дитячий садок, оцінюються вчителями як більш агресивні, ніж ті, які 

відвідували дошкільний заклад менш регулярно. 

3. Засоби масової інформації. За даними досліджень, у середньому дитина може 

бачити сцени насильства кожні 15 хвилин, увечері – кожні 10 хвилин. У відсотковому 

відношенні від усього показу сцени насильства і вбивства становлять 30,3%, побиття – 

20,8%, сексуальні насильства – 16,7%, катастрофи – 11,3%, групова агресія (війни, 

терористичні акти), образи – 9,5%. Більшість психіатрів і психологів переконані, що діти 

часто у грі або життєвих ситуаціях наслідують насильство, побачене на телеекрані; діти 

схильні ототожнювати себе з окремими жертвами або агресорами й переносити ці ролі в 

реальні ситуації; діти можуть у результаті побаченого вважати насильство прийнятною 

моделлю поведінки і засобом вирішення своїх проблем, що в багатьох випадках і 

відбувається нині. 

4. Комп’ютерні ігри. Популярність жорстоких ігор, у яких можливі прояви 

насильства, також є причиною засвоєння агресивних форм поведінки. Гра певною мірою 

усуває обмеження й робить жорстоку поведінку безпечною, без наслідків. Однак небезпечна 

причина такої поведінки полягає в тому, що люди переживають приниження й образи у 

звичайному житті. 

5. Низький соціально-економічний рівень життя значної кількості сімей. Так 

характеризується статус осіб, які належать до нижчого класу суспільства (за межею 

бідності), які мають низький культурний рівень та низькі доходи. Умови існування дітей та 

підлітків, які проживають у таких родинах, накладають на їх розвиток певні обмеження: 

безпорадність та безсилля, ненадійність становища, сімейна нестабільність, безпритульність 

тощо. Усе це виявляється у жорстокій поведінці щодо тих учнів, які знаходяться на вищій 

сходинці соціуму. 

6. Вплив соціуму. Соціально-психологічна криза в суспільстві спричиняє негативний 

вплив на формування у неповнолітніх жорстокості. Зокрема, цьому сприяють: відсутність 

загальнонаціональної ідеї, яка б поєднувала усю країну; нестабільна політична ситуація в 

державі; відсутність прийнятої народом моделі минулого, теперішнього і майбутнього; 

низький рівень інформаційно-психологічної безпеки суспільства, сім’ї, окремої особистості; 

постійний тиск негативної соціальної, політичної, економічної, демографічної та екологічної 

інформації на психіку людей; відсутність філософської та психологічної моделей релігійного 

відродження; криза патріархальної системи родини. 

Оскільки ситуація булінгу, як тривалого та систематичного знущання є досить 

стресовою за своїм характером, то це призводить до значних соціальних та психологічних 

наслідків її учасників. Так, учені доводять, що жертви тривалого третирування більш схильні 

до нервово-психічних розладів та депресії, ніж їх однолітки, які не були жертвами булінгу. 

Також, науковці зауважують, що ті особи, які потерпіли від булінгу в ранньому віці, мають 

більші шанси стати жертвами інших видів насильства пізніше, незалежно від зміни їх 

оточення [2]. 

Більш вражаючі наслідки тривалого насильства для психологічного здоров’я жертви, 

довів науковець Н. Крауфорд [5] , який указує на те, що переважна більшість учнів, які 

скоїли масові розстріли в школах США, раніше були жертвами різних форм цькування. 

Проте згідно з численними дослідженнями, ситуація булінгу має негативні наслідки не 

тільки для жертви, а й для агресорів. Так, за даними дослідження Д. Ольвеуса, від 35% до 

40% підлітків, які у віці 13-16 років були агресорами, у віці 24 років засуджувалися за 

скоєння кримінальних злочинів. Крім того, вони, як і їх жертви, також мали високий рівень 

нервово-психічних розладів [4]. 

Таким чином, особливого значення набувають питання пошуку ефективних шляхів 

попередження булінгу в загальноосвітньому начальному закладі. Головним завданням 
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протидії булінгу в школах закордоном є вдосконалення превентивного підходу, розробка та 

впровадження інноваційних технологій та ефективних освітньо-профілактичних програм. 

Найбільш відомою та ефективною програмою профілактики булінгу серед дітей в умовах 

школи є програма відомого норвезького дослідника явища булінгу – Д. Ольвеуса. Ця 

програма була визнана експертами різних країн та успішно функціонує в Норвегії, 

Великобританії, США як на державному, так і на регіональному рівнях. Аналіз даної 

програми та досвіду її впровадження є досить цінним для соціально-педагогічної практики 

України, оскільки дані Національного центру освітньої статистики США (англ. National 

Center for Education Statistics) переконливо доводять про позитивні зрушення учасників цієї 

програми, які виявляються у зменшенні випадків третирування та погроз (майже на 50%), 

поліпшенні соціально-психологічного клімату в школі, зменшенні порушень дисципліни, 

створенні безпечного шкільного середовища з мотивацією на успішну навчальну діяльність 

[3]. 

Кожна соціальна платформа пропонує різні інструменти, які дозволяють обмежити 

тих, хто може коментувати або переглядати публікації чи хто може автоматично ставати 

другом, а також повідомляти про випадки булінгу. Багато з них передбачають прості кроки 

для того, щоб заблокувати користувача, припинити отримувати сповіщень від нього/неї або 

поскаржитися на кібербулінг. 

Окрім того, важливу роль у захисту від кібербулінгу можете зіграти й вчителі, й 

батьки, або просто дорослі люди. Дитя́чий фонд ООН, ЮНІСЕФ, як спеціалізована структура 

ООН, є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах 

і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку 

дорослого життя. Саме ЮНІСЕФ розробила рекомендації для дітей та батьків, які 

допоможуть подолати прояви булінгу [6]: 

1. Якщо ви переживаєте за свою безпеку або за щось, що трапилося з вами в Інтернеті, 

терміново поговоріть з дорослим, якому ви довіряєте. Або завітайте на веб-сайт Child 

Helpline International (міжнародної гарячої лінії для допомоги дітям), щоб знайти допомогу у 

своїй країні. У багатьох країнах є спеціальна гаряча лінія, на яку можна зателефонувати 

безкоштовно та поговорити, не називаючи свого імені. 

2. Facebook / Instagram: 

Ми маємо низку інструментів, які допомагають захистити молодь: 

Ви можете вирішити ігнорувати всі повідомлення від кривдника або скористатися 

нашою функцією «Обмежити» для вибіркового захисту вашого акаунту, причому кривдник 

про це не дізнається. 

Ви можете модерувати коментарі до своїх публікацій. 

Ви можете змінити свої налаштування, щоб вам могли надсилати повідомлення лише 

ті користувачі, за якими ви стежите. 

А в Instagram ми надсилаємо вам сповіщення, коли ви збираєтесь опублікувати щось, 

що може «перетнути межу», та закликаємо вас ще раз подумати, чи варто це публікувати. 

Для отримання додаткових порад про те, як захистити себе та інших від кібербулінгу, 

ознайомтеся з нашими ресурсами у Facebook чи Instagram. 

3. Twitter: 

Якщо користувачі в Twitter починають вас дратувати або ображати, ми маємо 

інструменти, які можуть вам допомогти. Ось перелік таких інструментів з інструкціями щодо 

їх налаштування. Ці та інші поради наводяться в нашому посібнику «Навчати та навчатися з 

Twitter»: 

«Вимкнути сповіщення» – видалити твіти від певного акаунта з вашої стрічки, при 

цьому не припиняючи стежити за цим акаунтом та не блокуючи його. 

«Заблокувати» – обмежити конкретні акаунти, щоб вони не могли контактувати з 

вами, бачити твіти та слідкувати за вами. 

«Поскаржитися» – подати скаргу про образливу поведінку. 
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Висновки. Таким чином, можемо стверджувати, що феномен булінгу – як тривалий 

процес усвідомленого жорсткого ставлення, що призводить до серйозних психологічних та 

соціально-негативних наслідків. Булінг є актуальною соціально-педагогічною проблемою, 

яка потребує подальшої розробки та досліджень, пошуків шляхів його подолання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ  
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Актуальність дослідження. Сучасна ситуація розвитку системи управління освітою в 

Україні характеризується пошуком нових концепцій. Цей процес зумовлений змінами 

економічних відносин, суспільної свідомості, людських цінностей і орієнтацій. У зв’язку з 

цим актуалізується проблема вдосконалення управлінської діяльності менеджерів освіти, 

вирішення якої дозволить забезпечити на практиці збіг поставлених цілей управління та 

досягнутих результатів. 

Сучасна освіта покликана формувати особистість, індивідуальність, яка зможе вижити 

в умовах невизначеності. Сьогодні слід мати на увазі, що знання – не ідеал освіченої людини, 

бо кожне рішення в ситуації невизначеності – це результат творчої діяльності людини, 

застосування одних і тих же знань новим способом, у новій конфігурації, з новими 

акцентами і новою метою. Роль керівника закладу освіти є переважаюча в успішному 

функціонування закладів освіти та запровадженні інноваційних технологій освіти. 

Мета статті – розкрити особливості дослідження специфіки управлінської діяльності 

у керівників закладів освіти. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу літератури та здійснення 

управлінської діяльності, слід зазначити, що особливості управлінської компетентності 

керівника закладу освіти полягає в здатності розв’язувати проблеми функціонування та 

розвитку закладу освіти у нестабільних умовах соціуму, приймати відповідні управлінські 

рішення та реалізовувати їх з максимальною продуктивністю в управлінській діяльності. 

Управлінська компетентність керівника закладу освіти – складна і багатогранна сфера 

діяльності, в якій поєднуються аспекти організаційного, педагогічного, соціального, 

психологічного та технічного характеру; можливості керівника, які сприяють переводу 

складної динамічної (освітньої організації) з одного якісного стану в інший – формується і 

розвивається безпосередньо, свідомо, цілеспрямовано, всебічно. 
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Основними компонентами управлінської діяльності керівника закладу освіти є: 

організаційно-управлінський та соціально-психологічний. 

Організаційно-управлінський компонент управлінської діяльності керівника закладу 

освіти спрямований на виконання дій стосовно реалізації обраної проблеми освітньою 

організацію, які базуються на вчасній інформованості, чіткому плануванні, вдалій організації 

та вчасному регулюванню, координуванню даного процесу. 

Загальними особливостями управлінської діяльності керівника закладу освіти 

порівняно з іншими видами професійної діяльності є: управлінська діяльність відноситься до 

класу професійної діяльності; управлінська діяльність висуває дуже жорсткі вимоги до 

індивідуально-професійних якостей суб'єкта діяльності; висока інформативна насиченість, 

необхідність прийому, переробки інформації, генерація нової інформації у вигляді 

управлінського рішення; супроводжується високою психічною напруженістю й іншими 

негативними психічними станами, має високу психологічну ціну через персональну 

відповідальність за резуль¬тати діяльності тощо. 

Специфічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти зумовлені 

функціями управління в галузі освіті. Головним у змісті управлінської діяльності керівника 

закладу освіти стає вироблення цілісної інноваційної системи діяльності освітньої 

організації, яка б відповідала запитам часу і створювала передумови для формування 

розвивального середовища учня. 

Визначення сутності, суттєвих ознак та основних компонентів управлінської 

діяльності керівників закладів освіти дало можливість на наступному етапі роботи провести 

спеціальне дослідження щодо ступеню розуміння даного феномену керівниками відповідних 

закладів. 

З цією метою нами було розроблено анкету «Особливості управлінської діяльності 

керівників закладів освіти». Дана анкета містила в собі чотири питання, які розкривали 

рівень розуміння керівниками закладів освіти: змісту поняття «управлінська діяльність»; 

суттєвих ознак управлінської діяльності; основних компонентів управлінської діяльності; 

труднощів під час управлінської діяльності. 

Досліджуючи визначення змісту управлінської діяльності керівниками закладів 

освіти, ми аналізували відповіді на питання «Як Ви розумієте, що таке управлінська 

діяльність?». 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що приблизно третина опитаних 

керівників закладів освіти розкривають зміст управлінської діяльності через такі поняття, як 

«організація навчально-виховного процесу» (38,7%), «керівництво навчальним закладом» 

(30,5%). Дещо менше керівників закладах освіти визначають управлінську діяльність як 

«процес виконання управлінський завдань» (12,0%). І значно менше керівників закладів 

освіти розуміють управлінську діяльність як «систему планування, організації та контролю 

тощо» (1,6%). Необхідно також зазначити, що деяка частина опитаних керівників закладів 

освіти вказала на складність у визначенні даного поняття (17,4%). 

Результати дослідження змісту поняття «управлінська діяльність», дозволяють 

зробити припущення про те, що керівники закладів освіти здійснюючи управлінську 

діяльність більше орієнтовані на чітке виконання управлінський рішень через систему 

заходів щодо вчасного планування, організації та контролю поставлених завдань згідно 

нормативних документів. 

Результати дослідження суттєвих ознак управлінської діяльності керівників закладів 

освіти показали, що приблизно третина опитаних керівників звертають увагу на такі ознаки, 

як «вміння вчасно приймати, переробляти інформацію та приймати вдале управлінське 

рішення» (33,6%) та «нормативно-правова відповідальність за результат діяльності 

організації» (31,1%). Четверта частина опитаних керівників закладів освіти вважають 

суттєвою ознакою управлінської діяльності є «висока психологічна ціна через персональну 

відповідальність за результати діяльності» (24,1%). Значно менше керівників віддають 

перевагу таким ознакам, як «організація спільної діяльності всіх суб’єктів навчально-
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виховного процесу» (5,4%) та «жорсткі вимоги до індивідуально-професійних якостей 

суб'єкта управлінської діяльності» (4,2%). Привертає увагу той факт, що на такі суттєві 

ознаки, як «вироблення цілісної інноваційної системи діяльності освітньої організації» 

(1,1%) та «створення передумов для формування розвивального середовища учня» (0,5%) 

звертає увагу лише незначна частина керівників. 

Таким чином, при аналізі суттєвих ознак управлінської діяльності керівників закладів 

освіти було встановлено, що переважна більшість опитаних керівників звертають на першу 

групу ознак, які стосуються загальних ознак управлінської діяльності порівняно з іншими 

видами професійної діяльності («вміння вчасно приймати, переробляти інформацію та 

приймати вдале управлінське рішення»; «нормативно-правова відповідальність за результат 

діяльності організації»; «висока психологічна ціна через персональну відповідальність за 

резуль¬тати діяльності»). 

У свою чергу, на другу групу ознак, які відображають специфічні ознаки 

управлінської діяльності керівників закладів освіти («організація спільної діяльності всіх 

суб’єктів навчально-виховного процесу»; «жорсткі вимоги до індивідуально-професійних 

якостей суб’єкта управлінської діяльності»; «вироблення цілісної інноваційної системи 

діяльності освітньої організації»; «створення передумов для формування розвивального 

середовища учня») звертають менше керівників. 

Стосовно виокремлення основних компонентів управлінської діяльності керівників 

закладів освіти результати, отримані в ході проведеного дослідження, показали, що опитані 

керівники віддають перевагу складовим організаційно-управлінського компоненту – 

«організаційно-регулятивна» (29,1%), «інформаційна» (26,2%), «координаційна» (5,4%), 

«прогностично-моделююча» (1,3%) в той час, як на складові соціально-психологічного 

компоненту – «прийняття управлінського рішення» (18,8%), «стиль керівництва» (16,5%), 

«управлінське спілкування» (1,9%), «мотивація управлінської діяльності» (0,8%) значно 

менше звертають уваги. 

Далі проаналізуємо труднощі, з якими стикаються керівники закладів освіти під час 

здійснення управлінської діяльності. За результатами дослідження можна зробити 

припущення про те, що керівники звертають увагу лише на труднощі, що стосуються власне 

управлінської діяльності, а труднощі, які відображають психологічний аспект 

(прогнозування результатів), називають деякі керівники. 

З метою визначення ступеню прояву основних складових соціально-психологічного 

компоненту управлінської діяльності у керівників закладів освіти (мотивація управлінської 

діяльності; прийняття управлінського рішення; управлінське спілкування; стиль керівництва 

керівниками) ми використовували методики дослідження. 

З метою вивчення ступеня прояву мотивації управлінської діяльності у керівників 

закладів освіти нами було проведено дослідження за методикою «Діагностика мотиваційної 

структури особистості» Є.П. Ільїна. Дана методика дала можливість виявити, яким мотивам 

надають перевагу керівники по відношенню до власне управлінської діяльності, до 

працівників і до самих себе. 

Аналіз результатів, отриманих у ході проведеного дослідження, свідчить про те, що 

приблизно третина опитаних керівників закладів освіти у процесі здійснення управлінської 

діяльності віддають перевагу таким шкалам, як: «життєзабезпечення» (29,8%), «соціальний 

статус» (25,1%), «загальна активність» (23,9%). Отримані дані дозволяють зробити 

припущення про те, що керівники сприймають управлінську діяльність як вимушену 

посадову необхідність. Вони намагаються чітко виконувати посадові обов’язки, які не лише 

передбачають повагу підлеглих, а й подальше просування по кар’єрній службі. 

У свою чергу, необхідно наголосити на тому, що ті керівники закладів освіти, які 

віддають перевагу шкалі «загальна активність» (23,9%), у здійсненні управлінської 

діяльності звертають увагу на наявність високого рівня професіоналізму у керівників та 

чіткого виконання нормативних документів, не проявляючи власної професійної ініціативи 

та творчості. 
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Дещо менше керівників закладів освіти в управлінської діяльності віддають перевагу 

шкалі «спілкування» (14,1%), яка розкриває успішність здійснення власне управлінської 

діяльності керівників через їх вміння формувати команду професіоналів та однодумців, які 

мають авторитет серед колег і здатні виражати своєї думки, побажання, пропозиції під час 

планування, організації, проведення різних форм роботи та встановлення об’єктивних 

результатів даної діяльності. 

Необхідно звернути увагу на те, що значно менше опитаних керівників закладів 

освіти у процесі здійснення управлінської діяльності віддають перевагу шкалі «комфорт» 

(4,5%). Це свідчить про той факт, що дані керівники під час управлінської діяльності здатні 

вчасно проаналізувати ситуацію, яка склалася в навчальному закладі та об’єктивно підійти 

до планування, організації і проведення управлінської діяльності, враховуючи всі «за» та 

«проти». 

Також, слід зазначити, що лише незначний відсоток опитаних керівників закладів 

освіти в управлінської діяльності надають перевагу шкалі «соціальної корисності» (2,6%), 

яка передбачає запровадження інноваційних форм і методів для ефективної власне 

управлінської діяльності керівників, що принесе користь не лише під час виявлення 

позитивних результатів у роботі та визначення їх значущості для кожного учасника 

управлінської команди з метою заохочення та винагороди, але й впливатиме на рівень 

розвитку всього навчального закладу. 

Привертає увагу той факт, що шкала «творча активність» (0,0%) взагалі відсутня. 

Даний факт може пояснитися хоча б тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

керівники закладів освіти при здійсненні управлінської діяльності віддають перевагу 

виконанню нормативних документів. 

З метою вивчення ступеня прояву управлінського спілкування у керівників закладів 

освіти, нами було проведено дослідження за методикою «Діагностика ефективної 

педагогічної комунікації» (модифікований варіант анкети А.А. Леонтьєва), яка дала 

можливість визначити рівень активності у спілкуванні, виявити ступінь створення атмосфери 

довіри під час спілкування, а також деяких проявів стилю поведінки у спілкуванні. 

У результаті дослідження ступеню прояву основних ознак управлінського 

спілкування у керівників закладів освіти було встановлено, що в середньому половина 

опитаних керівників віддають перевагу таким ознакам управлінського спілкування, як 

«доброзичливість» (32,5%), «зацікавленість» (31,6%). 

Дещо менше керівників закладів освіти надають великого значення таким ознакам 

управлінського спілкування, як «заохочення» (14,3%) та «активність» (12,3%). І значно 

менше керівників загальноосвітніх навчальних закладах віддають перевагу таким ознакам 

управлінського спілкування, як «відкритість» (7,4%), «гнучкість» (1,3%) та 

«диференційованість» (0,6%). 

Отримані дані дають підставу зробити припущення про те, що більшість керівників 

закладів освіти беруть на себе ініціативу у процесі управлінського спілкування, активно 

пропонують шляхи прийняття колегіального рішення через врахування всіх думок 

колективу, проявляють різні ознаки доброзичливості та відкритості до взаємосприйняття та 

взаєморозуміння працівників. 

Значно менше керівників закладів освіти проявляє готовність і вміння управляти 

своєю поведінкою, виробляти правильні стратегії міжособистісної взаємодії у процесі 

управлінського спілкування. А також здатність керівників до взаємосприйняття та 

взаєморозуміння між усіма працівниками, використовуючи при цьому необхідні механізми 

та прийоми управлінського спілкування. 

З метою вивчення ступеня прояву стилю керівництва у керівників закладів освіти, 

який відображатиме особливості прийняття управлінського рішення даними керівниками 

нами було проведено дослідження за методикою «Оцінка стилю керівництва» 

(О.В. Козловська, М.Й. Романюк, І.К. Урунський), яка дала можливість визначити 
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переважаючий стиль керівництва у керівників під час здійснення управлінської діяльності, а 

саме: авторитарно-одноосібний, пасивний і одноосібно-демократичний. 

У результаті дослідження ступеня прояву стилю керівництва у керівників було 

встановлено, що переважна більшість опитаних керівників (52,4%) віддають перевагу 

односторонньо або авторитарно-одноосібному, або одноосібно-демократичному стилю 

керівництва, незалежно від змісту конкретної управлінської ситуації. 

Приблизно третина опитаних керівників закладів освіти (37,2%) наголошують на 

важливості гармонійного поєднують авторитарно-одноосібного та одноосібно-

демократичного стилю керівництва, залежно від конкретних управлінських ситуацій, 

стосовно яких їм необхідно прийняти певні управлінські рішення. 

Привертає увагу той факт, що 10,4% опитаних керівників закладів освіти вважають за 

необхідне використання пасивного стилю керівництва, який проявляється від мінімальної 

вираженості (нестійке бажанні працювати з людьми, невмінні ставити перед підлеглими 

завдання і вирішувати їх спільно, невпевненості і нечіткості в розподілі обов’язків, 

імпульсивності в критиці недоліків підлеглих) до високого ступеня (надмірна байдужість до 

інтересів колективу, небажання брати на себе відповідальність і приймати складні рішення 

тощо). 

Отже, в результаті дослідження ступеня розуміння особливостей управлінської 

діяльності у керівників закладів освіти можна зробити певні висновки. 

При визначення змісту поняття «управлінська діяльність» керівники закладів освіти 

більше орієнтовані на чітке виконання управлінський рішень через систему заходів щодо 

вчасного планування, організації та контролю поставлених завдань згідно нормативних 

документів. 

Переважна більшість опитаних керівників закладів освіти віддають перевагу 

загальним ознакам управлінської діяльності порівняно з іншими видами професійної 

діяльності. І лише незначна кількість опитаних керівників наголошують на важливості 

специфічних ознак управлінської діяльності. 

Керівники закладів освіти віддають перевагу складовим організаційно-управлінського 

компоненту («організаційно-регулятивна», «інформаційна», «координаційна» в той час, як на 

складові соціально-психологічного компоненту («прийняття управлінського рішення», 

«стиль керівництва», «управлінське спілкування», «мотивація управлінської діяльності») 

значно менше звертають уваги.  

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів звертають увагу лише на труднощі, 

що стосуються власне управлінської діяльності, а труднощі, які відображають психологічний 

аспект (прогнозування результатів), називають деякі керівники. 

При здійсненні управлінської діяльності у керівників закладів освіти управлінські 

мотиви переважають над соціально-психологічними мотивами, що, скоріше всього, є 

причиною одностороннього підходу до управлінської діяльності. 

Більшість керівників загальноосвітніх навчальних закладів беруть на себе ініціативу у 

процесі управлінського спілкування, проявляють різні ознаки доброзичливості. Переважна 

більшість опитаних керівників віддають перевагу односторонньо або авторитарно-

одноосібному, або одноосібно-демократичному стилю керівництва, незалежно від змісту 

конкретної управлінської ситуації. 
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РАНКОВА ЗУСТРІЧ ЯК ШЛЯХ ДО АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ  

УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Актуальність дослідження. Сучасні перетворення в освіті спрямовані, передусім, на 

те, щоб зробити дитину успішною, допомогти їй зрозуміти, що знання не даються, а 

здобуваються. А для цього учень має бачити, що знання потрібні тут і зараз. Має виникнути 

щире бажання досліджувати світ навколо, поглиблювати й розширювати свої знання. 

Державним стандартом початкової освіти задеклароване одне з найголовніших 

завдань початкової школи – всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, 

творчості та допитливості. Завданням надзвичайної ваги є формування у дитини позитивного 

ставлення, інтересу до навчання, бажання бути успішним. 

Успішність учнів залежить від багатьох факторів. І один з них – організація 

навчального процесу. Ажде від вибору моделей навчання, методів, форм, прийомів, 

застосування освітніх технологій в певній мірі залежить наскільки учень буде успішний не 

тільки академічно, а й у подальшому житті. Наскільки майбутній громадянин зможе 

соціалізуватися у суспільстві, адаптуватися до правил життя, які швидко змінюються. 

Мета статті – акцентувати увагу до практики ранкових зустрічей як аспекту 

забезпечення академічної успішності учнів молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно, шкільна успішність є важливим критерієм 

оцінки дитини як особистості з боку дорослих та однолітків. Найважливішим показником 

успішності школярів є академічна успішність. У ряді досліджень успішність вважається 

проявом індивідуальних особливостей пізнавального і соціального розвитку. Формальним 

показником шкільної успішності є оцінка, оцінне судження. Вони відображають не тільки 

знання, що є в учня, а також його уміння і здібності поповнювати запас знань, тобто 

здатність навчатися. Крім того, в контексті Нової української школи чинниками шкільної 

успішності є рівень сформованості предметних та ключових компетентностей. 

Сучасна система оцінювання покликана визначати не лише рівень успішності учнів 

відповідно до вимог Державного стандарту, а й рівень компетентностей учнів, їх готовності 

до застосування засвоєних знань на практиці. Адже навчальна діяльність повинна не просто 

дати людині суму знань, а сформувати комплекс компетенцій. 

Новий зміст оствіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації дитини в суспільстві є складовою формули Нової української школи. 

Упродовж багатьох років дослідники кажучи про навчальну діяльність і її успішність, 

перш за все мали на увазі провідну роль інтелектуального рівня учня. Але ряд фахівців 

сьогодні звертають увагу на те, що посередня успішність частини здібних дітей у навчанні 

має у своїй основі не інтелектуальні труднощі, а відсутність позитивної мотивації і 

зацікавленості до процесу отримання академічних знань. Фахівці слушно зауважують, що 

при нинішньому темпі життя змінюється і спосіб отримання інформації та її засвоєння. 

Отож, саме інноваційність (відкритість до нового) допоможе сучасній освіті виконати 

завдання поставлені перед нею суспільством. 
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Успішність будь-якої справи, навчального заняття, подальше психоемоційне почуття 

кожного з учасників освітнього процесу залежить від того, як нас зустрінуть , від атмосфери 

в аудиторії. Тому педагог має докласти максимум зусиль, щоб створити теплу, приязну 

атмосферу в класі з першої хвилини перебування дитини в школі.  

Практика ранкових зустрічей є однією з успішних практик, що допомагає вчителю у 

створенні спільноти в класі, що зазвичай потребує часу, уваги й терпіння. Під час 

проведення практики ранкової зустрічі відбувається розвиток важливих навичок дітей, серед 

яких – навички спілкування, академічні і соціальні навички. Крім цього, практика ранкових 

зустрічей сприяє створенню у класі позитивного настрою, позитивній поведінці, мотивації і 

зацікавленості до процесу отримання академічних знань. 

Ранкова зустріч – це зустріч на початку дня учнів класу з педагогом. Сидячи в колі 

один проти одного, кожна дитина вдумливо і поважно вітається з іншими дітьми, після чого 

впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми товаришами, які з повагою 

слухають її, ставлять свої запитання та коментують. Після цього вся група бере участь у 

короткій груповій вправі, спрямованій на розвиток академічних навичок, почуття команди та 

відчуття єдності. Ранкова зустріч закінчується обміном щоденними новинами, які зазвичай 

готує педагог, щоб представити навчальні завдання дня. 

Ранкова зустріч – це запланована, структурована зустріч, яка займає важливе місце в 

повсякденному розкладі діяльності класу. Педагоги визнають особливу роль ранкової 

зустрічі в житті дітей і присвячують 15-25 хвилин на початку дня, аби створити позитивну 

атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний день у школі. Ранкова зустріч 

відбувається в класній кімнаті, кожен займає зручне для себе положення, що сприяє більш 

вільному відкритому спілкуванню. 

Розміщуються всі колом, це дає змогу бачити всіх, спілкуватися «очі в очі», 

створюючи чудовий психологічний контакт і водночас об’єднує дітей. Вчитель розміщується 

поруч, щоб не домінувати у спілкуванні. Кожна дитина вдумливо вітається з друзями, сидячи 

в колі, потім упродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми товаришами, які 

слухають, ставлять запитання і роблять зауваження. Після цього вся група бере участь у 

короткій енергійній вправі для того, щоб підсилити академічну навичку, виховувати почуття 

єдності. 

Зазвичай, ранкова зустріч містить чотири компоненти: вітання, обмін інформацією, 

групове заняття, щоденні новини. 

Такий підхід до заняття дає змогу опанувати різноманітні соціальні та навчальні 

навички, об’єднує дитячий колектив. Під час цих занять учні вчаться:висловлювати свої 

думки таким чином, щоб їх зрозуміли інші; уважно слухати, коли говорять інші; 

розв’язувати власні проблеми за допомогою слів; пропонувати свої ідеї групі; активізувати 

та збагачувати свій словниковий запас; аналізувати та оцінювати матеріал; використовувати 

вивчену інформацію. 

Ранкові зустрічі забезпечують настрій для сумлінного навчання, створюють клімат 

довіри, що базується на демократичних принципах. 

За К. Бейном, мотиваційний аспект ранкових зустрічей реалізується завдяки 

зверненню до трьох основних потреб шкільних та громадських зібрань: потреби мати 

відчуття особистої цінності; потреби відчувати себе частиною колективу; потреби в 

отриманні задоволення від життя. 

Ранкові зустрічі розвивають вміння уважно слухати та брати участь у колективних 

діях, які є основою академічних та соціальних взаємин у межах класу протягом дня, року. 

Розвивають такі важливі для успіху в навчанні навички, як уміння слухати, говорити, 

синтезувати інформацію, вирішувати завдання, дотримуватись інструкцій, приймати 

рішення, читати, писати й рахувати. 

Сучасними науковцями було проведено ряд досліджень, які спрямовані на розвиток 

соціальних навичок, підвищення академічних досягнень. Як зазначає К. Бейн, соціальні 

навички – це «помічники академічних успіхів». Якщо соціальні навички не розвинені 
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належним чином, учителям доводиться марнувати дорогоцінний час на підтримання порядку 

і надання вказівок. Такий важіль, як соціальні навички, дає змогу забезпечити якісне 

викладання і навчання. 

Говорячи про позитивний вплив ранкових зустрічей на розвиток дитини, слід 

зазначити, що вони також формують навички говорити, слухати, збагачують словниковий 

запас учнів, сприяють розвитку вміння досліджувати, аналізувати й оцінювати матеріал, 

спонтанно, без підготовки відповідати на запитання, приймати виклик від інших, 

використовувати вивчену інформацію, що в свою чергу є підґрунтям для упішного навчання. 

Обмін інформацією – важливий компонент ранкової зустрічі. Учні висловлюють свої 

власні ідеї, почуття, а також обмінюються важливою для них інформацією та досвідом. 

Однокласники ставлять запитання або коментують. Особа, яка висловлює свої думки, 

відповідає на запитання. Для того щоб почуватися спокійно і компетентно, висловлюючи 

свої ідеї в класі діти потребують практики. 

Практика обміну інформацією підвищує академічні успіхи шляхом розвитку навичок 

дослідження та розуміння. Учні розвиваються концептуально, коли слухають, формулюють 

запитання або коментарі з приводу того, що почули, демонструють зацікавленість, 

аналізують коментарі інших. Уміння критично мислити, необхідне для подальшого розвитку 

навичок дослідження і реагування, сприяє академічній успішності, заохочуючи учнів 

оцінювати інформацію, яку вони отримують, здобувати знання. 

Завдяки практиці обміну інформацією, учні ознайомлюються з певними ідеями та 

поняттями. Вони опановують навички дослідження й оцінювання. 

Оскільки дітям пропонується дедалі складніший матеріал, у них є можливість 

удосконалювати ці навички. 

Процес дослідження й оцінювання відбувається протягом усього дня, коли учні на 

практиці використовують навички спілкування і слухають те, що їм розповідають інші. 

Практика слухання і відповідного реагування через запитання й відповіді виховує повагу 

учнів до ідей і пропозицій інших людей. Таким чином відбувається обмін знаннями й 

інформацією, що іде на користь усій групі. 

Мета групових занять полягає в об’єднанні групи. Кожен член групи бере участь у 

різних заняттях. Серед цих занять мають бути ігри, які не передбачають суперництва, а 

також завдання кооперативного характеру, де цінуються та враховуються індивідуальний 

рівень навичок. Ці заняття потребують від учнів використання навичок критичного мислення 

і сприяють самовираженню. Заняття мають бути структуровані та містити завдання, 

пов’язані з навчальною програмою. 

Плануючи групові заняття, учителі мають застосовувати різноманітні завдання, що 

передбачають: заохочення до дії; розвиток мовлення; отримання досвіду застосування 

математичних дій; проведення наукових експериментів; використання музики, пісень; 

завдання мають враховувати: поточні теми навчальної програми або теми, що викликають 

інтерес. 

Щоденні новини – завершальний елемент ранкової зустрічі. Це оголошення письмової 

об’яви, яка щодня вивішується на відповідному стенді чи дошці. Оголошення налаштовує 

дітей на те, що вони мають учити цього дня, а також дає можливість обміркувати події та 

навчання попередніх днів. Щоденні новини допомагають дітям тренувати навчальні навички, 

сприяють розвитку математичних та мовленнєвих здібностей. Щоденні новини мають 

містити різноманітні завдання (заповнення календаря, перегляд розкладу виконання робіт, 

створення графіка погоди), що активізують початок індивідуальної роботи або діяльність у 

центрах. Основна мета щоденних новин полягає в наданні інформації. 

Щоденні новини дають учням змогу допомагати один одному розв’язувати «коди 

читання» або розшифровувати приховані повідомлення, що містяться в щоденних новинах, 

тренувати, заохочувати та реагувати, коли визначаються завдання. 

Хоча, насамперед, щоденні новини виконують навчальну функцію, вони ще й 

сприяють розвитку дитини в цілому. Коли діти стоять перед класом, читають, складають 
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повідомлення або розв’язують проблему, висвітлену в новинах, то відчувають впевненість у 

собі. Рівень впевненості учня в собі впливає на ефективність його роботи впродовж усього 

дня. Впевненість, яку отримують учні, роблячи свій внесок у щоденні новини, допомагає їм 

використовувати низку навичок під час індивідуальної або спільної з однокласниками 

роботи над розв’язанням навчальних завдань. 

Якщо обговорення щоденних новин виявлятиме навички й академічні досягнення 

учнів класу, діти будуть прагнути удосконалюватися в читанні, письмі та виконанні 

математичних завдань. 

Висновки. Отже, упровадження ранкових зустрічей докорінно змінює установку 

дітей на навчання як на цікавий процес здобуття знань, створює сприймання дітьми класу як 

єдиного колективу, де кожний – яскрава особистість. 

Обґрунтовано доведено, що саме у перші хвилини робочого дня педагог має створити 

позитивну атмосферу в учнівському колективі; налаштувати дітей на захопливу діяльність 

упродовж усіх занять, які на них чекають; закласти підґрунтя для академічної успішності 

молодшого школяра. Він має усвідомлювати функції ранкових зустрічей: соціальну 

(створення колективу); комунікативну (розвиток монологічного та діалогічного мовлення); 

емоційну (створення відкритої і дружньої атмосфери); пізнавальну (розширення уявлень 

учнів з теми дня). 

Найціннішим же результатом початкової освіти в особистому вимірі є здорова дитина, 

мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це учень чи учениця, які 

вміють вчитися з різних джерел, критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися 

до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою України. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕДАГОГІВ 

 

Актуальність дослідження. Стрімкі трансформаційні процеси в освітньому 

середовищі, зумовлені впровадженням дистанційних форм навчання, стають дієвим 

механізмом реалізації ідеї «освіта впродовж життя». Поряд із тим, незважаючи на позитивні 

очікування й можливості, дистанційна освіта приховує загрози інформаційно-психологічної 

безпеки для суб’єктів освітнього процесу. 

Інформаційно-психологічна безпека особистості – це сукупність механізмів 

психологічного захисту від будь-яких інформаційних і психологічних впливів, спрямованих 

на зміну психоемоційного стану і поведінки людини [1]. Така безпека в умовах 

дистанційного навчання виступає важливою складовою загальної психологічної безпеки 

педагогів в освітній організації. Інформаційно-психологічна безпека педагога в освітньому 

просторі виконує стабілізуючу функцію, оскільки врівноважує психоемоційні та поведінкові 

реакції працівника із особливостями освітнього середовища. Порушення інформаційно-

http://zakon3/rada.gov.ua/laws/show/2145-19


42 
 

психологічної безпеки педагогів свідчить про наявність в освітній організації чинників-

загроз, які проявляються на когнітивному, емотивному та конативному рівнях і 

позначаються на професійному благополуччі працівника. 

До загроз порушення інформаційно-психологічної безпеки педагогів в умовах 

дистанційного навчання, відносимо: 1) інформаційні перевантаження (пересиченість 

великими інформаційними обсягами, подвійний документообіг (електронний і паперовий 

носії), раптовість, хаотичність, стрімкість інформаційних потоків, невміння планувати 

робочий час); 2) «інформаційне отупіння» (потужні енерговитрати через надмірну кількість 

освітніх цілей, завдань, заходів, що супроводжуються нездатністю мозку ефективно 

сприймати інформацію); 3) інформаційний дефіцит (швидкі темпи інформаційного 

оновлення, старіння знань).  

У професійно-педагогічній діяльності окреслені загрози можуть супроводжуватися 

проявом у педагогів негативних психологічних ефектів: знецінення професійного досвіду і 

статусу, зростання невпевненості у власній професійній компетентності, розвиток 

тривожності і депресивних станів, зниження ефективних копінг-стратегій. Окрім того, у разі 

порушення психологічної безпеки відбувається дезінтеграція професійних взаємодій 

педагога та його психологічного і соматичного статусу (Glew, Fan, Katon, & Rivara, 2008; 

Afolabi, & Balogun, 2017; Reimann, & Guzy, 2017). 

Отже, практика спонтанного й науково необґрунтованого впровадження 

дистанційного навчання приховує низку чинників-загроз, які за певних умов порушують 

інформаційно-психологічну безпеку педагога і негативно впливають на його професійне 

благополуччя і здоров’я в цілому. 

Мета дослідження: вивчення чинників-загроз інформаційно-психологічної безпеки в 

освітній організації та їх впливу на професійне благополуччя педагогів. 

Методи дослідження. Дослідження представлено вибіркою загальною чисельністю 

1817 респондента, де 388 чоловіки та 1429 жінки віком від 20 до 57 років. Репрезентативність 

вибірки визначалася методом рандомізованого відбору. Застосовувалися методи 

теоретичного аналізу та емпіричного дослідження: авторська методика «Шкала загроз 

професійному здоров’ю» (Дзюба, 2015) пункти якої репрезентативно охоплюють ті аспекти 

професійної діяльності в освітніх організаціях, які усвідомлюються й осмислюються 

педагогом як можливі фактори-загрози здоров’ю в контексті здійснення ним професійної 

діяльності, ділового спілкування й реалізації професійної кар’єри; методика «Шкала 

суб’єктивного благополуччя» (Соколова, 2007), у адаптації Т. Дзюби, за допомогою якої 

визначалися рівні професійного благополуччя педагогів. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Оцінюючи за методикою 

М.В. Соколової показники професійного благополуччя педагогів (див. табл. 1), виявлено, що 

загалом на рівні загального показника професійного благополуччя у педагогів домінує 

нестійкий рівень емоційного комфорту (57,2 %). 

Таблиця 1 

Відсотковий розподіл досліджуваних за методикою  

«Шкала суб’єктивного благополуччя» 

 

 

Показники професійного 

благополуччя 

Рівень прояву ознаки, 

кількість досліджуваних, у % 

повний 

емоційний 

комфорт 

помірний 
емоційний 

комфорт 

нестійкий 

емоційний 

комфорт 

емоційний 

дискомфорт 

Напруженість і чутливість 3,5 18,3 54,3 23,9 

Ознаки психіатричної 

симптоматики 

3,4 40,1 53,0 3,5 

Зміни настрою 5,5 65,5 28,3 0,7 

Значимість професійного 

оточення 

26,4 59,1 12,5 2,0 
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Самооцінка професійного 

здоров’я 

2,7 34,5 61,0 1,8 

Задоволеність професійною 

діяльністю 

4,2 55,3 36,8 3,7 

Загальний показник 

професійного 

благополуччя 

 

1,8 

 

40,5 

 

57,2 

 

0,5 

 
Такі ознаки можуть свідчити, що у більшості досліджуваних серйозні проблеми у 

професійній сфері відсутні, але й про емоційний комфорт та його швидке відновлення 

говорити не можна. 40,5 % досліджуваних показують прояви помірного емоційного 

комфорту в освітній організації, тобто серйозних емоційних проблем такі педагоги не 

відчувають, вони досить активні, впевнені у собі та адекватно скеровують свою поведінку. 

Однак, якщо порівняти нестійкий і загальний сумарний показник помірного і повного рівнів 

емоційного комфорту педагогічних працівників в освітній організації (40,5 і 1,8 % 

відповідно), то можна помітити, що нестійкий рівень емоційного комфорту значно переважає 

(57,2 % від загальної кількості). Така тенденція доповнює дані зарубіжних досліджень, де 

показано, що високий рівень професійних вимог стає причиною напруження й зумовлює 

виникнення різноманітних негативних симптомів: професійного вигорання, незадоволеності 

результатами праці, психологічного стресу, проблем зі здоров’ям (Breevaart, Bakker, Derks, & 

Van Vuuren, 2020; Haar, Bardoel, 2008; Bakker, Hetland, Kjellevold Olsen, & Espevik, 2019; 

Diener, 2012). 

Результати опитування доповнили кількісні показники вимірювання рівня 

професійного здоров’я педагогів за методико Т.М. Дзюби «Шкала загроз професійному 

здоров’ю» [2]. Конструкт «професійне здоров’я» в опитувальній матриці методики 

утворений 29 факторами-загрозами, які на нашу думку, можуть виступати чинниками 

порушення інформаційно-психологічної безпеки педагогів в умовах дистанційних форм 

навчання. Зокрема, f26 «професійна діяльність вимотує фізично»; f28 «надмірне 

навантаження»; f17 «виконання кількох завдань одразу»; f16 «хронічна втома»; f27 

«професійна діяльність вимотує морально»; f18 «понаднормовий робочий день і тиждень»; 

f29 «частота змін і реконструкцій»; f19 «негативні умови праці»; f11 «інтенсивний 

повсякденний стрес» (див. табл. 2).   

Таблиця 2 

Відсотковий розподіл вираження параметрів порушення інформаційно-психологічної 

безпеки педагогів в умовах дистанційного навчання  

 

Чинники-загрози порушення 

інформаційно-психологічної безпеки 

педагогів в умовах дистанційного 

навчання 

Рівні професійного благополуччя педагогів 

Рівень прояву ознаки, кількість 

досліджуваних, у % 

помірний 

емоційний 

комфорт 

нестійкий 

емоційний 

комфорт 

емоційний 

дискомфорт 

f26 «професійна діяльність вимотує 

фізично»  

44,6 47,8 7,6 

f28 «надмірне навантаження» 54,5 35,8 9,7 

f17 «виконання кількох завдань одразу» 46,0 46,3 7,6 

f16 «хронічна втома» 44,4 48,1 7,4 

f27 «професійна діяльність вимотує 

морально» 

37,2 53,5 9,4 

f18 «понаднормовий робочий день і 

тиждень» 

39,1 50,8 10,0 

f29 «частота змін і реконструкцій» 38,1 51,4 10,5 
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f19 «негативні умови праці» 38,0 54,0 8,0 

f11 «інтенсивний повсякденний стрес» 33,9 57,6 8,5 

Загальний показник  43,2 52,2 4,6 

 
Результати кореляційного аналізу також продемонстрували достовірні зворотні 

кореляційні зв’язки між загальними показниками «рівня професійного здоров’я» та «рівня 

професійного благополуччя» (р = -0,695**, р ≤ 0,01). 

Висновки. Дистанційні форми навчання – неминуче новий етап розвитку освітньої 

практики. Однак такі форми навчання потребують врахування інтересів інформаційно-

психологічної безпеки педагогічних працівників, яка забезпечує професійне благополуччя, 

профілактику загроз професійному здоров’ю та ефективній професійній самореалізації.  

Поняття «інформаційно-психологічна безпека педагогів в умовах дистанційного 

навчання» розуміємо як сукупність організаційних (зовнішніх) чинників-загроз, які 

несприятливо впливають на здоров’я персоналу освітньої організації.  

Інформаційно-психологічні небезпеки в освітніх організаціях проявляється в нечіткій, 

хаотичній організації й плануванні педагогічної праці, погано структурованій, розпливчастій 

інформації, надмірному, часто повторюваному інформаційному тискові (виконання 

однотипних завдань у різних варіативних формах), застарілому обладнанні, наявності 

дрібних подробиць, суперечностей, завищених вимог до виконання поточної діяльності 

тощо. Ці прояви стають потужним стресором зі значними наслідками для професійного 

благополуччя педагогів, якості та задоволеності виконання ними своїх професійних 

обов’язків, ефективного функціонування організації як здорової структури. 
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навчально-виховного комплексу: загальноосвітня  

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» 

 

ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні проблема агресивної поведінки дітей в школі 

набуває все більшої актуальності. Історії про знущання серед учнів показують по 

телебаченню, про них пишуть в журналах і газетах, їх обговорюють в інтернеті. Це викликає 

тривогу, занепокоєння в суспільстві, в школі, в класі, в сім’ї і, безумовно, у психологів, які 

працюють в школах. Діти приходять у школу не тільки, щоб отримувати знання, вони також 

навчаються взаємодіяти один з одним.  

В школі дитина отримує багатий досвід спілкування, ґрунтуючись на який, робить 

висновки про те, як влаштований світ, чого чекати від інших людей і чого чекають від нього 

оточуючі. Як залишатися самим собою; як не боятися відрізнятися від інших, мати свою 
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власну думку і вміти відстояти її; як не стати об’єктом насмішок і знущань, і при цьому 

вміти проявляти іноді свою слабкість, вразливість і не перестати довірять людям; як 

безпечно пройти через всі ці випробування. Не для всіх цей шлях буде легким, деякі 

пройдуть крізь цькування, залякування, образи, приниження. Дехто з дітей навчиться 

справлятися з ситуацією і стане більш стійким і сильним, а хтось змушений буде довгий час 

долати наслідки отриманої психологічної травми. Саме цими факторами визначається 

актуальність обраної теми. 

Мета статті – проаналізувати феномен боулінгу у сучасному освітньому середовищі 

та запропонувати способи його профілактики 

Виклад основного матеріалу. За результатами досліджень науковців до 10% дітей 

постійно (раз на тиждень і частіше) і 55% – періодично (час від часу) піддаються знущанням 

зі сторони однокласників, 26% батьків вважають своїх дітей жертвами булінгу [1, с. 24]. 

Булінг – агресивне довготривале фізичне чи психічне насилля зі сторони індивіда чи групи 

по відношенню людини, котра не здатна себе захистити в певній ситуації [3, с. 6]. Чи варто 

розрізняти групове насилля – «моббінг» і індивідуальне насилля – «булінг» чи варто 

розглядати їх просто як різні сторони одного явища – соціальної агресії, коли домінантна 

особистість (або група) навмисно завдає занепокоєння іншому? Фахівці дотримуються 

останньої думки, тобто вважають усі типи шкільного цькування єдиною проблемою. 

Шкільне цькування – навмисне, довготривале фізичне або психологічне насилля з 

боку індивіда або групи відносно людини, який поступається ним і не в змозі захистити себе. 

Виділяють такі психологічні ролі учасників цькування: кривдник (або агресор) і жертва. 

Навколо головних учасників знаходяться діти, які не втручаються в ситуацію – спостерігачі. 

Важливо усвідомлювати різноманіття причин шкільного цькування і розуміти 

непростий характер цього явища. Але одне відомо напевно – найбільше значення для 

попередження і профілактики шкільного цькування мають доброзичливі дитячо-батьківські 

відносини, а також коректне відношення між вчителем і учнем.  

Виділяють чотири види шкільного цькування: вербальна агресія, соціальна ізоляція, 

фізична агресія і інтернет-цькування. Вони можуть існувати ізольовано, але часто 

зустрічаються в змішаному вигляді. Шкільне цькування має зовнішні і внутрішні причини. 

Зовнішні причини мало залежать від учасників цькування і обумовлені соціальними, 

економічними і культурними явищами. Внутрішні причини визначаються біологічними і 

психологічними факторами. Психологічними факторами шкільного цькування є 

індивідуальні особливості дитини; його життєва позиція, сформована вагомим для нього 

оточенням; міжособистісні відносини в шкільному колективі; низька шкільна мотивація 

тощо. 

В ролі жертви дитина в період шкільного навчання може знаходитись як епізодично, 

так і постійно. Жертвою цькування може стати будь-який учень, але частіше інших жертвами 

стають діти з певними особливостями. Це школярі з нерозвиненими соціальними навичками. 

По-друге, це діти, не схожі на інших: з фізичними вадами, з яскравими особливостями 

поведінки, з своєрідними манерами і реакціями (не такий, як всі). Також це часто хворіючи 

діти. Як правило вони є вигнанцями класу тільки тому, що мало бувають разом з іншими, 

залишаються постійними новачками. І остання група – це діти з яскраво вираженими 

думками, своїми поглядами і цінностями, нонконформісти [5, с. 11]. 

Ефективними в роботі з дітьми-жертвами вважаються наступні підходи: 

психоаналітичне консультування, когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, 

психодрама, різноманітні направлення ігротерапії і арт-терапії. В якості найбільш 

ефективного варіанта роботи з дітьми, які переживають цькування, слід розглядати 

еклектичну, мультимодальну модель консультування: роботу з думками, роботу з емоціями, 

роботу з поведінкою. Допомога на когнітивному рівні включає в себе роботу з низькою 

самооцінкою, ірраціональними, руйнівними думками, з проблемою прийняття рішення, 

шляхів виходу зі складних ситуацій. На афективному рівні – практичний психолог працює з 

гнівом, злістю, тривожністю, відчуттям вини, страхом відторгнення, депресією. На 
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поведінковому рівні досліджуються проблеми ізоляції, конфлікту з оточуючими, низька 

успішність, нічні кошмари, бійки, істерики. Вибір методу в практичній роботі залежить від: 

віку дитини; стадії консультування (над чим в даний період іде робота: над думками, 

емоціями чи поведінкою); рівнем когнітивного розвитку дитини [2, с. 34]. 

Кривдники цькування, також мають свої особливі риси. Це діти, які страждають від 

насилля в своїх родинах і компенсують свої страждання насиллям над найслабкішим в класі. 

Також агресорами стають учні, які прагнуть лідерства, але не можуть самоствердитися в 

школі соціально- прийнятними способами: за рахунок навчання, суспільної діяльності, 

спорту, але прагнуть отримати високий статус в колективі. Важливо відзначити, що не 

завжди кривдники хочуть своєю поведінкою завдати шкоди своїй жертві. У них можуть бути 

свої цілі: відчути власну силу, вплинути на ситуацію, сформувати значущі для себе риси 

характеру [5, с. 136]. 

Як правило це: діти, впевнені в тому, що «володарюючи» і пригнічуючи, їм буде 

набагато простіше домагатися своїх цілей; діти, які не вміють співчувати своїм жертвам; 

фізично сильні; діти, які легко збуджуються і дуже імпульсивні з агресивною поведінкою. 

Найбільш ефективним методом в роботі практичного психолога корекції агресивної 

поведінки у дітей є поведінкова терапія, яка розглядає порушення поведінки не як симптом 

якогось захворювання, а в якості певних типів реагування. Таким чином, об’єктом впливу є 

сама поведінка дитини. Також необхідно застосовувати інтегрований підхід в психокорекції 

агресивної дитини. 

По-перше, це робота з самою агресивною дитиною. Вирішуються наступні задачі: 

усвідомлення власних потреб; відреагування негативних емоцій і навчання прийомам 

регулювання свого емоційного стану; формування адекватної самооцінки; навчання 

способам цілеспрямованої поведінки, внутрішнього самоконтролю і стримування негативних 

імпульсів; формування позитивної моральної позиції, життєвих перспектив і планування 

майбутнього. 

По-друге, це робота з батьками дітей з порушеннями поведінки і спрямована на 

створення психологічних умов для подолання батьківських обмежень і набуття нового 

досвіду взаємодії з власними дітьми шляхом практичного тренування комунікативних 

навичок. В процесі роботи практичного психолога з батьками вирішуються наступні задачі: 

переосмислення ролі і позиції батьків; розвиток взаєморозуміння і взаємоповаги, визнання 

прав і потреб один одного; зниження тривожності і набуття впевненості у собі; формування 

готовності обговорювати з дітьми всі спірні питання і конфліктні ситуації в родині; 

відпрацювання стилів ефективної взаємодії з дитиною. 

По-третє, це робота з вчителем. Інформування його щодо індивідуально-

психологічних особливостей особистості дитини з агресивною поведінкою і навчання 

ефективних способів взаємодії з нею засобами конфліктології і ігротерапії. В процесі роботи 

з педагогом вирішуються наступні питання: розпізнавання і ідентифікація власних 

негативних емоційних станів, які виникли при спілкування з асоціальними дітьми; навчання 

«цілеспрямованим» способам відреагування негативних емоцій і засобам регуляції; 

відновлення психічної рівноваги; зняття особистісних і професійних затискачів і обмежень; 

засвоєння методики контакту з «важкими» дітьми і формування стилю ефективної взаємодії 

з ними [7, с. 62]. 

Проаналізувавши проблему, яка склалася в школі, практичний психолог пропонує 

конкретні кроки по запобіганню цькування в дитячому колективі. 

1. Називати речі своїм ім’ям. 

Від дорослого, який взяв на себе відповідальність за вирішення ситуації (чи то 

вчитель, шкільний психолог, завуч тощо), діти повинні дізнатися справжню назву речей. А 

саме: коли людину навмисно доводять до сліз, злагоджено і систематично цькують, коли 

відбирають, ховають і псують речі, коли штовхають, б’ють, коли ображають і 

демонстративно ігнорують, – це називається «цькування». Буває, що назвати явища в 

категоричній формі достатньо, щоб воно відразу припинило своє існування. 
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2. Оцінити неприпустимість ситуації. 

Неприпустимість цього явища і неприйняття будь-яких його форм повинно бути чітко 

озвучені авторитетним дорослим. Можна попросити дітей пригадати той стан, коли кожний з 

них переживає, коли над ним сміються, знущаються, «дістають». Це допомагає учням 

зрозуміти, чому негативна оцінка цькування така безкомпромісна для всіх. 

3. Визначити цькування як загальну образу. 

Сперечатися щодо фактів, шукати винного, розбиратися, хто кому що сказав і навіщо 

– безглуздо. Необхідно визначити цькування як загальне захворювання класу. Саме так і 

сказати: «Є хвороби, які вражають не людей, а класи, колективи. Треба разом лікуватися, 

щоб у нас був здоровий, дружній клас». Така заява від дорослого дасть можливість 

кривдникам зберегти обличчя, також воно допоможе зняти напругу у співставленні між 

жертвою-агресором-спостерігачем. 

4. Активізувати моральне відчуття і сформулювати вибір. 

Головна завдання, яке полягає перед дорослим, – змогти вивести дітей із стадного 

азарту, допомогти їм оцінити те, що відбувається з моральної сторони. Для цього існує 

простий психологічний прийом: необхідно запропонувати дітям оцінити їхній особистий 

внесок в хворобу класу під назвою «цькування». Нехай один бал буде означати «Я ніколи не 

приймаю в цьому участь», два бали – «Інколи приєднуюсь, але потім жалкую», три бали – 

«Цькував, цькую і буду цькувати; це ж класно». Прохаємо всіх одночасно показати на 

пальцях, скільки балів вони поставили б самі собі. Скоріш за все «трійок» не буде навіть у 

найзапекліших агресорів.  

Не потрібно у відповідь викривати дітей, навпаки, необхідно підіграти їм словами: 

«Яка я рада, що ніхто з вас не вважає, що цькувати – це добре і є правильним вчинком. 

Навіть ті, хто це робив, потім жалкували. Це чудово, тому що нам не важко буде вилікувати 

наш клас». Така моральна оцінка цькуванню стає не зовнішньою, яку нав’язав дорослий, 

навпаки, її визначають діти, і невдовзі ситуація сама собою виправляється. 

І навіть якщо група застрягла в задоволенні від насильства, а конфронтація ще більш 

жорстка, можна нагадати дітям казку про «Гидке каченя». – «Читаючи цю казку, ми 

переважно думаємо про головного героя, про каченя, - зверніться до дітей з цими словами. – 

Нам його шкода. Ми з цікавість і напруженням спостерігаємо за його долею, співчуваємо і 

вболіваємо за нього. Але зараз я хочу, щоб ми подумали про курей і качок з пташиного 

двору. З гидким каченям в майбутньому все буде гаразд. Він полетить з лебедями. А вони? 

Вони так і залишаться нерозумними і злими, нездатними ні співчувати, ні, нажаль, літати. 

Коли в класі виникає ситуація, як та, що трапилася на пташиному дворі, кожному необхідно 

визначити своє місце: хто він у цій історії? Яким буде ваш вибір?». 

5. Визначити нові правила для групи. 

Як тільки новий вибір зроблений, стан речей необхідно закріпити. Корисно не тільки 

оголосити нові правила життя групи, але й зафіксувати їх на папері: «У нас не з’ясовують 

відносини за допомогою стусанів. Не ображають один одного. Не дивляться байдуже, коли 

між кимось відбувається бійка…» – ось приблизний список. Корисно, якщо кожний 

поставить свій підпис під правилами, як свідоцтво і згода їх дотримуватися. Порушнику 

завжди можна буде вказати на його прізвище у списку. 

6. Підтримувати контроль над ситуацією. 

Відповідальний за припиненням цькування дорослий повинен регулярно цікавиться 

ситуацією, пропонувати свою допомогу і давати корисні вказівки. Не зайвим буде ввести 

«лічильник цькування» - якась посудина чи дошка, куди кожний, кому сьогодні дісталося, 

хто бачив щось схоже на насилля, може покласти камінець або наклеїти наліпку. По 

кількості камінців (наліпок) можна буде зрозуміти наскільки теперішній день був кращий 

попереднього. Робити вистави, колажі «хроніка одужання», ведення «графіків температури». 

Групі дітей важливо відчувати інтерес авторитетного дорослого. Саме це допомагає 

колективу продовжувати вважати перемогу над цькуванням загальною справою. 

7. Допомогти усвідомити важливість кожного. 
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І тільки тоді, коли ситуацію вдалося вивести в здорову течію, вчителю варто 

замислитися над питанням популярності і важливості кожного учня. Чим довше групі 

доведеться існувати в цьому складі, тим важливіше допомогти кожному члену колективу 

отримати визнання, виявити і запропонувати свої здібності і корисність для групи, наприклад 

малювати, чи забивати голи, рахувати подумки, чи швидко читати, складати вірші, чи вміти 

всіх розсмішити тощо. І від того, наскільки буде різноманітна і усвідомлена діяльність, тим і 

здоровіша буде група [4, с. 14]. 

Висновки. Проаналізувавши проблему, яка склалася в школі, практичний психолог 

пропонує конкретні кроки по запобіганню цькування в дитячому колективі: називати речі 

своїм ім’ям, оцінити неприпустимість ситуації, визначити цькування як загальну образу, 

активізувати моральне відчуття і сформулювати вибір, визначити нові правила для групи, 

підтримувати контроль над ситуацією, допомогти усвідомити важливість кожного. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ  

ВЧИТЕЛЯ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Актуальність дослідження. Актуальність проблеми психологічних аспектів навчання 

у віртуальному середовищі продиктована потребою розвитку навичок самостійної 

навчальної діяльності та дослідницького креативного підходу в навчанні, нової культури, 

активного саморозвитку особистості при дистанційному навчанні. 

Ефективність процесу навчання з використанням комп’ютерних технологій можлива 

тільки в тому випадку, якщо створені необхідні для цього умови. Одна з таких умов – 

психологічна підтримка учнів, метою якої є створення сприятливого психологічного клімату 

при проведенні дистанційного навчання, надання допомоги учням та їх батькам у створенні 

індивідуального стилю, орієнтованого на ефективне засвоєння знань при віртуальному 

навчанні. 

Також необхідно враховувати специфічність застосування технологій дистанційного 

навчання: вимагає спеціального обладнання для повноцінного функціонування; 

cпеціалізованої організації роботи учнів та вчителів за цією формою навчання; врахування 

специфіки розробки, побудови та публікації матеріалів , контакту з учителем, навичок 

володіння ІКТ. 

Мета статті – розкрити психолого-педагогічні особливості готовності вчителя до 

дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Історичний Розвиток дистанційної освіти (Distance 

learning) розпочався у 1840 році, коли англійський вчитель Ісаак Пітман (Isaac Pitman) 

запропонував навчати студентів своєї країни стенографії за допомогою поштових 



49 
 

відправлень і став, таким чином, автором першого курсу дистанційного навчання. Трохи 

пізніше, у 70-х роках XIX століття викладач Берлінського університету Ч. Туссен і член 

Берлінської організації сучасних мов Г. Лангеншейдт використовували поштовий зв'язок для 

розсилки учням контрольних робіт і навчальних матеріалів. Це були перші використання 

технології дистанційного навчання на рівні приватних ініціатив окремих викладачів. 

З того часу змінились форми і засоби дистанційної освіти, але актуальність цієї теми з 

кожним роком тільки зростає. «Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку 

освіти в умовах її цифровізації. Водночас таке навчання у разі потреби дозволяє забезпечити 

індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також неперервність освітнього 

процесу у випадках надзвичайних обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування 

закладів освіти», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. 

Дистанційна освіта є гнучкою, масовою, має багато ефективних сторін в порівнянні з 

традиційною системою освіти. З однієї сторони, вона позитивно впливає на особистість. 

Особливе місце тут посідає формування інформаційної культури. Її можна представити як 

систему, що складається з чотирьох базових компонентів, а саме: культури організації 

подання, сприйняття, обробки та використання інформації; культури доцільного та якісного 

використання можливостей ІКТ; культури використання засобів ІКТ для здійснення 

спілкування [1]. 

Проте, не слід забувати й про ряд проблем, які потребують дослідження і вирішення 

та негативний вплив дистанційної освіти. Окремо хочемо сказати про особливості 

спілкування, адже дистанційне спілкування часто сприймається користувачем як 

«знеособлене», що вимагає насправді дещо більшого самоконтролю, ніж при спілкуванні віч-

на-віч, але, нажаль, може «знімати» ряд соціально-прийнятних обмежень, які ми називаємо 

«етикою спілкування». 

Будь-яке, навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет – це лише опосередковане 

спілкування. Особисте, живе спілкування залишається поза кадром. Воно стає 

короткочасним, поверховим, збіднюється його емоційний компонент; накопичення 

інформації починає займати більше часу, ніж її обговорення; знижується культура письмової 

мови; погіршується писемність; скорочується час, коли людина в спілкуванні може проявити 

себе як індивідуальність; збільшується час рольового, офіційного спілкування; зростає 

конфліктність. 

Крім того, орієнтованість на технічні засоби, на віртуальне середовище, постійна 

концентрація на екрані монітора, тривале включення у віртуальний світ не може не 

відобразитися на внутрішньому стані студента. Існування й успішне функціонування його в 

новому психологічному середовищі висуває низку специфічних вимог: уміння виділити й 

відфільтрувати інформацію з великого інформаційного потоку, здатність коротко, точно і 

грамотно формулювати повідомлення або запити, уміння правильно розподіляти 

навантаження і швидко обробляти одержувану інформацію. 

Так, фрагментарність і роздрібненість інформації призводить до збільшення 

когнітивного навантаження на її сприйняття, використання гіпертекстового режиму, 

підтримуваного всіма веб-серверами, потребує вміння орієнтуватися у складній і часто 

заплутаній системі посилань, під час тривалої роботи на людину починає впливати 

«інформаційний шум» [2]. 

Все очевиднішим стає той факт, що процес взаємодії особистості з глобальними 

інформаційними мережами впливає на її психіку. Тому таким важливим є зворотній зв’язок 

між учнем та вчителем у системі дистанційного навчання. Він повинен забезпечувати учню 

психологічний комфорт. Суть механізму зворотнього зв’язку полягає в тому, що в 

міжособистому спілкуванні процес обміну інформацією ніби подвоюється і, окрім змістового 

навантаження, несе в собі від реципієнта до комунікатора відомості про те, як реципієнт 

сприймає і оцінює поведінку комунікатора [4]. 
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Психологи акцентують увагу на здатності учня самостійно працювати з інформацією, 

тому що самостійна робота в системі дистанційної освіти є основним елементом навчальної 

діяльності. Учені виділяють такі рівні готовності учня до самостійної роботи [3]: 

- високий, коли переважає пізнавальний, професійний мотив; 

- проміжний, коли є різні мотиви, актуалізовані різними проблемами; 

- низький, коли переважає зовнішній мотив: необхідність здати залік або іспит. 

Провідними мотивами самостійної діяльності можуть виступати навчально-

пізнавальні та професійні мотиви. Конкретними стимулами можуть бути інтереси, 

відповідальність, страх відрахування тощо. Різні за змістом мотиви по-різному впливають на 

якість навчальної діяльності. 

Будь-яка новація спочатку вимагає певних зусиль, і в дистанційному навчанні вони 

зовсім не такі великі, як може здатися на перший погляд. Зате потім електронний курс 

переходить в режим підтримки і основні трудовитрати викладача зосереджені на супроводі 

освітнього процесу. І за правильної побудови і достатньої вмотивованості, від останнього 

більшість викладачів дистанційних курсів одержує виключно позитивні емоції. 

Які корисні навички дає застосування дистанційного навчання: 

- допомагає учням набути навичок самостійної роботи, створює комфортні умови для 

творчості; 

- підвищує творчий та інтелектуальний потенціал учня за рахунок самоорганізації, 

вміння взаємодіяти з комп’ютерною технікою і самостійно приймати відповідальні рішення; 

- створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей творчого 

самовираження в процесі засвоєння знань, для розвитку особистості учня. 

Виділяють основні завдання психологічної підтримки дистанційного навчання: 

- вивчення середовища (комунікативної і середовища як сукупності індивідуальних 

особливостей учасників), вивчення особистих якостей, рівня розвитку психічних 

властивостей і якостей, особливостей міжособистісних відносин учасників дистанційного 

навчання;  

- передача учасникам дистанційного навчання значимої інформації з психологічної 

тематики;  

- створення найбільш сприятливих умов для розвитку необхідних особистісних 

якостей учня і викладача протягом усього процесу навчання і їх повноцінної адаптації до 

умов навчання;  

- забезпечення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні, яке ґрунтується 

на психологічних особливостях учня, подолання часто домінуючого авторитарного стилю 

при традиційному викладанні. 

Врахування психологічних особливостей у побудові освітнього процесу у веб-

середовищі дистанційного навчання значно підвищує його ефективність, робить робоче 

спілкування простим, доброзичливим, приємним, а навчання – результативним! 

Адекватність сприйняття інформації залежить від багатьох причин, найважливішою з яких є 

наявність або відсутність у процесі діалогу комунікативних бар’єрів. Комунікативний бар’єр 

– це психологічна перешкода на шляху адекватної передачі інформації між учасниками 

спілкування. Якщо такий бар’єр виникає, то інформація спотворюється або змінюється її 

зміст. Існують різні психологічні бар’єри спілкування: семантичний бар’єр пов’язаний із 

вживанням різних значень того самого поняття; стилістичний бар’єр виникає при 

невідповідності стилів мовлення; логічний бар’єр з’являється тоді, коли логіка міркування, 

запропонована комунікатором, дуже складна. 

Комунікативний бар’єр може перерости і в бар’єр відносин. Це суто психологічний 

феномен, коли почуття недовіри та ворожості до викладача поширюється і на пропоновану 

ним інформацію. В окремих випадках комунікативний бар’єр виступає психологічним 

захистом. Тому особистісні характеристики викладачів у системі дистанційної освіти мають 

важливе значення для забезпечення відповідного психологічного комфорту тим, хто 

навчається [3].Таким чином, коли дистанційна освіта базується на діяльнісному підході 
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завдяки тріаді «інформація – викладач – співпраця», можна досягти максимальної 

ефективності. 
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НОВИЙ ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

З БАТЬКАМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Ефективна робота дошкільного закладу неможлива без 

активного залучення родин до участі в освітньому процесі, підвищення педагогічної 

культури батьків, формування в них відповідального та усвідомленого ставлення до 

батьківства. Взаємодія з батьками - це напрям діяльності дошкільного практичного 

психолога  був і залишається одним з найважливіших та  стратегічних. Пандемія 

коронавірусу й карантин в Україні змусили змінити звичні способи роботи безліч людей по 

всьому світу й у нашій країні. Практичні психологи не стали винятком: зараз більшість із них 

активно опановує онлайн-інструменти, а в багатьох з’явилося ще більше роботи, ніж було 

раніше.  

У сучасних реаліях практичні психологи  набувають нового досвіду дистанційної 

реалізації основних завдань психологічної служби в умовах екстремальної ситуації в країні: 

збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я; сприяння забезпеченню 

психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги усім 

учасникам освітнього процесу, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і 

соціальному розвитку здобувачів освіти. 

В інтернеті, сьогодні, сформувалася дуже потужна практика надання дистанційної 

психологічної фахової допомоги і підтримки, спостерігається бум дистанційної просвіти, 

з’являються нові формати.  

Мета статті – висвітлити  новітні  підходи, щодо організації продуктивної взаємодії 

практичних психологів з батьками в умовах  дистанційної освіти.  

Виклад основного матеріалу.    Процес взаємодії практичного психолога з батьками 

дітей дошкільного віку потребує постійного вдосконалення та пошуку нових дієвих форм 

співпраці, особливо в час коли традиційні методи роботи замінюються «оф лайн» на «он 

лайн». Для того щоб педагоги, практичні психологи та батьки взаємодіяли ефективно, мають 

бути створені певні умови. Застосування ІКТ-технологій має стати ефективним інструментом 

у залученні батьків до освітнього процесу в ДНЗ. Основними перевагами онлайн-просвіти є: 

свобода від обмежень (часових, інформаційних, соціальних, територіальних і ін). 

Інструментами взаємодії і спілкування з батьками дистанційно можуть бути: 

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання 

повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, 

відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. 

https://mon.gov.ua/ua/news/vidsogodni-nabuvayut-chinnosti-onovleni-umovi-distancijnogo-navchannya-u-shkolah
https://mon.gov.ua/ua/news/vidsogodni-nabuvayut-chinnosti-onovleni-umovi-distancijnogo-navchannya-u-shkolah
https://ms.detector.media/internet/post/24445/2020-04-03-uryad-posilyue-karantin-vsi-obmezhennya-v-odnii-kartintsi/
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Форум – найпоширеніша форма спілкування. Модератор форуму реалізує дискусію чи 

обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. 

Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька 

форумів можна об’єднати в один великий. 

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного 

спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо, 

відеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за 

допомогою голосу, що під час за дистанційною формою є важливим моментом 

Провести онлайн-зустріч з батьками, за допомогою скайпу легше, аніж зібрати всіх 

батьків у дитсадку. Так до інтерактивного спілкування можна залучити навіть батьків, які 

перебувають у відрядженні чи хворіють.  

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона 

проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення 

відеоконференції необхідна її чітка підготовка: створення програм, своєчасна інформація на 

сайті і розсилка за списком. Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що 

дозволяє проводити заняття у «віддалених групах», коли батьки знаходяться на відстані. 

Отже, обговорення відбувається у режимі реального часу.  

Тести-онлайн: переваги Google Формах Щоб не складати тести в Word можно 

створювати ефективні онлайнові анкети та опитувальники з допомогою форми на Google 

диску. Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко 

планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. Форму 

можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть 

автоматично зберігатися в ній.  

Навряд чи існує сервіс, здатний зрівнятися за популярністю з YouTube, який став 

домівкою для мільйонів роликів. Аналітики підрахували, що, аби подивитися всі завантажені 

на нього відео, знадобиться 1000 років.  Якщо зробити все правильно, YouTube може стати  

надійним та незамінним помічником в психологічній просвіті батьків  

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить 

одній особі чи групі людей. Наприклад, автор розміщує публікацію у блозі, та дає 

можливість іншим прочитати і прокоментувати розміщений матеріал.  

Вебінар («веб» і «семінар») – онлайн-семінар, доповідь, презентація, лекція на певну 

тему, організована за допомогою вебтехнологій у режимі прямої трансляції. Вебінару 

властива головна ознака - інтерактивність. Під час вебінару лектор і слухачі мають 

можливість спілкуватись у чаті. 

Соціальні мережі Telegram та Viber дозволяють створювати закриті та відкриті 

канали, групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації. Найпоширенішою 

практикою є створення в соціальної мережі Viber групи для батьків та надання рекомендацій 

щодо здійснення просвітницької роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово 

тощо) та отримання фотозвітів. 

  Процес інформування відбуватиметься більш ефективно за допомогою презентацій, 

буклетів та відеороликів Microsoft Office. Створення цих продуктів навіть не потребує 

інтернету-пакети програм є у кожному MS Office, а навчанням з їх використання охоплена 

значна частина педагогів та практичних психологів за програмою «Інтел». 

   У більшості людей переважає візуальний канал сприйняття, тому презентація дає 

можливість затримати увагу батьків  на тих моментах, на яких практичний психолог бажає 

акцентувати. Це інформація, ілюстрована схемами, таблицями, діаграмами, графіками, 

малюнками, елементами анімації та фотографіями, ліпше сприймається та легше 

запам’ятовується. Презентації, можуть бути складені в програмі PowerPoint.  

Буклети, зроблені за допомогою Office Publisher доповнюють та закріплюють матеріал 

після проведених зборів, консультацій. Батьки вдома  

спокійно їх проглянуть та пригадають, про що йшлося, які надані рекомендації тощо. Щоб 

привернути батьківську увагу буклети мають бути інформативними і яскравими водночас, з 
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чітким великим шрифтом і яскравими малюнками, можуть містити пам’ятку, певний 

алгоритм дій - те, що можна застосувати на практиці. Відмовтеся від розважального 

характеру в рекомендаціях, зосередьте увагу на психолого-педагогічній просвіті. 

Відеоролики, змонтовані за допомогою програми Movie Maker можна використати як 

аналог традиційних переглядів батьками занять з психологом, музичних занять, 

логопедичних занять найкращим варіантом ,,включення,, де батьки можуть поспостерігати за 

діяльністю дитини. 

Найбільш багатофункціональним для організації роботи з батьками є сайт 

дошкільного закладу, який може виконувати функції: накопичення матеріалу, корисного для 

батьків відеотека та бібліотека з добіркою інтернет-ресурсів щодо виховання дітей 

презентації закладу, ведення онлайн-журналу для батьків кожен випуск можна присвячувати 

певній проблематиці, яка хвилює батьків журнал можна створювати на платформах 

SlіdeShare або Calameo . 

Для дієвої організації дистанційного спілкування з батьками можно запропонувати 

наступний алгоритм: 

Попередньо інформуйте про проведення (онлайн) групових або індивідуальних форм 

просвіти  батьків, (тематичних або за запитом); 

Створіть додаткові інформаційні матеріали. Організувати просвітницьку діяльність 

дистанційно - це надати допомогу самостійно розібратися із тим, про що батьки хочуть 

дізнатися (можна розміщувати мультимедійні матеріали – презентації, відеоролики, 

посилання, які допоможуть у ознайомленні з визначеними ними  запитами) . 

Заохочуйте батьків звертатися до нових технологій. Враховуйте, що не всі батьки 

однаково активно можуть брати участь в запропонованій  діяльності, мотивуйте їх та 

проводьте роз’яснювальну роботу. 

Продумайте отримання зворотнього зв’язку. Для отримання зворотнього зв’язку 

можна використовувати електронну пошту, онлайн-сервіси (наприклад освітню платформу 

Youtube, Viber, Skype, Whats App, Теlegram , ZOOM, тощо). 

Психотерапевтичний контакт – це особливий вид стосунків. Тому письмова 

консультація менш ефективна, ніж очна або онлайн, де можливий особистий зв’язок та 

встановлення рапорту.  

Враховуйте, при консультуванні через Інтернет існує ризик обриву з’єднання ( веде до 

втрати повідомлень), не достатню якість технічних засобів (повільна швидкість Інтернету, 

якість зображення тощо). 

Для того, щоб просвітницька робота в дистанційній формі проходила якісно, 

практичний психолог повинен коригувати своє екранне сприйняття, навчитися уловлювати 

нюанси в голосі, міміці, які важко розпізнавати через техніку. Це може стати в нагоді для 

розвитку сприйняття при безпосередньому спілкуванні.  

Висновки. Вміти ефективно працювати на відстані, добре розумітися на технологіях 

та бути медіаграмотним – надважливі навички 21 століття. Процес взаємодії практичного 

психолога з батьками  потребує постійного вдосконалення та пошуку нових дієвих форм 

співпраці, вимагає  готовності правильно реагувати на викликали часу. Лише вдала 

інтеграція сучасних   підходів дасть змогу й надалі вирішувати безліч питань, а головне - 

зробити освітній процес  якісним і ефективним. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні дистанційна форма підвищення кваліфікації 

педагогів набуває все більшого поширення, бо має такі особливості: індивідуальний режим 

навчальної роботи, а саме, вивчення навчального матеріалу в особистому темпі; домінування 

самостійної пізнавальної діяльності; створення спеціальних дидактичних матеріалів для 

самостійної роботи; зміна функцій тренера (організація, керівництво, загальна орієнтація у 

навчальному матеріалі, консультування, контроль); зміна позиції слухача (ініціативність у 

режимі роботи над навчальним матеріалом, самостійне планування своєї роботи, 

відповідальність за виконання намічених планів і т.). Дистанційну форму підвищення 

кваліфікації можна назвати особистісно орієнтованою, оскільки вона орієнтована на 

формування та розвиток педагогічних працівників як суб’єктів навчального процесу і 

спрямована на саморозвиток та самоактуалізацію через індивідуалізацію та самостійну 

пізнавальну діяльність. З огляду на все це можна стверджувати, що самостійна робота 

педагогічних працівників, самостійна пізнавальна діяльність відіграє чи не найважливішу 

роль в навчальному процесі. Проте, для успішної її реалізації, слід забезпечити цілий ряд 

умов: починаючи від створення дидактичних матеріалів для самостійної роботи і закінчуючи 

реформуванням самих навчальних відносин. 

Мета статті – дослідження можливостей використання елементів інформаційно-

цифрових технологій при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників сумської 

області. 

Виклад основного матеріалу. В даний час проблема організації дистанційної форми 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Сумської області стає все більш 

актуальною. Те, що незабаром дистанційна форма підвищення кваліфікації займе провідне 

місце в освітній системі, не викликає сумніву. Проблема впровадження дистанційних 

технологій постала не випадково. Це зумовлено особливостями організації дистанційної 

форми підвищення кваліфікації, яка передбачає відведення великої кількості часу на 

самостійну роботу слухачів. Використання, в процесі такої форми підвищення кваліфікації, 

елементів новітніх інформаційних технологій дозволяє не витрачати час протягом заняття на 

елементарні завдання закритого типу, а зосередитися на творчих завданнях, що розвивають 

не тільки предметну, але і комунікативну, і культурологічну компетенції. 
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Таблиця 1 

Елементи інформаційно-цифрових технологій  

при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників 

Вид роботи Елементи новітніх 

інформаційних технологій 

Основні можливості 

Створення 

навчального 

контенту 

 

-WordPress  

-Google Docs  

-WizIQ  

-Wiki  

-Moodle  

-MS OneDrive 

-Microsoft Office 365 

розміщення навчальних матеріалів 

учителем та учнем, спілкування в 

чаті та на форумі, проведення 

онлайн-уроків, спільна робота учнів 

над одним проектом, мобільне 

навчання [2] 

Спілкування 

в інтерактивному 

режимі 

 

-Moodle  

-WizIQ  

-Educreations  

-Skype  

-Google Hangouts  

-vAcademia  

-Twitter 

-Microsoft Office 365 

проведення й запис онлайн-уроків, 

створення курсу спілкування в 

інтерактивному режимі, спільна 

робота над проектом, обмін 

інформацією 

Створення 

відеоуроків 

 

-WizIQ  

-YouTube  

-Movie Maker 

-Microsoft Office 365 

запис уроків, розміщення відео на 

блозі, сайті, у соціальній мережі 

Створення «живих» 

презентацій 

 

-Prezi  

-SlideShare 

-Microsoft Office 365 

 

створення презентацій, розміщення 

їх на сайті, блозі, спільне 

використання презентацій, обмін 

презентаціями, створення 

презентацій з відео та 

гіперпосиланнями 

Ігрові форми 

 

-vAcademia  

-Prezi  

-Hot Potatoes 

-Microsoft Office 365 

навчання в ігровому режимі, рольові 

ігри, презентації із завданнями, 

завдання-кросворди 

 

Зупинимося докладніше на самому процесі впровадження елементів новітніх 

інформаційних технологій при дистанційній формі підвищенні кваліфікації педагогічних 

працівників. Йтиметься про досвід організації такої форми підвищення кваліфікації на основі 

Microsoft Office 365, що володіє широким спектром можливостей як для викладачів, так і для 

слухачів. Платформа Microsoft Office 365 є автоматизованою, заснованою на комп'ютерних і 

інтернет-технологіях. Microsoft Office 365 надає широкий набір інструментів, які зроблять 

навчальний курс ефективнішим. 

На власний розсуд викладач завантажує на сервер плани своїх курсів, замітки щодо 

лекцій, додатків, завдання для читання, щоб слухачі могли використовувати їх в будь-який 

зручний момент. 

Можливість розміщення онлайн тестів в матеріалах учбового курсу дозволяє 

отримати оцінку відразу, як тільки на питання буде дана відповідь. Таким чином вони є 

ефективним засобом для оперативної перевірки викладачем і слухачем поточного рівня 

освоєння матеріалу. Зворотний зв’язок в процесі навчання є вкрай необхідною частиною 

навчальної середовища, а оцінка результатів – одним з найважливіших процесів в навчанні. 

Добре сконструйований тест, навіть тест множинного вибору, надає необхідну інформацію 

для викладача про міру засвоєння матеріалу слухачами. Якщо зворотний зв'язок досить 
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швидкий, таке тестування може стати для слухачів тим необхідним інструментом, за 

допомогою якого вони можуть самі оцінити свою роботу і визначитися у подальшій 

діяльності. Розробники системи додали велику кількість параметрів в модуль тестування. З 

одного боку це дещо ускладнює налаштування тесту, з іншого дозволяє зробити тест 

надзвичайно гнучким. Тести можна варіювати, включаючи тестові питання із загального 

фонду питань в довільному порядку. Можна варіювати інтерфейс процесу тестування. 

Слухачі можуть виконувати одні і ті ж тести кілька разів. Кожна спроба автоматично 

фіксується. Після проходження, слухачу можуть бути доступні правильні відповіді на 

питання тесту. База запитань може складатися з питань, складених або відповідно до 

структури дисципліни, або відповідно до певних тем вашого курсу, або на ваш розсуд. 

Питання можуть бути різного типу: з одним варіантом відповіді з множиною варіантів 

відповіді. Питання також може мати пояснення. Викладач може створювати базу запитань 

ґрунтуючись на темах, розділах, семестрах та ін. організаційних схемах при проектуванні 

дистанційного курсу. 

Розміщення і прийом завдань онлайн, значно спрощує процедуру поточного контролю 

– оцінки відстежуються автоматично. Окрім цього засобами Microsoft Office 365 можна 

організувати крос-рецензування завдань з анонімним оцінюванням робіт слухачів один 

одним, що дозволяє збільшити мотивацію і ефективність навчання. Онлайн-варіант журналу 

контролю успішності дозволяє слухачам бачити свій прогрес в освоєнні курсу. При цьому 

доступ легко організувати так, щоб слухач бачив тільки свої оцінки і не знав про оцінки 

однокурсників. 

Форуми і чати надають для зареєстрованих учасників курсу засіб комунікації за 

межами навчальних аудиторій. Форуми дають слухачам більше часу на обдумування і 

формулювання відповідей, дозволяючи організувати більш глибокі обговорення матеріалу, 

що вивчається. З іншого боку, чати дозволяють організувати легке і швидке спілкування 

слухачів один з одним (наприклад, для обговорення спільного проекту) і викладачем, 

незалежно від того, де вони знаходяться. Чати можна використовувати для різних цілей – від 

анонса курсів, змінах в розкладі, аж до проведення самого заняття в режимі чату. Найбільш 

цікавою є можливість створювати тестові вправи та надавати можливість слухачам 

виконувати їх не в аудиторії, авпозаурочний час. При проходженні тестових завдань, з метою 

усунення можливості користування «додатковими джерелами», можна налаштувати час 

проходження даної вправи. 

Висновки. Огляд можливостей використання елементів інформаційно-цифрових 

технологій при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників Сумської області свідчить 

про те, що за рівнем можливостей найбільше підходить платформа Microsoft Office 365, що 

дозволяє організувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних завдань, 

здійснювати взаємообмін знаннями. Широкі можливості для комунікації – одна з 

найсильніших сторін Microsoft Office 365. Система підтримує обмін файлами будь-яких 

форматів – як між викладачем і слухачем, так і між самими слухачами. Сервіс розсилки 

дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події. 

Чат дає можливість організувати обговорення проблем, при цьому обговорення можна 

проводити по групах. До повідомлень у чаті можна прикріплювати файли будь-яких 

форматів. Є функція оцінки повідомлень – як викладачами, так і слухачами. 

Відеоконференції дозволяють організувати обговорення проблем у режимі реального часу. 

Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» призначені для індивідуальної комунікації 

викладача та слухача: рецензування робіт, обговорення індивідуальних навчальних проблем. 

Microsoft Office 365 дозволяє контролювати «відвідуваність», активність слухачів, час їх 

навчальної роботи в мережі. Підбиваючи підсумки можна сказати про те, що Microsoft Office 

365 є цікавим інструментом організації дистанційної форми підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників Сумської області, що відповідає вимогам сьогодення. 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Актуальність дослідження. Міністерство освіти та науки України в 2017 році 

затвердило всеукраїнський експеримент із медіаосвіти на 2017–2022 роки, який має назву 

«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику». Експеримент передбачає масове наскрізне 

впровадження медіаосвіти у навчальні заклади, включаючи дитсадки, школи та виші. Заходи 

із впровадження медіаосвіти є продовженням попереднього експериментального етапу, що 

тривав з 2011 до 2016 року, в рамках якого різними формами шкільної медіаосвіти було 

охоплено понад 40 тис. учнів. Що таке експеримент із медіаосвіти в Україні? В 2010 р. в 

Україні було прийнято «Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні», а в 2016 р. 

Президія Національної академії педагогічних наук України схвалила її нову редакцію. Ця 

Концепція базується на вивченні стану медіакультури населення України та міжнародному 

досвіді організації медіаосвіти. Основні положення Концепції відповідають завданням, 

сформульованим у Паризькій програмі-рекомендаціях з медіаосвіти ЮНЕСКО (від 22 червня 

2007 р.), резолюції Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової інформації (від 

16 грудня 2008 р.), Феській декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності (від 17 

червня 2011 р.) та Паризькій декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності в 

цифрову епоху (від 28 травня 2014 р.). Головною метою Концепції є сприяння розбудові в 

Україні ефективної системи медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки 

держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній 

інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну 

грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших 

особливостей. 

Аналіз досліджень і публікацій. Актуальність впровадження медіаосвіти в Україні 

зумовлюється нагальним завданням входження нашої країни до єдиного європейського 

освітнього й інформаційного простору. У зв’язку з цим варто зауважити, що саме у 

розвинених європейських країнах (поряд із Канадою, США та Австралією) питанням 

медіаосвіти традиційно приділяється найбільша увага. Дослідження різних аспектів і 

проблем медіаосвіти здійснюються науковцями багатьох країн. Вперше у 1960 році відомий 

канадський теоретик комунікацій і медіа М. Маклюен запропонував упровадження 

медіаосвіти у навчальні програми. Питання медіаграмотності, вивчення медіа та їх впливу на 

https://www.pedrada.com.ua/article/1176-qqq-17-m1-12-01-2017-elementarn-nstrumenti-stvorennya-distantsynih-kursv?from=PW_F5_%20article&ustp=W
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суспільство, освоєння учнівською і студентською молоддю умінь і навичок, необхідних для 

ефективної взаємодії із сучасними медіа, перебувають у центрі уваги, зокрема таких 

зарубіжних науковців, як Р. Гоббс та Р. К’юбі (США), Б. Шерб (Німеччина), Ж. Гоне та 

К. Ермелен (Франція), О. Федоров (Росія). Дедалі більше досліджень, пов’язаних із 

медіаосвітою, з’являється останніми роками в Україні. Її проблеми в контексті світового 

інформаційного простору досліджують такі українські вчені, як О. Баришполець, 

О. Волошенюк, Н. Габор, В. Іванов, Л. Найдьонова, І. Слісаренко, М. Тимошик (теорія і 

соціологія медіа, журналістика), Н. Іллюк, Г. Онкович, Б. Потятиник (педагогічні аспекти 

медіаосвіти), І. Чемерис та багато інших. Позитивним стало проведення різних видів 

інформаційних заходів з метою окреслити коло питань з проблеми медіа-освіти та визначити 

шляхи їх вирішення, а саме: круглих столів, загальнонаціональних інтернет-конференцій, 

реалізуються певні медіаосвітянські проекти, засновано ряд інтернет сайтів. 

Мета статті полягає у висвітленні основних аспектів щодо впровадження медіаосвіти 

в навчально-виховний процес ЗЗСО. 

Виклад основного матеріалу. Термін «медіа» використовується для об’єднання 

різних форм грамотності. Найбільш важливими з них є інформаційна грамотність, візуальна 

грамотність, текстуальна грамотність, нові засоби масової грамотності та новини. У сучасній 

«Енциклопедії освіти» зазначається, що медіаосвіта – це «технічні засоби створення, запису, 

копіювання, тиражування, зберігання, розповсюдження, сприйняття інформації та обміну її 

між суб’єктом (автором медіатексту) і об’єктом (масовою аудиторією), а саме: друк, 

фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, 

включаючи Інтернет». В останні роки увага до медіаграмотності збільшилася. ЮНЕСКО і 

Європейська комісія організували дослідження і закликала національні уряди включити 

медіаграмотність у сферу впливу своїй політики. Медіаграмотність може бути визначена як 

сума знань, навичок і відносин, які громадяни повинні використовувати свідомо та критично. 

Кожен повинен мати можливість отримати доступ до використання засобів масової 

інформації, щоб розуміти і свідомо оцінювати різні її аспекти. Важливість медіаграмотності 

можна підкреслити, вказуючи на важливість ЗМІ в сучасному суспільства. Наше суспільство 

насичено різноманітними засобами масової інформації. 

Школярі слухають та дивляться телебачення і в той же час відправляють текстові 

повідомлення друзям за допомогою мобільного телефону, вони пишуть на папері в школі, і в 

чаті Facebooking на своєму ноутбуці. 

Різні засоби масової інформації – телебачення, мобільний телефон, комп’ютер – 

використовуються одночасно, і в силу технологічних розробок одного середовища може 

надавати різні види медіаконтенту – шкільним творам, джерелам для дослідження, 

можливості спілкування з друзями в соціальних мережах і т.д. Оскільки ці різні ЗМІ стали 

важливими як для отримання інформації так і для спілкування з іншими людьми, вони 

отримали значення в суспільстві і медіаграмотність стала однією із ключових передумов для 

становлення активного і свідомого громадянина. 5 липня 2012 року Рада ООН з прав людини 

одноголосно ухвалила важливу резолюцію «Про сприяння, захист та здійснення прав 

людини в Інтернеті». Запропонована Швецією резолюція була широко підтримана 

міжнародною спільнотою – понад 70 країнами-членами РПЛ та іншими країнами з усіх 

регіональних груп. 

Резолюція постановила: «права, які людина має онлайн, мають однаковою мірою бути 

захищені, зокрема, свобода вираження поглядів, яка застосовується незалежно від кордонів 

та щодо будь-яких обраних особою ЗМІ, відповідно до статті 19 Загальної декларації прав 

людини та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права». 

Соціальні мережі відіграють важливу роль у створенні та зміцненні цінності Інтернету 

як форуму для дискусій. Вони уможливлюють реалізацію прав людини, особливо права на 

вираження поглядів (але також на зібрання) та виступають каталізатором демократичної 

участі громадян у суспільних процесах і, таким чином, – демократії. Медіа потужно й 

суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний 
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чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання. Важливу роль на всіх етапах 

становлення та розвитку медіаосвіти відіграє ЮНЕСКО. 

Починаючи з 1970-х років ЮНЕСКО постійно звертається до проблем медіосвіти, яка 

в офіційних документах цієї організації розуміється як одне з «фундаментальних людських 

прав», нерозривно пов’язане зі свободою самовираження та отримання інформації. Протягом 

1980-х – 2000-х років на кількох фахових форумах ЮНЕСКО ухвалювалися документи, які 

рекомендують національним урядам запроваджувати всеохопні програми медіа-освіти на 

всіх освітніх рівнях, включно з освітою дорослих, та запроваджувати програми підготовки 

вчителів і викладачів з медіаосвіти. На конференції у Відні в 1999 році ЮНЕСКО підкреслює 

важливість визначення значення медіатекстів і інтереси ЗМІ та медіавиробників. Кожна 

людина повинна мати можливість аналізувати і критично осмислювати ЗМІ. Люди повинні 

бути компетентні в розумінні повідомлень і значенні матеріалів, представлених в засобах 

масової інформації. Всі громадяни повинні мати доступ до різних засобів масової інформації, 

доступних як для споживання так і для виробництва. Громадянам також потрібні навички 

для створення повідомлень, а також вміння вибирати відповідні медіаплатформи для їх 

викладання та спілкування з іншими людьми. Європейська комісія (ЄК) вважає 

медіаграмотність важливим фактором формування свідомого громадянина в сучасному 

інформаційному суспільстві. Але необхідно враховувати широке проникнення засобів 

масової інформації в наше суспільство і необхідність усвідомлення різних видів 

повідомлень, з якими ми стикаємося в нашому повсякденному житті. Багато організацій в 

країнах-членах ЄС також почали проекти поліпшення медіаграмотності серед своїх 

громадян. 

Прикладом може служити Європейська хартія з медіаграмотності. Цілями Хартії є: 

- сприяння більшої інформованості в Європі по медіаграмотності і ЗМІ в освіті; 

- підняття суспільної значущості медійної грамотності та медіаосвіти як в кожній 

європейській нації, так і в Європі в цілому; 

- стимулювання розвитку постійної та добровільної мережі засобів масової інформації 

для педагогів Європи, які пов'язанні між собою загальними цілями. 

З 2010 р. в Україні набула чинності Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, 

що має на меті «сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіа-освіти заради 

забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із 

сучасною системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і 

медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей». 

Головною метою Концепції є визначити основні напрями медіаосвіти, як дорослого 

населення, так і учнівської та студентської молоді в Україні та окреслення значення впливу 

медіапростору на свідомість та громадянську позицію сучасного українця. 

Пріоритетними напрямами розвитку в Україні ефективної системи медіаосвіти є: 

створення системи шкільної медіаосвіти, що передбачає розроблення психологічно 

обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти для молодших класів 

загальноосвітніх шкіл; сприяння поширенню практики інтеграції медіаосвітніх елементів у 

навчальні програми з різних предметів; напрацювання низки факультативних медіаосвітніх 

програм для підлітків; упровадження курсу медіакультури з урахуванням профільного 

навчання; активізація гурткової роботи, фото-, відео-, анімаційних студій, інших позакласних 

форм учнівської творчості медіаосвітнього спрямування. 

В останні роки старі кордони – наприклад, між приватним та суспільним життям, 

високою і низькою культурою – стають менш гострими. Більше уваги приділяється 

особистому, повсякденному життю. Також відбулися технологічні зміни і у використанні 

засобів масової інформації. З використовуючи широкі можливості комп’ютерів персоналії є 

не тільки читачами, слухачами та глядачами, але можуть стати і творцями інформації. 

В Інтернеті з’являються блоги, саморобні пости, викладають відео. Не завжди 

інформація, викладена в мережі Інтернет, яка на сьогодні є найбільшою з медіаструктур, несе 

позитивний, високоестетичний характер. Готовність школярів до сприймання інформації, 
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вміння надавати оцінку її значущості, корисності, необхідності, вже не є прерогативою 

старшої школи. З процесом введення в шкільну програму початкової школи предмету 

«Інформатика», наступним кроком повинна була стати програма з медіаосвіти. 

Звертаючись до одного з найбільш шанованих учених в галузі медіаосвіти, професора 

Ліверпульського університету Лена Мастермана, який проголошує, що медіаосвіта 

відбувається протягом всього життя людини і це не тільки процес оцінки медіапродуктів, а 

сукупність певних послідовних дій, спрямованих на дослідження творів медіакультури, 

метою чого є не просто критичне розуміння, а «критична автономія», тобто здатність 

людини до самостійного критичного судження про медіатекст. 

Медіаосвіта намагається змінити стосунки вчителя і учнів, ставить їх у позицію 

співдослідників, таким чином надаючи додаткові можливості співпраці і діалогу. Крім того, 

на думку Л. Мастермана, медіаосвіта орієнтується на навчання в колективі, переважно в 

групах, що формує у дітей комунікативні та соціальні компетентності. Згідно з даними 

Національного союзу сімейних асоціацій, неповнолітня аудиторія щорічно проводить у 

середньому 154 години якісного часу (тобто періоду неспання) з батьками і 850 годин – з 

учителями, у той час як на контакти з різними екранними медіа у дітей відводиться 1400 

годин. 

Сучасні молодші школярі є активними споживачами медіаінформації, мають навички 

володіння комп’ютерною технікою. Однак медіаосвіта, як відомо, передбачає не тільки 

наявність чисто технічних знань та умінь володіння технікою, а й уміння повноцінного 

сприйняття творів медіакультури, аналізу, самостійного осмислення та інтерпретації 

медіатворів. Зараз вже досить широко визнано, що початкова школа повинна навчити дітей 

критично ставитись до будь-якої інформації. Інше питання полягає в тому, як школа чи 

система освіти в цілому готова та справляється з цією проблемою. «Належна ефективність 

викладання медіаосвітніх курсів і формування особистісної медіа культури зокрема може 

бути досягнута лише за умови ґрунтовано розроблених психолого-педагогічних засад, які 

мають враховувати як традиційні медіаосвітні, медіапедагогічні підходи, так і нові 

медіапсихологічні», – зазначає Л.А. Найдьонова. 

Урахування психологічних особливостей молодшого школяра необхідно при 

визначенні форм та методів медіаосвіти. Обов’язковою умовою залишається зацікавленість 

учня у такій, достатньо непростій складовій сучасного життя. Серед форм, які можуть бути 

використані під час освітнього процесу можна рекомендувати створення анімаційних 

фільмів за власними сценаріями, випуск газети або журналу, фотокалажів з певних 

соціальними тем, реклами улюбленої книжки. Але в результативності такої діяльності не 

можуть бути зацікавлені тільки педагогічні працівники. Залучення батьків до процесу 

медіаосвіти є обов’язковою умовою такої діяльності. 

У 1982 році було прийнято Грюнвальдську декларацію з медіаосвіти, розроблену 

ЮНЕСКО. У декларації зазначено, що сьогодні усі ми живемо у світі, в якому нас оточують 

медіа, тому школа і родина однакову відповідальність за виховання молоді. Найбільш 

ефективною буде політика, коли батьки, фахівці з медіаосвіти будуть співпрацювати, щоб 

виховати медіаграмотне покоління. Окрема увага зверталась на зв’язок медіаосвіти з 

навчанням про засоби масової інформації. Відповідно до даних ЮНЕСКО (2008) до 

ключових аспектів медіаосвіти у контексті нових медіа слід віднести п’ять базових навичок, 

що є вирішальними для медіа і інформаційної грамотності: 

- розуміння почутого або прочитаного; 

- уміння мислити критично; 

- творчість або креативність; 

- крос-культурна свідомість; 

- активна громадянська позиція. 

Виходячи з цих навичок були визначенні завдання для кожної із ступенів школи. 

Школа І ступеню (початкова школа) – це інтеграція медіаосвітнього контенту у зміст 

начальних програм. Основна мета – формування вмінь аналізувати інформацію, визначати її 
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достовірність, вірогідність, узагальнювати, робити висновки. Результатом повинно бути 

сформоване критичне мислення. 

Висновки. Вивчення сучасних масмедіа в ЗЗСО відкриває великі можливості для 

розвитку дітей. Перш за все, це пов’язано з екранними медіа, які користуються найбільшою 

популярністю в дитячій аудиторії. Виходячи з тієї великої ролі, яку кіно, телебачення, відео 

відіграють у житті суспільства, кожен педагог повинен задуматися про те, як зорієнтувати 

учнів в тому потоці аудіовізуальної інформації, в якому живе сучасний школяр. Таким 

чином, підвищення зацікавленості та успішні перші кроки з упровадження медіаосвіти в 

Україні, як і активна участь у цьому процесі науковців, педагогів, психологів та 

представників фахової спільноти дають підстави очікувати подальшого успішного розвитку 

медіаосвіти в нашій країні. Важливість цього завдання є тим більш очевидною, що високий 

рівень медіаосвіченості і внаслідок цього поінформованості громадян у сучасному світі 

необхідний для зміцнення демократії та прискорення економічного зростання, а ліпше 

розуміння функціонування медіасфери вестиме до підвищення вимог до медіа і внаслідок 

цього – до підвищення їхньої якості. Перспектива подальших досліджень полягає у 

висвітленні методичних аспектів впровадження медіаосвіти в початковій школі. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ДІТЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Актуальність дослідження. Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються 

докорінні зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких 

покладено принцип урахування інтересів таких дітей. Одним із основних принципів 

міжнародних стандартів є право дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство, 

основою якої є забезпечення таким дітям доступу до якісної освіти. Стратегічна мета цього 

процесу – формування нової філософії суспільства, державної політики щодо дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Надзвичайно важливими учасниками 

інклюзивного навчання дитини є її батьки і лише за активної участі в цьому процесі сім’ї 

може бути досягнуто значних успіхів у соціалізації дитини з особливими освітніми 

потребами.  

У європейських країнах, які мають чималий досвід з цього питання, однією з умов 

включення дитини в інклюзивне навчання є здатність батьків свідомо сприймати стан 

дитини, уміти співпрацювати з педагогами, виступаючи їхніми активними помічниками. В 

останні роки, зважаючи на впровадження інклюзивного навчання, в теорії та практиці 

психологічної науки виникла необхідність активного вивчення сім’ї, яка виховує дитину з 

особливими потребами. Саме з власної сім’ї дитина виносить у доросле життя перші 
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уявлення про морально-людські цінності, норми поведінки, характер взаємовідносин між 

людьми. В сім’ї діти не лише наслідують близьких, орієнтуються на їхні соціальні та 

моральні установки. Тому психологічна зрілість батьків, їхні ідеали, досвід соціального 

спілкування найчастіше мають вирішальне значення в розвитку дитини. 

Питаннями вивчення та підтримки сімей, які виховують дитину з особливими 

освітніми потребами займалися такі видатні вчені, як Л.К. Шлегер, А.І. Граборов, 

К.Н. Корнілов. Зараз відомі праці Є.М. Мастюкової, А.Р. Маллер, В.В. Ткачевої, які 

висвітлюють проблеми таких дітей та їхніх батьків. У науковій літературі широко 

представлено роботу з батьками, які виховують дітей з порушеннями у розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку (Г.А. Мішина, Т.Н. Волковська, Є.І. Морозова). 

Мета статті – окреслити коло проблем, з якими стикаються батьки при вихованні 

дитини з особливими освітніми потребами та розкрити особливості психологічної підтримки 

таких родин.  

Виклад основного матеріалу. Сім’я – це мікросоціум, в якому не тільки живе 

дитина, але і формуються її моральні якості, відношення до людей, уявлення про характер 

міжособистісних зв’язків. 

Труднощі, які постійно відчуває сім’я з дитиною з особливими освітніми потребами, 

значно відрізняються від повсякденних турбот, якими живе родина, яка виховує дитину з 

типовим розвитком. 

Серед основних функцій, які притаманні звичайній родині, слід відмітити: 

- народження і виховання дітей; 

- здійснення зв’язку між поколіннями, збереження та передача дітям цінностей та 

традицій сім’ї; 

- створення умов для розвитку особистості всіх членів сім’ї; 

- задоволення потреби в спілкуванні з близькими людьми; 

- задоволення індивідуальної потреби в батьківстві або материнстві, в контактах з 

дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях; 

- охорона здоров’я членів сім’ї, організація відпочинку, зняття стресу. 

Доведено, що в сім’ях, які виховують дітей з нетиповим розвитком, всі вищезазначені 

функції реалізуються не повною мірою. 

Тож потреба в наданні психологічної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, обумовлюється наявністю величезного числа 

різноманітних проблем, з якими ці сім’ї повсякденно зустрічаються. 

Зміни в сім’ях, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, 

відбуваються на психологічному, соціальному й соматичному рівнях. 

Психологічний рівень 

Народження дитини з нетиповим розвитком сприймається її батьками як найбільша 

трагедія. Факт появи на світ «не такої, як у всіх» дитини є причиною сильного стресу, який 

відчувається батьками, в першу чергу матір’ю, яка знаходяться з дитиною постійно. Страхи, 

які відчуває жінка з приводу майбутнього дитини, народжують почуття самотності, 

розгубленості і відчуття «кінця» життя. 

Всі надії і очікування, які відчували члени сім’ї в зв’язку з майбутнім дитини, 

руйнуються в одну мить, а осмислення того, що сталося і набуття нових життєвих цінностей 

розтягується часом на тривалий період. Це пов’язано з багатьма причинами, серед яких: 

- особистісні особливості самих батьків, їх здатність або нездатність прийняти 

дитину; 

- наявність комплексу розладів, що характеризують ту чи іншу аномалію розвитку, 

ступінь їх вираженості; 

- відсутність позитивно-підтримуючого впливу соціуму.  

Соціальний рівень 
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Після народження дитини з особливими освітніми потребами сім’я звужує коло своїх 

знайомих і навіть родичів через характерні особливості стану і розвитку дитини, а також 

через особисті установки самих батьків (страх, сором). 

Випробування подібного роду має деформуючий вплив і на взаємини між батьками 

дитини. Одним із найсумніших проявів, що характеризують стан сім’ї після народження 

дитини з нетиповим розвитком, є розлучення. Відомі випадки, коли подібні труднощі 

згуртовували сім’ю. Однак частина сімей не витримують такого випробування і 

розпадаються, що чинить негативний вплив на процес формування особистості дитини. 

Соматичний рівень 

Стрес, що виник в результаті народження дитини з особливими освітніми потребами, 

може зіграти роль пускового механізму соматичних захворювань у його батьків. Подібні 

явища мають місце в першу чергу в соматичному стані матерів: коливання артеріального 

тиску, безсоння, часті і сильні головні болі, порушення терморегуляції, часті застуди та 

алергія; серцево-судинні та ендокринні захворювання; посивіння; проблеми, пов’язані з 

шлунково-кишковим трактом, гастрити, виразки. Матері часто скаржаться на загальну втому, 

а також відзначають стан депресії і туги. 

Крім того сім’ї, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, стикаються 

і з іншими труднощами: 

- низький рівень реабілітаційних можливостей сімей для надання допомоги дитині; 

- низька психолого-педагогічна компетентність батьків, відсутність необхідних 

педагогічних знань і низька мотивація до їх придбання; 

- високий рівень психічної травмованості батьків (осіб, які їх заміщають), викликаний 

народженням такої дитини. 

Розглядаючи переживання батьків як процес адаптації до нової життєвої ситуації, 

Е. Шухардт пропонує періодизацію кризових станів емоційної сфери батьків: 

1) невідомість, невизначеність (стан панічного жаху перед невідомим, переживання 

шоку, відчуття того, що руйнується звичне «нормальне» життя); 

2) визначеність (протиріччя між розумінням проблеми на раціональному рівні та її 

заперечення на рівні емоцій та почуттів); 

3) агресія (прояв негативних почуттів у вигляді емоційних спалахів, у результаті чого 

виникає агресія, спрямована на оточуючих); 

4) активна хаотична діяльність, спроба оволодіти безвихідною ситуацією за 

допомогою тих засобів, що є. Виділяють дві основні стратегії такої поведінки: пошук 

«медичного» спеціаліста – екстрасенса, лікаря-чарівника – чи пошук зцілення шляхом 

звернення до Бога; 

5) депресія, переживання почуття безвихідності, апатії та відчаю у зв’язку з марністю 

зусиль, що були зроблені на попередньому етапі; 

6) прийняття факту порушення у розвитку, набуття нового сенсу життя; 

7) активізація, вивільнення сил у результаті прийняття факту порушення розвитку 

дитини, які раніше йшли на боротьбу та заперечення, активна побудова та здійснення 

життєвих планів; 

8) солідарність (об’єднання з іншими батьками, які мають аналогічні труднощі). 

Деякі дослідники звертають увагу на пом’якшення емоційних станів у середньому 

лише через 10 років після народження дитини з особливими освітніми потребами. 

Отже, потреба в наданні психологічної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

порушеннями у розвитку, обумовлюється наявністю величезного числа різноманітних 

проблем, з якими ці сім’ї повсякденно зустрічаються. 

У сучасних дослідженнях виявлена пряма залежність особливостей розвитку дитини 

від сімейного фактора: чим сильніше виявляється сімейне неблагополуччя, тим більш 

виражені порушення розвитку у дитини. 

Сучасний підхід до сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами, 

розглядає її як терапевтичну структуру, яка володіє потенційними можливостями до 
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створення максимально сприятливих умов для розвитку і виховання дитини. Сімейні умови, 

які створюються батьками, забезпечують оптимальний розвиток дитини з особливими 

освітніми потребами, формують в неї позитивні моральні якості, добре ставлення до світу. 

Робота з сім’єю стає, таким чином, одним з найважливіших напрямків в системі 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Основною метою роботи з сім’єю є створення умов для соціальної адаптації сім’ї з 

особливою дитиною. 

Психологічна підтримка батьків – це, передусім, система заходів, спрямованих на: 

- вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між учасниками освітнього 

процесу; 

- зниження у батьків емоційного дискомфорту у зв’язку з особливостями розвитку їх 

дитини, посилення віри батьків у можливість і перспективи розвитку дитини, у те, що 

правильно організований корекційний вплив дозволить оптимізувати подальший 

інтелектуальний та особистісний розвиток дитини; 

- формування в батьків адекватного ставлення до проблем дитини (допомога у 

побудові реальної перспективи розвитку дитини, визначенні можливих труднощів 

соціального розвитку, які виникають у певні вікові періоди);  

- підтримка адекватних міжособистісних стосунків та стилів сімейного виховання. 

Основними завданнями в роботі з сім’єю дитини з особливими освітніми потребами є: 

- формування у батьків мотивації до взаємодії з працівниками загальноосвітньої 

установи; 

- оптимізація самосвідомості батьків, зниження рівня фрустрації їх особистості; 

- оптимізація особистісного розвитку дітей з особливими освітніми потребами; 

- навчання батьків прийомам формування в сім’ї умов, що забезпечують оптимальний 

розвиток дитини; 

- встановлення причин, що дестабілізують внутрішньо сімейну атмосферу і 

міжособистісні відносини, та їх корекція; 

- виявлення соціально-психологічних сімейних факторів, що сприяють гармонійному 

розвитку дитини в сім’ї; 

- оптимізація міжособистісних стосунків у сім’ї (подружніх, батьківсько-дитячих, 

дитячо-батьківських); 

- підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків в питаннях виховання, 

розвитку та соціальної адаптації дітей з особливим освітніми потребами; 

- корекція виховних позицій батьків і допомога у виборі адекватних заходів впливу. 

У своїй роботі практичний психолог надає батькам дитини підтримуючу, 

пояснювальну і рекомендаційну допомогу. 

Підтримуюча допомога 

Основна мета підтримуючої функції – пом’якшити прийняття батьками повідомлення 

про порушення у розвитку дитини, запропонувати вибрати позицію боротьби за майбутнє 

малюка, а не позицію сторонніх спостерігачів, викликати прихильність батьків і встановити з 

сім’єю «зворотний зв’язок». Важливо, щоб батьки не відчували своєї «розгубленості» в 

зв’язку з проблемами дитини, а найголовніше – були чітко орієнтовані на виконання 

рекомендацій фахівців. 

Роз’яснювальна допомога 

У процесі консультування важливо розповісти батькам про особливості розвитку 

дітей з подібним порушенням і про конкретні порушення у розвитку їхньої дитини. Слід 

пояснити, що симптоматика порушень у міру дорослішання дитини не зникне безслідно, але 

може бути пом’якшена в разі раннього початку проведення корекційних заходів, їх 

комплексності та системності. І в цьому питанні роль батьків незамінна. Батьки повинні бути 

чітко орієнтовані в тому, що саме вони відповідальні за долю дитини. Фахівці можуть 

надавати їм допомогу, направляти, радити, проте зробити за батьків те, що вони повинні 

робити щодня для своєї дитини, замінити собою батьків фахівці не зможуть ніколи. 
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Рекомендаційна допомога 

Починаючи з першої консультації сім’ї дитини з особливими освітніми потребами, 

психолог повідомляє її батькам повний перелік рекомендацій по створенню спеціальних 

розвивальних умов, які забезпечать оптимальний розвиток дитини вдома в залежності від 

віку дитини та характеру порушень у розвитку. 

Робота з сім’ями має будуватися на таких принципах: 

- партнерство з батьками – психолог сприймає батьків не як об’єкт свого впливу, а як 

рівноправних партнерів у вихованні дитини, проведенні з нею розвивальної роботи. Завдяки 

цьому принципу долаються дистанція між учасниками освітнього процесу і недовіра, яка 

часто виникає у батьків до спеціалістів; 

- комплексний підхід до організації корекційно-розвивального процесу – у роботі з 

сім’ями мають брати участь різні спеціалісти закладу освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-

логопед, практичний психолог, соціальний педагог, лікар. За необхідності слід залучати 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), дитячої поліклініки. Саме комплексний підхід 

забезпечує подолання різних проблем, що виникають у сім’ях, і дає змогу надати дитині та її 

батькам різнобічну допомогу; 

- позитивна характеристика дитини – передусім слід концентрувати увагу батьків на 

позитивних, збережених якостях їхньої дитини, перспективних можливостях її розвитку, 

лише після цього говорити про труднощі. Це допомагає підтримати віру батьків у розвиток 

дитини, спонукає їх організовувати навчальну діяльність, формувати адекватні стосунки з 

дитиною; 

- урахування стану, думки, досвіду батьків – під час вибору змісту, форм і методів 

роботи з сім’ями практичний психолог враховує: здоров’я батьків, їхній психологічний стан, 

їхні можливості, моральні установки, досвід, ставлення до проблем дитини; сімейні 

стосунки; уміння членів сім’ї розв’язувати проблеми; соціальні зв’язки; приналежність до 

певного соціального класу; 

- повага до батька і матері – у стосунках з батьками має домінувати повага, розуміння 

їхніх турбот. Це виявляється у формах звернення до батьків, у висловлюванні прохань і 

порад, у довірливому тоні розмови, у неприпустимості настанов і дорікань на адресу батьків, 

у збереженні відомих психологу сімейних таємниць. 

Можна виділити такі напрями у роботі з сім’єю: 

- залучення батьків до корекційно-розвивального процесу – переконання батьків, що 

їхня дитина потребує спеціальної допомоги, додаткової уваги, особливого підходу; 

формування віри, що лише за допомогою родини вона зможе подолати труднощі у розвитку; 

- формування задоволеності батьків процесом розвитку дитини – показ досягнень 

дитини, навіть мінімальних; 

- розкриття перед батьками творчих підходів до навчання та виховання дитини – 

формування певних дефектологічних знань і вмінь; навчання батьків корекційним прийомам 

роботи з дитиною вдома. 

Форми та зміст роботи з батьками визначають диференційовано – залежно від ступеня 

готовності батьків до співпраці. 

Індивідуальне консультування має велике значення для роботи з батьками. Воно 

проводиться за запрошенням спеціаліста або на прохання батьків. Консультувати можна з 

таких питань: повідомлення про результати психолого-педагогічного обстеження дитини, 

особливості її розвитку, розкриття її сильних і слабких сторін – на початку навчального року; 

показ прийомів корекційної роботи з дитиною; інформування про успіхи дитини та ті 

проблеми, на які потрібно звернути увагу вдома; інформування батьків про різні аспекти 

розвитку і навчання дитини. 

Основними формами групової роботи з батьками можуть бути семінари, консультації, 

лекції, збори тощо з питань формування та розвитку почуття батьківської любові, 

гармонізації внутрішньо сімейних відносин, формування позитивних стосунків між батьками 

та дітьми, інформування про особливості інклюзивної освіти, виховання дітей в родині, 
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знайомства з прийомами реагування на особливості поведінки як їх дитини, так і її 

однолітків. Багато завдань вирішують батьківські збори, проведені у формі «круглих столів» 

та тренінгів: вироблення активної батьківської позиції, зняття провини, підвищення 

самооцінки учасників. 

Індивідуальні та групові заняття з дітьми за участю батьків. Участь у таких заняттях 

стимулює батьків. Вони вчаться не тільки змістовній взаємодії зі своєю дитиною, але 

опановують нові методи та форми спілкування з нею. Крім того на спільних заняттях батьки 

вчаться приводити у відповідність можливості дитини та свої вимоги до неї. 

Висновки. Отже, сім’я в процесі виховання, соціального інтегрування дитини з 

особливими потребами зіштовхується з величезною кількістю труднощів. Це і низька 

психолого-педагогічна обізнаність батьків, необхідність медичного лікування, 

реабілітаційної допомоги дітям тощо. Часом найближчі для дитини люди самі перебувають у 

стані хронічного стресу, викликаного особливостями дитини, обставинами лікування, 

виховання, навчання. Все це може ускладнювати соціальну інтеграцію дитини з особливими 

освітніми потребами в середовище дітей з типовим розвитком. Тож психологічний супровід 

родин вкрай важливий та має сприяти залученню батьків до вирішення цих проблем, а 

батьки, в свою чергу, мають навчатися співробітництву задля максимально комфортного 

процесу виховання та навчання дитини з особливими потребами. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Актуальність дослідження. Згідно програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів з іноземних мов, головною метою навчання англійської мови полягає у формуванні 

в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих 

на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і 

письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у 

типових сферах і ситуаціях. 

З кожним роком питання забезпечення належного рівня інформаційного 

обслуговування навчального процесу стає більш актуальним. Зберігається стійка тенденція 

до розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на систему навчання. 
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Інформаційно-комунікаційні технології: це сукупність методів, засобів і прийомів, що 

використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання 

різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів 

діяльності. 

Мета статті – розкрити специфіку використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні технології – це технології 

опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та телекомунікаційних засобів. 

Впровадження ІКТ в учбовий процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє 

формуванню логічного та творчого мислення, сприяє розвитку здібностей учнів та 

формуванню інформаційної культури. 

На уроках англійської мови я використовую ІКТ для пошуку та отримання додаткової 

інформації; розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, більш 

повного задоволення особистісно-орієнтованих запитів учнів; формування та закріплення 

навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування; комплексного застосування ІКТ з 

іншими видами дидактичних засобів. 

Напрямки використання ІКТ на уроках англійської мови: використання Інтернету; 

компакт-дисків для виконання практичної роботи, проекту, написання реферату; виконання 

будь-якого творчого завдання; використання на уроці мультимедійних можливостей 

комп’ютера, що слугує наочним посібником. 

Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що 

формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників 

навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно-

комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу. Використання комп’ютера 

та цифрових ресурсів у процесі вивчення іноземної мови є одним із найголовніших напрямів 

роботи методичного об’єднання вчителів іноземної мови. 

Використання ІКТ у навчальному процесі, комп'ютерної підтримки у викладанні 

англійської мови дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, 

сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже 

складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального 

часу для успішного засвоєння теми. 

Залучення до процесу засвоєння знань міжпредметних інтегрованих завдань 

розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для 

врахування індивідуальних особливостей учня під час організації навчально-виховного 

процесу. Спираючись на базові знання інших навчальних дисциплін, комп’ютерна 

грамотність забезпечить формування умінь і навичок, необхідних для вирішення реальних 

інформаційних задач. 

Я виділяю принцип мотивованості як складову частину комунікативного методу 

навчання іноземної мови. Як відомо, існує декілька видів мотивації: стійка та нестійка, 

позитивна та негативна, зовнішня та внутрішня. Одним із різновидів внутрішньої мотивації є 

комунікативна мотивація. 

Комунікативність – це перша і природна потреба тих, що вивчають іноземну мову, 

але, справа в тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері рідної мови, іноземна 

мова постає як штучний засіб спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, 

довершеним і всеохоплюючим засобом спілкуванням. І, так звані, «природні» ситуації, що 

використовуються при навчанні, носять по суті штучний характер. Тому, якщо 

розраховувати лише на природу комунікацію на іноземній мові, навряд чи вдасться зберегти 

мотивацію і досягти успіху. Саме тому на уроках англійської мови я намагаюся 

використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання 

іноземної мови та підвищення мотивації учнів до вивчення мови. 
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Одним з таких методів виступають комп’ютерні технології. Комп’ютер природно 

вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно 

урізноманітнити процес навчання. 

Комп’ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і 

методів викладання іноземної мови, виникнення таких нових форм проведення уроків, як 

«метод проектів». По-перше, ця інтегрована форма навчання ефективна для розвитку 

навичок дослідницької діяльності, адже методом проектів учні розв’язують проблеми, що 

ґрунтуються на міжпредметних зв’язках. Це заохочує учнів працювати в колективі, оскільки 

зазвичай обсяг роботи, який необхідно виконати, дуже великий, що й потребує кооперації. 

Тому на своїх заняттях я використовую створення та захист проектів учнями за 

різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для 

виконання проектних робіт учні використовують програму MS Office PowerPoint. Дуже 

цікаво спостерігати за розвитком учнів, переглядаючи їхні презентації. Для кожної дитини це 

можливість висловитися й показати себе, свої інтереси та навички. 

Презентації використовують і вчителі, і учні. Учителі створюють оригінальні 

навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на успішні результати. 

Освітній потенціал мультимедійної презентації ефективно використовують на уроках 

іноземної мови для здійснення наглядної підтримки процесу навчання. Використання 

презентацій на уроці допомагає: змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, 

інтерактивну, заглиблену в спілкування; формувати здатність висловлюватися, виражати 

думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою; підтримувати 

ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь; 

викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних; 

виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. 

Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього класу; 

співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів; економії навчального часу; 

формуванню комп’ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня; розвитку 

креативних здібностей учнів. 

Досвід використання мультимедійної презентації свідчить про те, що її використання 

сприяє поєднанню різноманітної текстової аудіо- та відеонаочності. Можливе використання 

для презентацій як інтерактивної, так і мультимедійної дошки, що дозволяє краще 

систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити 

підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Також можна 

використовувати окремі слайди як роздавальний матеріал. 

У результаті ми досягаємо головної мети навчання – виховання особистості, яка 

здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства. 

Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках 

іноземної мови досить актуальна для розвитку особистості учня та формування в учнів 

наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та недоліки різних джерел інформації, 

вибирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати адекватні моделі і 

процедури вивчення і обробки інформації і т.д. 

Крім цього, впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій, 

покликаних формувати полікультурну мовну особистість, готову до плідної міжкультурної 

комунікації, має вирішальне значення у підвищенні якості володіння школярами іноземною 

мовою. 

Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови 

сприяє тому, щоб: знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи 

його індивідуальні здібності; створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці; постійно 

звертатися до суб'єктним досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності; 

шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань; розкрити і реалізувати 

особистісні особливості учня і вчителя. 
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Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках 

англійської мови сприяє: розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, 

мовлення і аудіювання; оволодіння усним спонтанним мовленням; адаптації учнів до 

проведення незалежного зовнішнього тестування; розвитку критичного мислення. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови, 

безсумнівно, має велике практичне значення, а саме: є ефективним засобом візуалізації 

навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал; допомагає 

вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання; сприяє розширенню 

кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня; є засобом підвищення мотивації до 

вивчення предмета; стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих 

здібностей. 

Переваги впровадження ІКТ – це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий 

засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та 

бажання учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної 

діяльності. 

Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та 

переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 

60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо. 

Дидактичні можливості мультимедійних засобів: посилення мотивації навчання; 

активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності; 

індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних 

впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів; урізноманітнення форм подання 

інформації; урізноманітнення типів навчальних завдань; створення навчального середовища, 

яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації; 

постійне застосування ігрових прийомів; забезпечення негайного зворотного зв’язку, 

можливість рефлексії; можливість відтворення фрагмента учбової діяльності. 

Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій забезпечує 

оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, 

можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької 

діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; 

заощаджує час учня. сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, 

лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів. 

У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як 

якісно нові засоби поширення знань. 

Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних 

форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів; оптимізувати 

засвоєння мовних структур та граматичних правил; подолати монотонність заняття при 

формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові. 

Отже, використання мультимедії сприяє кращому вивченню навчальної інформації на 

уроках. 

З власного досвіду, використання інформаційних технологій у навчальному процесі 

значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна 

досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і 

старшій школах. У старших класах використання інформаційних технологій дозволяють 

розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з 

мультимедійними презентаціями і т.д. В поєднанні з аудіозасобами дозволяє реалізовувати 

принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу. 

Використання ІКТ на уроках англійської мови може стати потужним фактором 

збагачення індивідуальної основи розумового, естетичного, морального розвитку учня. 

Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання досить перспективні для підвищення творчої 

активності. Учень від об’єкта навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає 
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активним суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть 

вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій. 

Переконана в тому, що уроки з застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій, дають змогу підвищити зацікавленість учнів у навчальному процесі, 

ефективніше взаємодіяти педагогу та учням, підвищують ефективність навчання. 

У навчанні іноземної мови широко застосовуються інформаційно-комп’ютерні 

технології. Специфіка комп’ютера як засобу навчання пов’язана з такими його 

характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання 

на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс 

методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання 

більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою 

для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому 

дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного 

учня. 

Використання презентацій – це необхідна умова успішності навчання, оскільки без 

інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня. 

Як показує практика, володіючи елементарною комп’ютерною грамотністю, вчитель 

здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і 

націлюють учнів на успішні результати. Комп’ютерна програма PowerPoint є 

найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став 

гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі. 

Висновки. Таким чином, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій 

створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці 

використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного 

засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп’ютерні 

технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИРКУЛЯРНИХ ПИТАНЬ  

З ДОСВІДУ РОБОТИ З СИМПТОМОМ «СУЇЦИД» 

 

Актуальність дослідження. Проблема дослідження системних аспектів психолого-

психотерапевтичного досвіду в роботі з симптомом «суїцид» визначається складністю 

розвитку сучасного українського суспільства, дестабілізацією соціально-політичних, 

економічних та соціокультурних сфер життя. За останні роки до негативних соціальних і 

політичних факторів можна віднести анексію Кримського півострова, проведення 

Антитерористичної операції на Сході України, масову трудову міграцію, карантинні заходи 

через коронавірус, які призводять до перевантаженням психіки особистості. Тому 
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дослідження самогубств серед населення України залишається актуальною для сучасної 

психології. Самогубство як спосіб вирішення проблем та причини суїцидальної поведінки 

пояснюються науковцями недосконалістю природи суспільних відносин та соціальних 

інститутів. 

Мета статті – дослідити погляди системної терапії на симптом суїциду та описати 

метод циркулярного опитування, який використовуються в роботі системно сімейного 

психотерапевта для діагностики та корекції суїцидальної поведінки. 

Виклад основного матеріалу. Проблема системного підходу у дослідженні 

психологічних механізмів суїцидальної поведінки пов’язана з необхідністю наукового 

вивчення цього феномену як надзвичайно актуального в умовах сучасного розвитку 

українського суспільства. З позиції зазначеного підходу необхідно перейти до вивчення 

системних механізмів формування суїцидальної поведінки, що дозволяє зробити акцент на 

динаміці та ймовірних прогнозах траєкторії її розвитку. Сучасна наука прагне до осмислення 

складних феноменів з позиції системного аналізу, однак опрацювання в цьому руслі 

проблеми суїцидальної поведінки практично не зустрічається. Реалізація системного підходу 

в дослідженні суїциду дозволяє розкрити внутрішні психологічні механізми суїцидальної 

поведінки [1]. До системи дослідження необхідно включити: суїциданта; його взаємозв’язки 

у соціальних групах; особливості життєвого шляху. В цьому випадку предметом 

дослідження фахівця є особистість, її соціальні зв’язки та взаємодії. Як десинхронізуючі, так 

і синхронізуючі чинники в системі психічної діяльності діють практично весь час, але 

набувають можливість реально і відчутно вплинути на процес синхронізації відразу після 

точки біфуркації (кризового періоду вікового розвитку, що протікає в несприятливих 

умовах), в якій де синхронізуються дуже багато процесів. 

К. Маданес для вирішення зазначених проблем пропонувала проаналізувати 

неконгруентності ієрархії, яка формується, коли діти використовують свої симптоми, щоб 

керувати батьками. К. Маданес зазначала, що про всі проблеми, з якими ми зустрічаємося в 

психотерапії, можна сказати, що вони породжуються протиборством любові й насильства. 

К. Маданес розподілила сімейні проблеми за категоріями відповідно до чотирьох основних 

мотивів членів сім’ї. Перше – це бажання домінувати й контролювати, з цим прагнення вона 

співвідносить такі симптоми, як схильність до правопорушень і поведінкові проблеми. 

Другий мотив – бажання бути коханим, і з ним асоціюється психосоматика, депресія, тривога 

і розлади харчування. Третій мотив – бажання любити і захищати інших, з ним 

співвідносяться такі симптоми, як загроза суїциду, жорстке поводження, нехтування, 

нав’язливі стани і розлад мислення. Остання категорія мотивів – покаятися і простити, і 

К. Маданес вважає, що в сім’ях, де є така мотивація, існують проблеми інцесту, розпусні 

сексуальні й садистські дії [2]. 

М.С. Палаццолі та її міланські колеги зосередилися на боротьбі за владу в сімейних 

інтеракціях, а також на захисній функції симптомів для всієї родини. Міланська група 

(М.С. Палаццолі, Дж. Цеччін, Л. Боськоло і Дж. Прата) продовжили послідовність сімейних 

інтеракцій, досліджених у процесі обстеження та оцінки . В своїх інтерв’ю вони задавали 

питання про історію сім’ї, іноді охоплюючи кілька поколінь в пошуках свідчень і 

підтвердження своєї гіпотези. При цьому часто їм доводилось стикатися з майстерно 

сплетеної мережею таємних сімейних союзів і коаліцій, що охоплює сім’ї. Психотерапевти 

часто приходять до висновку, що пацієнт сприяє розвитку симптомів для захисту інших 

членів сім’ї, з тим, щоб зберегти крихку структуру сімейних союзів [5]. 

При тому, що різні стратегічні моделі мають деякі загальні теоретичні положення, 

кожна модель охоплює свій діапазон сімейного феномену і зосереджується на послідовності 

сімейних інтеракцій різної тривалості. Дж. Хейлі теж вивчав короткі послідовності 

інтеракцій, але цікавився і тими, які тривали місяцями й роками та відображали хронічні 

структурні проблеми. Члени Міланській групи виявляли інтерес до деяких з цих більш 

тривалих послідовностей інтеракцій, як з покоління в покоління в сім’ях еволюціонує 

структура спілок, що породжує симптоми [6]. 
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Одним з основних методів роботи системно сімейного психотерапевта є використання 

циркулярних питань, як форми проведення бесіди [3]. Їх було класифіковано за таким 

принципом: 

- питання на класифікацію; 

- «процентні питання»; 

- питання на узгодження;  

- питання на порівняння підсистем; 

- питання на заперечення; 

- питання про очікування; 

- питання на конструювання можливостей. 

При цьому необхідно враховувати такі особливості застосування системних 

циркулярних питань: 

- індивідуальний темп клієнта; 

- на практиці циркулярні питання використовуються разом з простими питаннями; 

- циркулярні питання необхідно поєднувати зі своєю інтуїцією, щоб розуміти куди 

рухатися. 

Наведем приклади запитань з досвіду роботи (клієнтський запит на позбавлення від 

суїцидальних думок): 

- Хто є ініціатором звернення до психолога? 

- Які очікування від терапевта? 

- Що повинно сьогодні відбутися на сесії, щоб результат вас задовільнив? 

- Хто перший звернув увагу на твій пригнічений стан? 

- Що робить батько, коли ти цілий день сидиш одна у кімнаті? 

- Якою мала би бути поведінка батька, щоб ти точно відчула, що він тебе любить ? 

- Що сказав би дідусь про твою комунікацію з батьком? 

- Хто несе відповідальність за твоє життя? 

- Якби ти точно знала, що в тебе вийде , чим би ти займалася? 

- Як би ти себе відчувала, якщо би знала , що ти корисна для будь кого? 

- Коли тебе не стане , хто найсильніше буде сумувати за тобою? 

- Кого найбільше ти хотіла би покарати своєю смертю ? 

- Який крайній термін ти даєш собі для прийняття рішення?  

- Уяви себе через рік , якщо ти залишишся жити і якщо тебе не стане. Яка картинка 

тобі подобається більше? 

- Що я повинна була би зробити, щоб наша бесіда закінчилася повним провалом? 

Такі «чарівні» питання дають клієнту можливість подивитися на ситуацію в 

майбутньому і допомогти відповісти на запит. А також не менш важливі питання про 

терміни прийняття рішення: 

- По яким ознакам ти могла би зрозуміти, що консультація досягнула своєї мети? 

- Чи змінився відсоток твоєї впевненості чи невпевненості в прийнятті рішення? 

- Уяви, що в світі зникли всі терапевти, з ким би тоді ти вирішувала свої питання? 

Запитання на конструювання можливостей, завдяки своїй ігровій формі пропонують 

«приміряти» на себе різні ролі з новими елементами. Такі питання націлені на зменшення 

страхів перед будь-якими змінами, оскільки пропонують альтернативні варіанти. 

Звичайно, що цей приклад, лише маленька частина великої роботи. Але ми розуміємо, 

що циркулярні питання – техніка в психотерапевтичній роботі, що дозволяє терапевту стати 

в мета-позицію [7]. У ході циркулярного інтерв’ю проблема висвічується більш рельєфно, і 

так надійніше перевіряти свої гіпотези. 

Переваги циркулярного опитування: 

- Попереджує виникненню « опору», який часто виникає при прямому опитуванні. 

- Дає можливість уникнути комунікативним заборонам , які бувають при прямому 

опитуванні. 
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- Будують зовнішню перспективу, при якої комунікація буде і надалі стимулюватися ( 

навіть при мовчазній поведінці). 

- Надають умови для порушення, та навіть руйнування усталених комунікативних 

правил. 

Висновки. Ми бачимо, що системна психотерапія суїцидальної поведінки викликана 

практичною необхідністю надання допомоги населенню в складних соціально-економічних 

умовах розвитку українського суспільства. 

Ми дослідили та описали, як використовувати метод циркулярного опитування в 

консультуванні та терапії клієнта з симптомом «суїцид». 

Сенс сімейної психотерапії полягає в зміні комунікативного шаблону всередині сім’ї. 

Сімейна терапія бачить своє завдання в тому, щоб спонукати сім’ю до самостійної 

реорганізації зсередини. 
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Сумської районної ради Сумської області 

 

ВПЛИВ ГАДЖЕТІВ, ДЕВАЙСІВ НА ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТОК ДІТЕЙ 

 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день досить часто ми помічаємо, як 

замість спілкування, молоді люди віддають перевагу гаджетам, девайсам. Зазвичай, діти 

починають свій день із, наприклад, перегляду соціальних мереж та закінчують його так само. 

Та науковці стверджують, що, поза нашою увагою, залежність від гаджетів та девайсів 

радикально змінює наше життя, і це не завжди має позитивні наслідки. 

Мета статті. В статті наводяться визначені фактори та умови, які впливають на 

здоров’я і розвиток дитини.  

Виклад основного матеріалу. Роздумуючи над питанням «за і проти комп’ютерних 

технологій для дітей» насамперед варто наголосити на загальному розвитку дитини при 

використанні комп’ютерних технологій. Як відомо, здібності дитини розвиваються тим 

краще, чим більше в неї можливостей отримання різноманітного досвіду, знайомства з 

кращими досягненнями світової культури тощо. Усі ми досить добре знаємо, скільки 

втрачають обдаровані діти, коли вони не мають можливості користуватися бібліотеками, не 

ходять до музеїв, не бувають в опері, не навчаються за такими технологіями, які є кращим 

надбанням людства. І коли така дитина нарешті, наприклад, вступаючи до університету, 

потрапляє до великого міста, у культурне середовище, їй треба надолужувати ці втрати, іноді 

на це витрачається ціле життя. 
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На сьогоднішній день основний принцип роботи з комп’ютером – самостійний пошук 

інформації. Для користувачів тут є свої плюси і мінуси. Позитивною є можливість 

самостійної праці. Користувачі навчаються орієнтуватися в мережевому просторі, відбирати 

потрібні документи з величезного інформаційного масиву. Але читання тексту з комп’ютера 

має багато незручностей: ви не бачите, скільки прочитали і чи багато ще залишилось, не 

можете перегорнути сторінки, щоб порівняти різні розділи книги або прочитати навмання 

обрані уривки. Не вийде захопити екран із собою в ліжко або на пляж. Екрани не можна 

колекціонувати і розставляти на полицях. 

Вміння знаходити інформацію за допомогою комп’ютера – це справжнє мистецтво. І 

ним потрібно навчитися володіти. Адже діти повинні відрізнити потрібну інформацію від 

непотрібної, глибоку від поверхневої, корисну від беззмістовної та шкідливої. Досить часто 

діти обмежуються переглядом в комп’ютері детективів, бойовиків, фільмів жаху та трилерів, 

використовують його для сумнівних ігор. Дуже багато дітей та підлітків проводять майже 

весь свій вільний час у віртуальному світі, нехтуючи навчанням, друзями, здоров’ям. У них 

виникла нова форма залежності – комп’ютерна. Як же впливають комп’ютерні ігри на 

світогляд дітей? Багато хто вважає, що позитивно, інші – негативно [5, 14]. 

Деякі учені вважають, що у грі агресія знаходить вихід, відбувається розрядка, і 

підліток не здійснюватиме кримінальні «подвиги» на вулиці. На думку інших, «стрілялки-

вбивалки», навпаки, сприяють посиленню агресивності [5, 16]. 

При роботі з девайсами і гаджетами діти мають доступ до величезних масивів 

інформації, азартних ігор, можливості спілкування з однолітками, життя у віртуальному 

вигаданому світі. Ці можливості так захоплюють, що непомітно, як минає час. Відомо, що 

перед екраном дитина може проводити дні, а то навіть й ночі, що призводить до виснаження 

нервової системи. Окрім того, відбувається величезне навантаження на зір, очі не мають 

перепочинку, і сильно стомлюються. У напруженому стані знаходиться шия, м’язи голови, 

руки і плечі, звідси зайве навантаження на хребет, і як наслідок, спонукає до виникнення 

остеохондрозу, а у дітей – сколіозу. 

Цікаві цифри (за матеріалами досліджень компанії «Київстар»): 

- 78% українських дітей старше 6 років користуються Інтернетом; 

- 24% батьків не знають про те, що їхні діти виходять в Інтернет через мобільні 

телефони; 

- 9% батьків не підозрюють, що їхні діти виходять в Інтернет через мобільні телефони 

батьків; 

- 8% батьків не знають, що їхні діти відвідують Інтернет-клуби; 

- 27% дітей зізналися, що в Інтернеті з ними контактували незнайомці, 30% з них 

пішли на контакт; 

- 28% висилали фото віртуальним знайомим; 

- 7% ділилися в Інтернеті інформацією про сім’ю. 

З’ясуємо, яка ж користь від сучасних гаджетів чи девайсів і якої шкоди вони завдають 

здоров’ю дитини. 

Позитивний вплив. Число користувачів Інтернету в Україні щомісячно збільшується 

на 200 тис. Адже Інтернет – це оперативність. Дані постійно оновлюються кожні 5-15 

хвилин, що неможливо ні в яких інших засобах інформації.[4, 80] Сьогодні у 

високорозвинених країнах світу є можливою купівля-продаж за допомогою електронних 

засобів, не виходячи за поріг домівки. Стали реальністю освіта з дистанційним управлінням 

тощо. 

Маючи мобільний телефон чи телефонну розетку, можна підключатися до Інтернету і 

«пройтися» по віртуальному магазину, вибирати і замовляти книги. Досить провести по 

екрану пальцем, щоб підібрати книгу чи газету, збільшити розмір букв, знайти незрозуміле 

слово у словнику [4, 83]. 

Останнє досягнення комп’ютерних технологій – «жива» книга. За допомогою 

комп’ютера можна не лише читати текст і переглядати малюнки, а й чути голоси персонажів, 



75 
 

«оживляти» ілюстрації, грати у цікаві ігри. Навіть є такі електронні книжки-ігри, які надають 

можливість не тільки познайомитися з авторським варіантом твору, а й самому вплинути на 

хід сюжету. 

Користування гаджетами позитивно впливають на розвиток у школярів логічного і 

абстрактного мислення; за допомогою спеціальних програм можна розвивати творчі 

здібності дітей: вивчати мови, малювати; при розумному використанні комп’ютери, 

телефони, планшети можуть допомогти розвитку координації рук і очей; вивчення іноземної 

мови, звуків. Дитина добре розвивається, може набагато легше опанувати будь-яку науку, 

вивчити іноземну мову [2, 36]. 

Негативний вплив. Насамперед слід зазначити те, що діти набагато легше піддаються 

комп’ютерному впливу, ніж дорослі. Останні прекрасно усвідомлюють, коли треба собі 

сказати «досить» і вимкнути гру. Чи, іншою мовою, дорослі здатні «відфільтрувати» 

негативну інформацію. А ось діти, які набагато важче контролюють свої емоції, не 

диференціюють добре та зле, вбирають у себе все. До цього треба додати й фактор 

розпещеності, дітям, яким батьки досі все дозволяли, наказати зупинитися важче [2, 37]. 

Вченими та науковцями встановлено, що під час роботи за комп’ютером найбільшому 

ризику підлягають: органи зору; м’язово-скелетна система; репродуктивна функція жінок; 

нервово-психічна діяльність з можливим формуванням стресу і депресій; шкіра; імунна 

система. Виникнення проблем з оточуючим середовищем (однолітками, членами родини, 

друзями); намагання приховати реальний час перебування в Інтернеті; залежність настрою 

від використання Інтернету (виражається емоційним і руховим збудженням, тривогою, може 

бути наслідком неадекватного сприйняття дитиною себе і оточуючого світу.  

Велику небезпеку становить мобінг. Який існує в соціальних мережах. За наслідками 

мобінг в Інтернеті нічим не відрізняється від реального життя. Це явище особливо 

небезпечне для дітей, які сприймають дуже близько до серця образи однолітків.  

Інтернет-мобінг дуже небезпечний, оскільки, якщо раніше діти, які зазнавали утисків 

однокласників, могли хоча б вдома уникати цих проблем, то зараз цей тиск дитина відчуває 

постійно. Збільшується він тим, що Інтернет робить мобінг відкритим для всього світу. 

Головна небезпека віртуального світу для дитячої психіки полягає в тому, що дитина 

ототожнює себе з героєм комп’ютерної гри. Добре, якщо це позитивний герой розвиваючої 

гри. Але ж такі ігри дітям швидко набридають. І діти обирають негативні образи в іграх. 

Захоплення подібними іграми призводять до спотвореного сприйняття реальності дитиною: 

агресивна поведінка, фізичне насильство і навіть вбивство перестають бути в очах дітей 

чимось страшним. 

Занадто динамічні ігри, такі як симулятори автомобільних гонок, збуджують нервову 

систему дитини і викликають швидку перевтому. В результаті порушується сон і апетит, 

з’являється дратівливість і агресія, знижується концентрація уваги і здатність до навчання. 

При недотриманні режиму, тривале перебування перед комп’ютером, планшетом, телефоном 

може призвести до погіршення здоров’я, а також до психологічної залежності дитини від 

віртуального світу. 

Комп’ютерна залежність негативно впливає на особистість дитини, викликаючи 

емоційну й нервову напругу та психоемоційні порушення, проблеми у спілкуванні та 

порушення соціальної адаптації. Нічне використання Інтернету спричиняє порушення 

режиму сну, внаслідок чого виникає хронічна втома, підвищується дратівливість, 

конфліктність. 

До комп’ютерної залежності більш схильні підлітки 11-17 років. У них відбувається 

втрата відчуття часу, порушення зв’язків із навколишнім світом, виникає почуття 

невпевненості, безпорадності, страху самостійного прийняття рішень і відповідальності за 

них. Усі ці наведені факти можуть призвести до формування психопатичного характеру. 

Висновки. Таким чином, при розумному підході гаджети, девайси не принесуть 

шкоди для дитини, а користь буде суттєвою і неоціненною. Дитина поступово навчиться 

швидко знаходити корисну інформацію, встановлювати або перевстановлювати програми, 
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зможе створювати свої власні проєкти і розміщувати в Інтернеті, спілкуватися з 

однодумцями. Дотримання нескладних правил дозволить зберегти здоров’я і одночасно 

відкрити дитині світ величезних можливостей. 

Діти засвоюють нові цифрові технології та вчаться вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі. Вони виявляють підвищену зацікавленість усім новим, найбільше 

піддаються впливу зовнішнього середовища. Тому увага батьків до Інтернет-безпеки дітей є 

дуже важливою. 

Щоб переключити увагу дитини і вивести її з віртуального світу, батькам потрібно 

сісти поруч, і поцікавитися, як її справи. Можна запитати про те, який рівень зараз проходить 

дитина або про те, якими вміннями володіє персонаж. Дітям сподобається, коли батьки 

цікавляться такими речами. 

Отже, батькам потрібно розуміти, що відбувається з дитиною під час віртуальних ігор. 

Це дозволить розробити правильну тактику дій і уникнути дитячих істерик. 

За даними експертів ВООЗ, навіть не дуже довго працюючи за комп’ютером, не 

більше як 1-2 години, 73% підлітків відчувають загальну і зорову втому, тоді як після 

звичайних уроків втомлюються тільки 54% підлітків. Захопившись комп’ютером та 

переживаючи велике емоційне піднесення, школярі навіть не зважують на втому і працюють 

далі. 
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МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ 

 

Актуальність дослідження. Моніторинг в освітньому закладі служить для 

інформативного забезпечення можливості якісного управління ним. В час реформування 

освітньої галузі необхідність мати дані для швидкого прийняття управлінських рішень є 

беззаперечною умовою успішного функціонування закладу освіти. Саме моніторинг, як засіб 

різнобічного контролю, дає змогу виявити проблемні ланки навчально-виховного процесу та 

резерви для його вдосконалення, а також можливість перспективного управління закладом. 

Оскільки головним завданням коледжу є якісна підготовка фахівців, то саме освітній 

моніторинг надає можливість визначення рівень наданих освітніх послуг. 

Мета статті – розкрити зміст та основні напрями моніторингу освітньої діяльності в 

коледжі. 

Виклад основного матеріалу. Моніторингові дослідження дають можливість цілісно 

відстежити реальний стан освітньої діяльності в коледжі. Моніторинговий підхід, як 



77 
 

«сукупність прийомів, засобів спостереження за процесом функціонування та розвитку 

навчального закладу з метою виявлення відповідності бажаному чи прогнозованому 

результату, а також фіксації визначених труднощів і відхилень у розвитку освітньої 

системи», дозволяє створити інформаційну основу управління закладом освіти. 

Моніторинг має комплексний, системний характер і створює умови для планування – 

річного, перспективного, стратегічного, тобто передує плануванню й прийняттю рішень. 

Освітній моніторинг це форма організації, збору, зберігання, обробки та поширення 

інформації про педагогічні системи, що забезпечує безперервне спостереження та дає 

можливість прогнозування розвитку педагогічних систем. 

Моніторинг в освіті за призначенням буває інформаційний та управлінський. Сутність 

інформаційного моніторингу полягає у збиранні, систематизації інформації. Управлінський 

моніторинг передбачає збирання й узагальнення інформації за певними показниками з метою 

вивчення конкретної освітньої проблеми та вироблення відповідних рекомендацій щодо 

прийняття необхідних управлінських рішень. 

Основним об’єктом моніторингу є якість освіти, що напряму залежить від якість 

викладання і навчання, тобто від зусиль та навиків викладача та рівня сприйняття студента. 

Якість освіти це показник того, як навчальні засоби допомагають студенту досягнути 

відповідних цілей навчання, визначених освітньо-професійними програмами. Інструментом 

визначення та оцінювання якості освіти виступає освітній моніторинг, зокрема внутрішній 

моніторинг навчального закладу. Предметом внутрішнього моніторингу коледжу є: 

1) навчальний процес, який передбачає вивчення стану виконання навчальних 

програм, рівня знань і навичок студентів, очікуваних результатів навчання, якості 

педагогічної діяльності викладача, якості самостійної роботи студентів; 

2) виховний процес, який передбачає перевірку рівня вихованості студентів, рівня 

громадської активності, якість роботи класних керівників груп, участь батьків у виховному 

процесі; 

3) методична робота, яка визначає методичний рівень кожного викладача, механізм 

узагальнення педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації викладачів; 

4) психологічний стан, що дозволяє виявити ступінь психологічного комфорту 

(дискомфорту) студентів, викладачів, психологічну підготовленість колективу до вирішення 

певної проблеми, уникнення професійного вигорання; 

5) забезпечення необхідних умов провадження навчально-виховного процесу, що 

передбачає проведення заходів із забезпечення охорони праці, санітарно-побутових умов, 

забезпеченість навчальною і методичною літературою, навчально-технологічним 

обладнанням. 

Для вивчення стану якості освіти застосовуються різні методи контролю: 

1) аналіз планової та обліково-звітної документації; 

2) спостереження й аналіз проведених педагогічних заходів; 

3) перевірка знань і вмінь студентів, оцінка їхніх особистісних якостей; 

4) індивідуальна співбесіда з учасниками педагогічного процесу; 

5) аналіз та обговорення результатів педагогічного процесу за допомогою вивчення 

статистичних даних і заслуховування його учасників. 

Моніторинг якості освіти наддасть можливість: 

1) адміністрації відкоригувати розподіл годин навчального плану між викладачами на 

наступний навчальний рік; 

2) визначити фактори, які найкраще впливають на інтелектуальний розвиток студентів 

та з’ясувати наявні в коледжі тенденції; 

3) викладачам та класним керівникам визначити домінуючі здібності кожного 

студента з метою планування роботи з обдарованими дітьми; 

4) доцільності надання допомоги психолога, який визначить галузь діяльності, де 

потенціал всебічно обдарованого студента буде максимально реалізовано. 
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Нині неможливо досягти якісної освіти без відповідного контролю за виконанням 

навчально-виховного процесу. 

Розрізняють наступні об’єкти внутрішнього моніторингу в коледжі. 

1. Освітнє середовище: 

1) ресурсне забезпечення (фінансове, матеріально-технічне, санітарно-гігієнічне); 

2) навчально-методичне забезпечення (навчальні програми, навчально- методичні 

комплекси з дисциплін циклу обов’язкових, використовувані підручники і посібники та інша 

навчальна література); 

3) кадрове забезпечення; 

4) інформаційне забезпечення; 

5) академічна доброчесність. 

2. Освітній процес: 

1) планування освітнього процесу; 

2) зміст освітньої діяльності; 

3) впровадження освітніх інновацій; 

4) розвиток професійної компетентності педагогів; 

5) психологічний супровід освітнього процесу; 

6) участь батьків, громадськості в освітньому процесі. 

3. Результати освітнього процесу: 

1) навчальні досягнення студентів; 

2) особисті здобутки студентів науково-дослідній діяльності (результати участі в 

олімпіадах, конференціях, конкурсах, змаганнях тощо); 

3) результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників (кількість 

педагогічних працівників різних категорій, володіння інноваційними технологіями та 

прийомами педагогічної роботи тощо); 

4) аналіз результатів ДПА в формі ЗНО. 

Мета вивчення стану викладання дисциплін передбачає не лише встановити рівень 

знань, умінь і навичок студентів, а й спонукати викладачів до професійного зростання, що є 

вирішальним фактором у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу. 

Будь-яка система організації навчального процесу повинна підвищувати мотивацію 

студентів щодо навчання через постійний контроль їхніх знань і вмінь, гласність результатів, 

змагальність. Потрібно постійно активізувати роботу студентів протягом семестру або 

періоду викладення дисципліни, змушувати їх працювати систематично і самостійно, 

розширювати можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, розвивати їхнє 

творче мислення, розширювати межі самостійної роботи і докорінно удосконалювати 

відносини в ланці «викладач-студент», створюючи атмосферу співробітництва. 

У навчально-виховному процесі важливе місце займає оцінка, облік і корекція знань 

майбутніх фахівців. У практичній діяльності перевірка та облік знань студентів дозволяє 

об'єктивно з'ясувати результативність навчання, його позитивні та негативні сторони, 

встановити причину недоліків і побачити шляхи удосконалення навчального процесу. В 

організації навчального процесу застосовуються контрольні заходи у формі поточного, 

рубіжного, директорського, підсумкового контролів, державної атестації та практичної 

підготовки. Окрім зазначених видів контролю коледж може використовувати і інші види 

контролю, що не суперечать нормативним документам (наприклад, вхідний контроль, 

рейтинговий контроль, контроль залишкових знань, тестовий контроль знань тощо). 

Управління педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і 

результатами. Такий контроль має сприяти успішній роботі учасників освітнього процесу, 

підвищенню рівня професійної підготовки, вихованості тощо. Тому він будується на 

принципах педагогічної доцільності, доброзичливості, справедливості, об’єктивності, 

гласності з реалізацією тих же педагогічних функцій виховання, навчання, освіти і розвитку, 

а також допомоги в організації навчання та праці. 
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Суб’єктами моніторингу стають всі учасники освітнього процесу: студенти, 

викладачі, майстри, вихователі, адміністрація та інші працівники коледжу. Вони певним 

чином беруть участь в управлінні якістю освітнього процесу, впливаючи на окремі його 

аспекти і зацікавлені в знаходженні ефективних управлінських рішень щодо її підвищення. У 

процесі моніторингу здійснюється контроль виконання Ліцензійних вимог щодо наступних 

компонентів: а) матеріально-технічна база – кількість навчальних кабінетів, їх площа на 

одного студента; забезпечення технічними засобами навчання, які б задовольняли виконання 

компонентів освітньо-професійної програми, забезпечення комп’ютерною технікою та 

мультимедійним обладнанням в кількості не менше 30 відсотків навчальних аудиторій; 

наявність соціально-побутової інфраструктури та її достатність для забезпечення освітнього 

процесу і комфорту його учасників – бібліотеки з читальної залою, гуртожитків, спортивної 

зали, їдальні; б) кадрове забезпечення навчального закладу – кількісний склад педагогічних 

працівників, їх освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень професійної активності, результати 

атестації педагогічних кадрів; в) контингент студентів за спеціальностями, їх 

працевлаштування; г) результативність освітнього процесу – якість знань та успішність 

студентів в розрізі дисциплін, груп та спеціальностей; результати участі в олімпіадах, 

конференціях, конкурсах, спортивних змаганнях; д) методична робота – вдосконалення 

професійної педагогічної майстерності викладачів, аналіз підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, аналіз участі педагогічних працівників у методичній роботі, участь 

педагогів у конференціях, семінарах, методичних об’єднаннях, публікації у фахових та 

періодичних виданнях. 

Висновки. Усі функції моніторингу мають бути підпорядковані загальній меті 

підвищення ефективності професійної підготовки і спрямовані на модернізацію освітнього 

процесу в коледжі. За результатами моніторингу освітньої діяльності в коледжі 

розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення, оформляється аналітична 

довідка, здійснюється планування і прогнозування розвитку навчального закладу. 

Інформація отримана під час моніторингу освітньої діяльності дає можливість перетворити її 

в дієвий інструмент управління якістю освіти в коледжі. 
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запровадження особистісно-розвивальних технологій, зокрема інформаційно-

комунікативних [4-5]. 

Використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні шкільних 

дисциплін дозволяє інтенсифікувати освітній процес, прискорити передачу знань і досвіду, а 

також підвищити якість освіти. 

Однак, проблема використання інформаційно-комунікативних технологій учителями в 

науковій літературі висвітлена ще недостатньо, тому що кількість новітніх технологій 

зростає. 

Особливо це стосується виклику часу: організації й проведення дистанційного та 

змішаного навчання в умовах карантину. 

Аналіз останніх публікацій. Розвиток і використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті постійно досліджуються науковцями міжнародних організацій: 

ЮНЕСКО, Європейського Союзу, ООН, Ради Європи та інших. Наукові основи навчання з 

використанням інформаційних технологій розглядались у роботах А.М. Білоруса, 

І.М. Богданова, Л.Ф. Панченко та інших дослідників. Проблемі впровадження Інтернету в 

освітній процес закладів освіти присвячені праці О.Г. Глазунової, В.П. Карповської, 

Н.В. Морзе, К.М. Обухова, В.В. Осадчого, Є.Д. Патаракіна. Нині помітно зросла кількість 

досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі. Цій темі в Україні присвячені праці таких науковців, як В.Ю. Биков, 

Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, 

О.В. Шестопал тощо. Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних 

технологій у навчанні досліджувала І.В. Роберт, психологічні основи комп’ютерного 

навчання визначив Ю.І. Машбіц, систему підготовки педагога до використання 

інформаційної технології в освітньому процесі запропонував і обґрунтував М.І. Жалдак. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності й необхідності використання 

інформаційних технологій в сучасному освітньому процесі. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) 

– це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі 

комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання. 

На сучасному етапі застосування комп’ютерних технологій стає невід’ємною 

частиною освітнього процесу, тому що одним із пріоритетних завдань закладу загальної 

середньої освіти є формування конкурентоспроможного випускника, мобільного на ринку 

праці та здатного до неперервної освіти. Це спонукає вчителів до впровадження 

інноваційних методів навчання та адаптування ІКТ в освітній процес. Інформатизація освіти 

спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення 

форм і змісту навчання, забезпечення якості освіти. 

Загальноосвітній навчальний заклад – фундамент для вибору майбутньої професії. 

Випускник закладу загальної середньої освіти має самовиразитися в школі, 

самореалізуватися в житті. Саме цьому й сприяють інноваційні технології навчання. 

Головним чинником, що визначає важливість і доцільність реформування системи 

освіти, є відповіді на ті основні виклики, які зробило людству XXI століття: 

– необхідність переходу суспільства до нової стратегії розвитку на основі знань і 

високоефективних інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

– фундаментальна залежність нашої цивілізації від тих здібностей і якостей 

особистості, які формуються освітою; 

– можливість успішного розвитку суспільства, тільки спираючись на справжню 

освіченість й ефективне використання ІКТ [2]; 

– тісний зв’язок між рівнем добробуту нації, національною безпекою держави і 

станом освіти, застосуванням ІКТ. 

Однак, у процесі використання ІКТ-супроводу як засобу підвищення якості 

теоретичної складової уроку вчителю необхідно враховувати: відповідність поставленої мети 

і завдань проектованим результатам; чітку структуризацію теоретичного матеріалу; 
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раціональність використання обраного чи авторського супроводу (педагогічного 

програмного засобу); доцільність застосування ІКТ в діяльності вчителя й учнів; 

результативність використання ІКТ; технологічність формування предметної компетенції 

здобувачів освіти. 

Які ж проблеми покликані розв’язати інформаційні технології? Усі моменти щодо 

позитивного впливу ІКТ на освітній процес можна розділити на дві групи: основні й 

додаткові. 

До основних можна віднести такі положення: 

1. Інформаційні технології покликані навчити застосовувати знання на практиці [2] 

(проводити дослідження на основі здобутих знань, використовувати їх для створення 

продукту і т.д.). 

2. Розвиток особистості учня. 

Додаткові положення: 

1. Урок із використанням інформаційних технологій цікавіший, наслідком чого, як 

правило, стає більш ефективне засвоєння знань. 

2. Використання деяких комп’ютерних програм дозволяє полегшити працю педагога: 

підбір завдань, тестів, перевірка й оцінювання якості знань, тим самим на уроці з’являється 

час для додаткових завдань. 

3. Підвищення ефективності уроку за рахунок наочності. Як відомо, з допомогою 

органів слуху сприймається лише близько 15% інформації, за допомогою органів зору – вже 

25%, за комплексного сприйняття інформації з допомогою органів зору і слуху кількість 

отриманої інформації збільшується до 65% [2]. Звісно, досягти цього можна й іншими 

методами (плакати, карти, таблиці, записи на дошці), але комп’ютерні технології, 

безперечно, створюють набагато вищий рівень наочності. 

4. Можливість продемонструвати явища, які в реальності побачити неможливо 

(наприклад, віртуальні екскурсії до літературних музеїв). 

5. Інформаційні технології – це широкі можливості для індивідуалізації і 

диференціації навчання, причому не тільки за рахунок різнорівневих завдань, але також і за 

рахунок самоосвіти учня. 

Випливає таке закономірне запитання: яким повинен бути урок із використанням 

комп’ютера? 

Мультимедійний урок має досягти максимального навчального ефекту, якщо він 

постане осмисленим цільним продуктом, а не випадковим набором слайдів, тобто заняття 

повинне відповідати принципам науковості, доступності, наочності. 

Сам факт проведення уроку в кабінеті, оснащеному комп’ютерною технікою, інтригує 

учнів, у них з’являється мотивація [2]. Із зовнішньої мотивації зростає інтерес до 

навчального предмету. Учневі цікаво за допомогою комп’ютера засвоювати новий матеріал, 

перевіряти свій рівень компетенцій. Завдання вчителя – зробити кожен урок привабливим, 

змістовним і насправді сучасним. 

Методично виправдане використання ІКТ в поєднанні з традиційними формами 

організації навчальної діяльності учнів дозволяє: розвивати пізнавальні процеси, навички 

дослідницької роботи, творчі здібності; посилити навчальну позитивну мотивацію; 

сформувати у школярів уміння працювати з інформацією, розвинути комунікативні 

здібності; активно залучати вихованців до освітнього процесу; якісно змінити контроль за 

діяльністю здобувачів освіти; залучати учнів до досягнень інформаційного суспільства; 

інтенсифікувати навчальний процес й оптимізувати його; створювати сприятливий 

психологічний клімат на уроках. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні забезпечує 

мотивацію школярів у здобутті якісної освіти, оскільки враховує індивідуальні освітні 

можливості, потреби, інтереси, надає широкий вибір змісту, форм, методів, засобів 

одержання й обробки інформації для здійснення навчально-дослідницької, проєктної 

діяльності; розкриває творчий потенціал (участь у дистанційних освітніх проєктах, 



82 
 

конкурсах, олімпіадах і т.д.); сприяє формуванню інформаційно-комунікативної 

компетентності та ін. 

Удосконалення системи освіти на основі інформаційних технологій, широке 

впровадження в освітній процес ІКТ привело до появи відкритої системи освіти. Реалізація 

відкритої освіти може здійснюватись за рахунок дистанційної освіти (ДО), яку розглядають 

як різновид освітньої системи. 

Дистанційна освіта – це педагогічна система відкритих освітніх послуг, що надаються 

за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, котре базується на 

дистанційних технологіях навчання (мультимедійних, мережевих, телекомунікаційних, ТВ-

технологіях тощо) [7]. Створення дистанційної освіти – це найбільш швидкий та ефективний 

шлях до підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, прискорення процесу 

переходу України до інформаційного суспільства. 

Сьогодні світ переживає атаку нового вірусу COVID-19. Україна в цьому плані не 

стала винятком і переходить на режим карантину. Як у цьому випадку не перервати освітній 

процес? Інформаційні технології приходять на допомогу: існує багато інструментів та 

продуктів, розроблених для підтримки онлайн-навчання, і їх можна підключити, не виходячи 

з дому, маючи лише доступ до інтернету. Заклади освіти віддають перевагу вже перевіреним 

на практиці системам. Учителям завжди прийдуть на допомогу такі комунікаційні 

платформи, як Zoom, Hangouts чи Skype. Це спростить передачу домашніх завдань та 

допоможе підтримати зв’язок із здобувачами освіти. 

У сервісі Google Classroom можна завантажувати завдання, редагувати їх, оцінювати 

тестові або контрольні роботи. Для початку роботи сервісу достатньо мати лише пошту 

Google (Gmail). «Microsoft Teams» – центр для командної роботи в Office 365. Це більш 

спрощений варіант систем управління навчанням, проте він дозволяє класу чи навчальній 

групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма об’єднує все в спільному робочому 

середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. 

Безумовно, такі можливості мають розглядатися не лише як вимушені міри: перехід 

освіти в онлайн має стати рівноправною складовою освітнього процесу разом зі 

стаціонарним викладанням. Це майбутнє, до якого мають готуватися освітні заклади всього 

світу. І якщо ми не хочемо залишитися поза світовими тенденціями – то якраз зараз Україна 

має чудовий шанс почати масове запровадження онлайн-навчання. Нещодавно МОН України 

розробило Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти [3], 

затверджене наказом МОН України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224. 

На нашу думку, проблему з вірусом COVID-19 школа має використати як можливість 

прискорення впровадження ІКТ в освіту. Усі недоліки, які можуть ускладнити засвоєння 

навчального матеріалу з основних освітніх дисциплін, пов’язані відсутністю безпосереднього 

контакту учня з учителем та однокласниками, будуть із надлишком компенсовані готовністю 

випускників до майбутнього життя. Адже цифрова держава, онлайн технології в бізнесі, нові 

форми комунікації в інтернеті – невідворотнє майбутнє. 

Тому вважаю, що цей шанс потрібно використовувати, застосовуючи наступний 

підхід: 

1. Застосовувати засоби від простих, раніше знайомих учневі та вчителю (електронна 

пошта, блоги, Viber, Skype), з переходом до складніших (Microsoft Teams, Coursera чи 

подібних платформ). 

2. Використовувати таке програмне забезпечення при організації освіти, яке 

знадобиться в майбутній професійній діяльності (Microsoft Teams матиме значну перевагу 

над Google Classroom, програми пакету Microsoft Office над іншими аналогічними 

програмами, але в той же час сервіси Google для мобільних пристроїв матимуть перевагу 

серед мобільних додатків). 
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3. Заохочувати учнів, батьків, учителів та адміністрацію школи до розвитку навичок в 

ІКТ в частині дистанційної освіти та сприянню забезпечення освітнього процесу за 

допомогою дистанційних технологій. 

Суть запропонованого підходу – вибирати засоби для дистанційного навчання, 

виходячи не тільки з простоти, потреб чи можливостей, але з огляду на майбутнє. Навички 

учнів, здобуті сьогодні завдяки дистанційному процесу освіти, повинні бути потенціалом 

випускника в майбутньому. 

Висновки. Процес упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту 

показав необхідність подальшого розвитку і використання сучасної комп’ютерної техніки, 

новітніх інформаційних технологій, нових віртуальних систем навчання для реалізації 

педагогічної мети і задоволення потреб суспільства в освітніх послугах. Досвід використання 

комп’ютерних технологій на уроках дозволяє нам із впевненістю стверджувати, що 

впровадження ІКТ в освітній процес є доцільним і перспективним. У статті запропоновано 

підхід до прискореного впровадження ІКТ при застосуванні дистанційної освіти в сучасних 

умовах. 
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ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ. 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ І ПЕДАГОГИ: ТОНКОЩІ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Актуальність дослідження. Останнім часом багато говорять і пишуть про таке 

явище, як професійне вигорання, тому що у процесі виконання будь-якої роботи людям 

властиво відчувати фізичні та нервово-психічні навантаження. Їхня величина може бути 

різною в різних видах діяльності.  

Чисельні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених свідчать про те, що робота 

педагогів вимагає значних нервово-психічних навантажень. Це зумовлено не лише 

фізіологічними чинниками, пов’язаними з умовами праці: гіподинамія, підвищене 

навантаження на зоровий, слуховий та голосовий апарати тощо. Ідеться, насамперед, про 

психологічні й організаційні труднощі: необхідність бути весь час у формі, відсутність 

емоційної розрядки, велика кількість контактів протягом робочого дня (діти, батьки 

здобувачів освіти, колеги). 

Як наслідок, серед педагогів синдром професійного вигорання-досить поширене 

явище і є серйозною проблемою сучасної освіти. Фахівець до 35-40-річного віку вже 
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накопичив достатній досвід, аж тут у його професійній сфері відбувається спад. Помітно 

знижується ентузіазм у роботі, наростають негативізм і втома. 

Саме тому організація роботи зі збереження психічного здоров’я педагогів є одним із 

найактуальніших завдань сучасної системи освіти, а питання емоційної саморегуляції-однією 

з найважливіших психолого- педагогічних проблем, важливих для особистісного і 

професійного розвитку сучасного педагога. 

Мета статті – розкрити особливості організації роботи з профілактики професійного 

вигорання у педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Питання професійного вигорання педагогів у нашому 

закладі здійснюється під час проведення психологічного супроводу атестації педагогічних 

працівників, в рамках роботи «Школи молодих спеціалістів» і днів психологічного 

розвантаження в рамках тематичних тижнів психології та здорового способу життя. 

І, як правило, носить профілактичний характер, який спрямований на: зняття робочої 

напруги, підвищення професійної мотивації, вирівнюванням балансу між витраченими 

зусиллями й отриманим результатом. 

Тому, плануючи роботу з педагогами, сприяю вирішенню таких завдань: навчити 

педагогів способам регуляції психоемоційного стану, стимулювати до самопізнання, сприяти 

розвитку здатності педагогів адекватно, з позиції партнера, не оцінюючи, сприймати одне 

одного, надати педагогам можливість висловити свої переживання, пов’язані з професійною 

діяльністю, сприяти розвитку навичок аналізу власних відчуттів, що виникають під час 

професійної діяльності та надання психологічної підтримки. 

Реалізація завдань здійснюється через такі напрями діяльності: діагностика, 

профілактика, корекція, консультування, просвіта. Використовую такі форми і методи 

роботи, як вивчення шляхом анкетування, самодіагностика, індивідуальні та групові 

консультації, тематичні семінари, практичні та тренінгові заняття, буклети з рекомендаціями 

тощо. 

Пропоную вашій увазі практичне заняття «Профілактика професійного вигорання» із 

серії заходів, які проводяться в нашому закладі з профілактики професійного вигорання. 

Мета заняття – ознайомити педагогів із поняттям та симптомами професійного 

вигорання, визначити причини незадоволення професійною діяльністю, аналіз власних 

джерел емоційної регуляції, зняття напруги за допомогою «антистресової» гімнастики; 

сприяти особистісному зростанню педагогічних працівників. 

Матеріал: папір, фломастери, мольберт, клей, журнали, ножиці, бланк 

самодіагностики по кількості учасників, пам’ятка для педагогів. 

Регламент: 1 год. 35 хв. 

Зміст: Сінквейн «Робота» – 10 хв. Вправа «Намисто очікувань» – 7 хв. Прийняття 

правил роботи в групі – 5 хв. Інформаційне повідомлення – 5 хв. Самодіагностика ознак 

вигорання – 10 хв. Інформаційне повідомлення – 5 хв. Колаж «Бар’єри у професійній 

діяльності» - 15 хв. Вправа «Долонька» – 10 хв. «Антистресова» гімнастика – 10 хв. Притча 

«В руках долі» – 10 хв. Рефлексія «Що я отримав…» – 5 хв. Підведення підсумків – 3 хв. 

Хід проведення. 

Добрий день, шановні педагоги. Я рада всіх вас бачити. Щоб нам усім налаштуватись 

на роботу пропоную скласти сінквейн зі словом робота. 

1. Сінквейн «Робота». 

Мета: сприяти зняттю напруження, активізувати учасників на роботу, занурити в 

смислову атмосферу заняття. 

Психолог пропонує учасникам скласти сінквейн зі словом – робота і по черзі їх 

зачитати. 

1 рядок – робота. 

2 рядок – складається з 2 слів, прикметників (весела, кропітка, наполеглива, 

відповідальна, виснажлива, улюблена, налагоджена, пізнавальна…). 
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3 рядок – складається з 3 слів, дієслів (організовує, навчає, здружує, вимагає, 

згуртовує, зацікавлює, перевіряє, виснажує, ознайомлює…). 

4 рядок – це словосполучення чи речення, яке складається з декількох слів, які 

відображають ставлення автора сінквейна до того, про що йдеться в тексті. Можуть 

використовуватися приказки, прислів’я, рядки з пісень (Без діла слабіє сила. Діло майстра 

величає. Для нашого Федота не страшна робота. Тяжко тому жити, хто не хоче робити. 

Сьогоднішньої роботи на завтра не відкладай. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Робота не 

вовк, в ліс не втече…). 

5 рядок – останній. Одне слово – іменник для вираження своїх почуттів, асоціацій, 

пов’язаних з предметом, про який йдеться в сінквейні (сенс, необхідність, життя, дружба, 

імідж, покликання, втома, тягар, реалізація, можливість…). 

Обговорення по колу: Чи легко було складати сінквейн? Що ви відчували під час 

виконання цього завдання? Я думаю, ви всі здогадалися, що сьогодні мова піде про наше 

професійне життя, а саме про профілактику емоційного вигорання. 

2. Вправа «Намисто очікувань». 

Мета: визначити очікування учасників від заняття. 

Перед тим, як приступити до роботи мені важливо від вас почути: 

- «Що ви очікуєте від нашої зустрічі, і щоб вам хотілося почути?» (учасники на 

стікерах пишуть очікування від зустрічі, проговорюючи вішають їх на мотузку). 

- Вам, мабуть, приходилось чути слова латинського прислів’я «Світячи іншим, згораю 

сам». На жаль цей вислів актуальний і сьогодні. Дослідження вітчизняних і зарубіжних 

вчених свідчать про те, що до емоційного вигорання більш схильні люди, які змушені в силу 

своєї професійної діяльності багато та інтенсивно контактувати з іншими людьми. 

- Як ви думаєте, це люди яких професій? (психологи, педагоги, юристи, медики, 

продавці та ін.). Оскільки вони під час роботи зазнають сильних нервово – психічних 

навантажень, що проявляються в емоційній втомі і виснаженні. Як наслідок, змінюється 

поведінка, самопочуття, мислення, здоров’я. Змінюється ставлення до роботи, до оточуючих 

і до власного життя. Тобто починає формуватись і розвиватись синдром професійного 

вигорання. Найскладнішим є те, що вигорання розвивається поступово і в цьому його 

підступність. Людина часто не усвідомлює його симптомів. Вона не може побачити себе 

збоку і зрозуміти, що відбувається. Тому профілактика професійного вигорання починається 

з уміння розпізнавати і розуміти суть проблеми, захищати свою нервову систему засобами 

психологічної саморегуляції. І саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. 

Для того, щоб наше спілкування було ефективним, я пропоную прийняти правила 

роботи в групі. 

3. Прийняття правил роботи в групі. 

Мета: визначити правила роботи в групі, створити доброзичливу атмосферу. 

Якщо ви приймаєте правило – поплескайте в долоні…потупотіть ногами…: тут і 

тепер; один говорить – усі слухають; слухати і чути; обговорення дії, а не особи; активність; 

дотримання регламенту часу. 

Чи є ще якісь пропозиції? 

4. Інформаційне повідомлення. 

Що ж означає поняття «професійне вигорання»? 

Професійне вигорання – це складний психофізичний феномен, який включає 

емоційне, розумове й фізичне виснаження внаслідок тривалого емоційного напруження у 

зв’язку з професійною діяльністю у сфері «людина – людина». 

Можна сказати, що це захисна реакція організму на постійну дію стресу. Професійне 

вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без 

відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. При досягненні певного рівня напруги 

«вигораючий» починає шукати способи «економії емоцій». Це проявляється у 

неусвідомленому або усвідомленому бажанні зменшити або нормалізувати взаємодію з 

оточуючими. Якщо ж це йому не вдається, то спрацьовує певна захисна реакція організму, 
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яка може виражатися в байдужості до людей, ігноруванні їх звернень, цинізмі і навіть агресії. 

Але такому стану передують умови емоційного виснаження, які необхідно запам’ятати 

педагогу. 

Передумови емоційного виснаження: відмова від особистісних потреб; надмірна 

активність, що пов’язана з роботою; витіснення переживань, пов’язаних з невдачами («я 

подумаю про це завтра»). 

Вигорання – тривалий процес. Його симптоми формуються поступово, іноді 

непомітно. 

5. Самодіагностика ознак вигорання. 

Мета:оцінити наявність та ступінь прояву ознак вигорання. 

Психолог пропонує учасникам оцінити наявність у себе тієї чи іншої ознаки в 

залежності від ступеня її вияву та частоти прояву . 

В таблиці «Поле самодіагностики» запропонована 5 – бальна система оцінки. Оцінка, 

безумовно, має суб’єктивний характер і спирається на внутрішні відчуття. Чим частіше або 

яскравіше виявляється ознака, тим більше клітинок коло неї замальовується. Також таблиця 

розділена на 4 частини за класифікацією симптомів: поведінкові, афективні, когнітивні, 

фізичні. 

Аркуш самодіагностики 

Симптоми Ступінь вияву, 

частота прояву 

1 2 3 4 5 

П
о
в
ед

ін
к
о
в
і 

Небажання йти на роботу       

Часті запізнення      

Відкладання ділових зустрічей      

Усвідомлення небажання бачити колег      

Небажання бачити дітей      

Небажання заповнювати документацію      

Формальне виконання обов’язків      

А
ф

ек
ти

в
н

і 

Втрата почуття гумору      

Постійне відчуття невдачі, провини, самозвинувачення      

Підвищена дратівливість      

Відчуття прискіпливості зі сторони оточуючих      

Байдужість       

Безсилля, емоційне виснаження      

Пригнічений настрій      

К
о
гн

іт
и

в
н

і 

Думка про зміну професії, роботи      

Слабка концентрація уваги, розсіяність      

Ригідність мислення, використання стереотипів      

Сумніви в корисності роботи      

Розчарування професією      

Цинічне ставлення до дітей, колег      

Заклопотаність власними проблемами      

Ф
із

іо
л

о
гі

ч
н

і 

Зміна апетиту (відсутність/ переїдання)      

Порушення сну (безсоння/ сонливість)      

Довготриваючі незначні недуги      

Схильність до інфекційних захворювань      

Швидка фізична стомлюваність      

Головні болі, проблеми в роботі КШТ      

Загострення хронічних захворювань      
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Після заповнення таблиці, присутнім пропонується самостійно визначити той вид 

симптомів, в розділі якого найбільша кількість замальованих клітинок – це проблемна зона. 

Обговорення по колу: Що ви для себе з’ясували після виконання завдання? Які емоції 

викликало? 

6. Інформаційне повідомлення. 

«Складові синдрому вигорання». 

Синдром професійного вигорання включає в себе три основні складові: емоційну 

виснаженість, деперсоналізацію (цинізм) та редукцію професійних досягнень. 

Емоційна виснаженість – відчуття спустошеності і втоми, що викликане власною 

роботою. 

Деперсоналізація – передбачає цинічне відношення до роботи та об’єктів своєї 

роботи. 

Редукція професійних досягнень – виникнення у працівників почуття 

некомпетентності в своїй професійній сфері, усвідомлення неуспішності в ній. 

Отже, важливий професійний фактор, який тісно пов’язаний з професійним 

вигоранням – це задоволеність працею. 

Щоб нам продовжити роботу пропоную об’єднатись у 2 групи промовивши по колу 

фразу «улюблена робота». 

7. Колаж «Бар’єри у професійній діяльності». 

Мета: формувати здатність адекватно оцінювати робочі моменти. 

У нас є дві групи. Перед початком роботи нагадаю правила. 

Будь ласка, під час роботи слідкуйте за часом та виберіть у групі людину, яка 

захищатиме напрацьований проект. Кожна група отримує своє завдання. 

Завдання: перелік бар’єрів, які перешкоджають отриманню задоволення від 

професійної діяльності. 

Для підготовки вам дається 10 хв. Можете починати роботу. По закінченню часу, 

кожна група захищає свій проект. Колажі розміщують на мольберті. 

- Які у вас будуть доповнення? 

Обговорення по колу: Що ви відчували під час виконання цього завдання? Яким же 

чином ми можемо допомогти собі уникнути вигорання? Найбільше доступним є 

використання способів саморегуляції та самовідновлення. 

8. Вправа «Долонька». 

Мета: зробити аналіз власних джерел емоційної саморегуляції. 

Педагогам пропонується взяти аркуш паперу обвести свою долоню. В середині 

написати своє ім’я, а на пальчиках, що приносить вам найбільше задоволення та заспокоєння 

(5 приємних справ). Робота з таблицею «Способи саморегуляції». 

Обговорення по колу: Що ви для себе з’ясували після виконання завдання? Які емоції 

викликало? 

9. «Антистресова» гімнастика. 

Мета: навчити педагогів знімати напругу за допомогою «антистресової» гімнастики. 

Як відомо, стрес оселяється у серці та суглобах. Існують різні комплекси 

«антистресової» гімнастики, які включають в себе вправи на дихання, розслаблення тонусу 

м’язів та рухову активізацію суглобів. Учасникам пропонується виконати комплекс вправ на 

рухову активізацію суглобів (від суглобів пальців рук, до суглобів ніг – кожна вправа 

виконується 3 рази). 

Обговорення по колу: Як ви себе почуваєте після виконання антистресової 

гімнастики? 

10. Притча «В руках долі». 

Мета: сприяти розвитку впевненості у своїх можливостях. 

Великий японський воїн по імені Нобунага вирішив атакувати противника, хоча 

ворогів було в десять разів більше. Він знав, що переможе, але його солдати мали сумніви. 

По дорозі він зупинився у синтоїстській святині і сказав своїм людям: 
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– Після того, як я відвідаю святиню, я кину монетку. Якщо випаде орел – ми 

переможемо, якщо решка – програємо. Доля тримає нас в руках. – Нобунага увійшов в 

святиню і мовчки помолився. Вийшовши, він кинув монету. Випав орел. Його солдати так 

рвалися в бій, що легко виграли битву. 

– Ніхто не може змінити долю, – сказав йому слуга після битви. 

– Звичайно ні, – відповів Нобунага, показуючи йому монетку, у якій з обох сторін був 

орел. 

Обговорення по колу: В чому, на вашу думку, мудрість притчи? Чим вона зможе 

допомогти вам? 

Шановні педагоги, наша зустріч підходить до завершення. 

11. Рефлексія «Що я отримав…». 

Мета: визначити наскільки здійснилися очікування учасників. 

Перед тим, як попрощатися, мені б хотілося почути від Вас: Що вам дала сьогоднішня 

зустріч? Як будете застосовувати отриманий досвід? Чи справдились ваші очікування? 

12. Підведення підсумків. Шановні колеги, сподіваюсь, наша зустріч була цікавою для 

вас, адже ми говорили про одне з найактуальніших питань у нашому житті – про роботу. 

Дякую за співпрацю і бажаю вам творчої наснаги та успіху у досягненні професійних мрій. 

Висновки. Плануючи проведення з педагогами того чи іншого виду роботи по 

профілактиці емоційного вигорання, слід завжди пам’ятати, що не буває прийомів, які були б 

ефективними абсолютно для всіх. Комусь легше нормалізувати свій психологічний стан 

шляхом розслаблення м’язів, декому – шляхом рухової активності, а декому – через 

вирішення конкретних життєвих ситуацій. Але слід завжди пам’ятати, яка б ситуація не 

трапилась, завжди потрібно шукати позитивні моменти. Бо саме позитивне мислення дає нам 

поштовх та ресурси у нашій нелегкій професійній діяльності і є важливим компонентом у 

профілактиці емоційного вигорання. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Актуальність дослідження. Спілкування є однією з найважливіших людських 

потреб, одна з умов розвитку особистості. Тільки у спілкуванні й у стосунках з іншими 

людина може відчути й зрозуміти себе, соціалізуватися. Однак у сучасному світі з розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій особистість усе менше розвиває свої навички 

спілкування. Тому одне із завдань навчання української мови в школі полягає у формуванні 

всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання і письмо), в 

удосконаленні навичок доречно послуговуватися мовою в конкретних ситуаціях, 

використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи, інтонація) засоби 

вираження мовлення. 
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Виклад основного матеріалу. Мовленнєва компетентність (уміння використовувати 

мовні засоби, адекватні до мети спілкування, доречно послуговуватися невербальними 

виражальними засобами) по праву вважається стрижневою, слугує підґрунтям для 

становлення інших соціально значущих компетентностей [3]. 

Означена компетентність визначає потенційні можливості суб’єкта у створенні 

висловлення, у здійсненні мовленнєвої діяльності. У структурі мовленнєвої компетентності 

відбувається засвоєння знань і перетворення їх на вивідне знання, а у структурі мовленнєвої 

діяльності – їх застосування. 

Розвиток мовлення становить постійний процес, що триває протягом усього життя 

людини, процес оволодіння мовленням та його механізмами в безпосередньому 

взаємозв’язку зі становленням особистості, збагаченням її внутрішнього світу [2, c. 317]. 

Вагомі наукові здобутки в розв’язанні проблеми формування мовленнєвої 

компетентності мають лінгвісти, психологи, лінгводидакти, які у своїх дослідженнях 

вказують на специфіку мовленнєвих умінь як прояв професіоналізму, визначають структуру і 

зміст комунікативності, де мовлення є домінувальним компонентом, пропонують методику 

управління процесом формування мовленнєвих умінь у системі навчання. 

Поняття «компетентність» у своїй основі має латинське «competens», що означає: 

досягаю, відповідаю, підходжу. Відповідно, компетентність – володіння компетенцією, 

обізнаність із певного питання. 

Компетентності спеціальним шляхом набувають у процесі навчання і дають змогу 

людині визначити, тобто ідентифікувати і розв’язувати незалежно від контексту проблеми, 

характерні для певної сфери діяльності. Компетентний – освічений у певній галузі, той, хто 

має право за власними знаннями чи повноваженнями будь-що виконувати або вирішувати 

[12, c. 66]. 

Дуже важливо розрізняти поняття «компетенція» та «компетентність». 

Погляди науковців дещо різняться, проте в загальному вигляді все ж таки визначаємо, 

що «компетенція» – сукупність знань, якими володіє людина, а «компетентність» – уміння 

застосовувати здобуті знання на практиці. 

У науковій літературі до поняття «компетентності» зазвичай включають спеціально 

структуровану систему знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються людиною у процесі 

навчання. 

У базовому компоненті шкільної освіти «компетентність» розглядається як 

особистісна, складна, інтегральна характеристика учня, що засвідчує його достатню 

обізнаність, умілість, вправність у певному колі питань. 

Усі компетентності, на які орієнтується вивчення української мови, тісно 

взаємопов’язані. Діяльнісні компетентності (аналітичні, прогнозувальні, синтетичні та ін.) є 

опорою для розвитку комунікативних, мовленнєвих (загальномовленнєвих, компетентностей 

продуктивної мовленнєвої діяльності, компетентності рецептивної мовленнєвої діяльності) і 

власне мовних. Оскільки мова – засіб формування думки, то на цьому ґрунтується зв’язок 

власне мовних компетентностей з діяльнісними тощо. 

З огляду на сказане доцільно окреслити такі групи власне предметних 

компетентностей [5]. 

1. Мовна компетентність – засвоєння, усвідомлення мовних норм, що склалися 

історично у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх 

застосування в будь-якій людській діяльності в процесі використання певної мови [8]. 

2. Мовленнєва компетентність – уміння говорити, слухати, читати, писати, тобто 

вміння, пов’язані з мовленнєвою діяльністю, з побудовою діалогічних і монологічних 

висловлень у конкретній ситуації, відповідно до рівнів мовної компетенції учасників 

спілкування [1]. 

3. Комунікативна компетентність – здатність встановлювати і підтримувати необхідні 

контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують 
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ефективне спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, 

розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню [4]. 

4. Соціокультурна компетентність – передбачає знання національно- культурних 

властивостей країни, правил мовленнєвої та немовленнєвої поведінки у типових ситуаціях 

спілкування, особливостей етикету носіїв мови та вміння здійснювати свою мовленнєву 

поведінку відповідно до цих знань [7]. 

Мовленнєва компетентність охоплює не тільки знання мовної системи й володіння 

мовним матеріалом (мовленням), а й передбачає дотримання соціальних норм спілкування, 

правил мовленнєвої поведінки, знання, уміння й навички, необхідні для розуміння чужих і 

породження власних програм мовленнєвої поведінки. 

Отже, можемо зазначити, що мовленнєва компетентність є комплексним поняттям, що 

передбачає систему мовленнєвих умінь, необхідних для розуміння чужих і породження 

власних програм мовленнєвої поведінки (уміння будувати монологічне та діалогічне 

мовлення, переказувати тексти, граматично, синтаксично і стилістично правильно 

створювати власні висловлення та добирати засоби адекватні меті спілкування) і отримала 

широке висвітлення у науковій літературі як одна із провідних компетентностей. 

Для удосконалення комунікативних умінь і навичок школярів на уроках рідної мови 

необхідно враховувати психологічні закономірності мовленнєвої діяльності, оскільки 

формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, 

забезпечення пріоритетного розвитку людини – це основні завдання, що стоять перед 

загальноосвітньою школою. 

У зв’язку з цим основна мета вчителів-словесників полягає у сприянні мовленнєвого 

розвитку школярів, які уміли б змістовно, зв’язно й стилістично грамотно висловлювати свої 

думки. 

Навчання як потужний освітньо-культурний чинник має бути спрямоване на 

розкриття внутрішніх ресурсів особистості учня, виявлення вже закладених у ньому 

потенційних можливостей. Від того, як організоване навчання в школі, як учителі вчать 

школяра мислити, залежить творчий чи нетворчий шлях його в подальшому житті [9, c. 242]. 

Психологія вивчає особливості мовлення як процесу спілкування людей один з одним 

за допомогою мови як процес обміну думками й досягнення взаєморозуміння. Завданням 

психології є вивчення психологічної природи і закономірностей процесу мовлення. 

Відповідно, психологія предметом свого вивчення має мовлення як мову в дії. 

Особливого значення набувають думки психологів про взаємозв’язок мовлення і 

мисленням. Цей зв’язок виявляється у сприйнятті дітьми предметів і явищ навколишнього 

світу. Описуючи те, що вони бачать і чують, добираючи найбільш точні вирази для 

позначення того, що сприймають, формуючи висновки своїх спостережень, учні не тільки 

затримуються на окремих частинах або якостях предметів, але й свідомо ставляться до того, 

що необхідно описати, що є об'єктом власних спостережень [11]. 

Однією з психологічних особливостей засвоєння рідної мови є те, що діти, які йдуть 

до школи, практично володіють нею. Учителеві необхідно зробити це володіння свідомим і 

на кожному етапі навчання удосконалювати мовленнєві уміння й навички учнів. Розвивати 

мовлення учнів – це значить працювати над вимовою, значенням морфем, слів та 

фразеологізмів, над морфологічною формою слів, словосполученнями, реченнями, зв’язним 

мовленням тощо. 

Мовлення, як стверджують психологи, зазвичай виражає не окремі, непов’язані одна з 

одною думки, а сам процес мислення, який характеризується внутрішнім логічним зв’язком. 

Мислення людини завжди спрямоване на розв’язання теоретичних і практичних завдань, 

подолання труднощів, осмислення нового і невідомого. Тому, розвиваючи мовлення учнів, 

необхідно формувати в них необхідність точного вибору слів, вираження самого ходу їх 

думок, і тільки таке мовлення може справити враження на тих, хто слухає або читає [11]. 
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Ефективність формування мовленнєвої компетентності зумовлюється відповідністю 

форм, методів і технологій навчання, з одного боку, цілям, змісту мовної освіти, а з іншого, – 

віковим та індивідуально-психологічним особливостям учнів. 

Отже, у процесі розвитку їхнього мовлення важливо враховувати психологічну 

модель чинників, що впливають на мовленнєву активність, а відтак і на формування 

мовленнєвої компетентності. 

1. Мовленнєво-мисленнєві операції: 

1) індуктивні (синтез, класифікація, поділ сегменти, заміна мовних засобів, 

доповнення синтаксичних конструкцій, асоціації); 

2) дедуктивні (аналіз, порівняння, узагальнення спільних і відмінних ознак); 

3) аналітико-синтетичні. 

2. Мовленнєві чинники: 

1) мовні та мовленнєві здібності; 

2) контекст і мовленнєва ситуація; 

3) мотиви і цілі мовлення; 

4) інтенція мовлення; 

5) вибір мовних і невербальних засобів; 

6) планування змісту мовлення; 

7) асоціативний аспект мислення; 

8) індивідуально-психологічні особливості носія мови. 

3. Закономірності ефективної мовленнєвої поведінки: 

1) взаємозв’язок мовлення з усіма функціональними механізмами людської психіки 

(пізнавальними і емоційними); 

2) взаємозв’язок між семантичним змістом і синтаксичною формою висловлення 

(речення). 

Усі чинники формують мовленнєву активність, яка, у свою чергу, складає мовленнєву 

компетентність. 

Система методів формування предметних компетентностей на уроці мови повинна 

бути не випадковою і одноманітною, а відображати творчий стиль методичної роботи 

вчителя та свідчити про обізнаність із перспективними підходами до навчання особистісно-

орієнтованим, творчо-розвивальним, компетентнісним, комунікативно-діяльнісним, 

культурологічним, психолінгвістичним [6]. 

Мислення людини завжди спрямоване на розв’язання теоретичних і практичних 

завдань, подолання труднощів, осмислення нового і невідомого. Розвиваючи мовлення учнів, 

варто формувати в них необхідність точного вибору слів, вираження самого ходу їх думок, і 

тільки таке мовлення може справити враження на тих, хто слухає або читає. Тому у процесі 

розвитку мовлення учнів важливо враховувати психологічну модель чинників, що впливають 

на мовленнєву активність, а відтак і на формування мовленнєвої компетентності. 

Формування мовленнєвої компетентності учнів – одне з основних завдань учителя 

української мови. 

Невміння висловлювати свої думки, неправильна вимова слів, помилки в усному та 

писемному мовленні створюють дискомфорт у процесі спілкування з дорослими та 

однолітками, не дають учневі можливості повною мірою розкрити свої здібності і задатки, 

проявити себе як особистість. 

У Державному освітньому стандарті з мови зазначено, що основна мета навчання 

рідної мови полягає в мовленнєвому розвитку учнів – формування вмінь висловлюватись в 

усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення. Тому першочергове завдання 

вчителя – забезпечити формування мовленнєво-мовної компетентності учнів як 

комунікативної основи. 

Зміст роботи з розвитку мовлення реалізується за трьома напрямами: 

1) збагачення словникового запасу учнів і розвиток граматичної будови їх мовлення; 

2) засвоєння норм української літературної мови; 
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3) зв’язне мовлення. 

Робота над зв’язним мовленням – особлива своєрідна галузь у системі мовленнєвого 

розвитку учнів. В основу роботи над розвитком мовлення покладено два чинники: 

1) практичні уміння й навички володіння мовою на основі знань про норми 

літературної мови; 

2) уміння творчо використовувати мовні засоби (фонетичні, лексичні, граматичні) 

залежно від стилю, типу, жанру мовлення. 

Першому чиннику відповідає підготовчий ступінь мовленнєвої діяльності: 

(оволодіння) мовленнєвими способами й засобами вираження думки. Другий – 

співвідноситься з основним ступенем мовленнєвої діяльності (розвитком різних видів 

мовлення, формуванням комунікативних умінь і навичок). 

Так, підготовчий ступінь мовленнєвої діяльності передбачає відтворювання, вибір 

наявних у мові варіантів мовних одиниць (наприклад, вибір слів з синонімічного ряду, 

фонетичних варіантів у-в, і-й). Цей вид мовленнєвої діяльності (конструювання) учні 

здійснюють систематично, на основі засвоєння мовного матеріалу [13, c. 201]. 

Основний ступінь мовленнєвої діяльності передбачає роботу з текстами різних типів і 

стилів мовлення. Така діяльність реалізується у двох видах: аналізові готових текстів і 

створенні власних висловлень. 

Етапи формування мовленнєвих умінь і навичок: 

1) кумуляція: накопичення лінгвістичних знань (уроки вивчення нового матеріалу); 

2) мотивація: забезпечення мотивуючого впливу на учнів лінгвістичної теорії (уроки 

закріплення знань); 

3) усвідомлення: опрацювання правил орієнтирів, текстів зразків, спрямованих на 

перехід від номінативних (правильно вимовляти, точно вживати слова утворювати 

словоформи) до комунікативних умінь і навичок (уроки закріплення, урок зв’язного 

мовлення, підготовка до переказу, твору); 

4) тренування: проблемні вправи, ситуативні завдання (уроки закріплення, 

повторення, уроку зв’язного мовлення, нестандартні уроки); 

5) узагальнення: виявлення рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок (урок 

повторення, контролю, систематизації вивченого, урок зв’язного мовлення) [13, c. 202]. 

Як зазначено вище, на уроках української мови мовленнєва компетентність має 

формуватися в тісному зв’язку з мовною. Одним зі шляхів реалізації такого підходу до 

навчання може бути психолінгвістична методика прямого тлумачення слів. Застосування її 

до граматичних понять передбачає описання змісту назв окремих частин мови та їх форм 

(іменник, прикметник, дієслово, дієприкметник, дієприслівник, числівник, сполучник та ін.) 

на основі врахування мотивованої внутрішньої форми слова, тобто з використанням кореня 

назви, яка тлумачиться. За допомогою цього способу учитель має змогу, крім іншого, 

перевірити, чи свідомо учні опановують відповідний граматичний матеріал і чи можуть вони 

своїми словами в зрозумілій формі дати визначення певній частині мови [6]. 

Також для формування мовленнєвої компетентності використовують такі види роботи 

як аудіювання, читання, говоріння та письмо. 

Сучасна методика зв’язного мовлення активно розробляє методи і прийоми навчання 

рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності, тобто аудіювання, читання, 

говоріння, письма. Аудіювання (слухання) і читання (мовчки, вголос) – рецептивні види 

мовленнєвого спілкування, говоріння і письмо – продуктивні [13, c. 209]. 

Доцільним для формування мовленнєвої компетентності учнів є використання 

відповідних методів. 

Метод бесіди (евристична, повторювальна, закріплювальна) передбачає діалог між 

учителем та учнями за поставленими запитаннями вчителя, спонукає учнів до висловлення 

думок. 

Метод спостереження учнів над мовними явищами допомагає вникнути в сутність 

мовних фактів, осмислити зв’язок між ними і зробити відповідні висновки. 
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У практиці навчання мови все частіше використовують інтерактивні методи: 

1) асоціативний кущ (установлення асоціативних зв’язків між окремими поняттями 

для узагальнення теоретичного матеріалу); 

2) бесіда за Сократом (учні ставлять проблемні запитання і самостійно відшукують 

шляхи їх розв’язання); 

3) метод прогнозування, або заперечення (за дидактичним матеріалом підтвердити чи 

заперечити гіпотезу, сформулювати тему уроку) [13, с. 65-68]. 

Окрім цього, необхідно звернути увагу на прийоми та вправи, які виконують 

підготовчу функцію у процесі навчання мовлення (словникова робота, а також робота зі 

словосполученням, робота з реченням). 

Монологічне висловлення є найскладнішою формою мовлення і потребує підготовки, 

що виражається у попередньому його продумуванні, чіткому плануванні і відповідному 

словесному оформленні [10, с. 309]. 

Висновки. Робота над формуванням мовленнєвої компетентності – це особлива 

своєрідна галузь у системі мовленнєвого розвитку учнів. В основі роботи над розвитком 

зв’язного мовлення покладено два чинники: практичні уміння й навички володіння мовою на 

основі знань про норми літературної мови та уміння творчо використовувати мовні засоби. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА УРОКАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛЮСАРІВ  

З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ 

 

Актуальність дослідження. Особистісний підхід кожного педагога до проведення 

уроків, може бути різноманітним, хтось використовує технологію стандартного (вербального 

уроку), я ж підтримую урок із застосуванням ІКТ. Використання ІКТ на уроках професійно-

теоретичної підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрогазозварників, сприяє підвищенню інтересу до вивчення предмету. При проведенні 

традиційних уроків, де відбувається пояснення нового матеріалу від викладача до здобувачів 

освіти, учні слухаючи новий матеріал, з часом розсіюють свою увагу, що призводить до не 

засвоєння нового матеріалу. Сучасні учні все менше звертаються за інформацією в 

бібліотеки до книг, а намагаються її отримати з персонального комп’ютера, значить можна 

зробити висновок що комп’ютери та різні інноваційні матеріали їм особливо цікаві. 

Мета статті – розкрити особливості використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів, електрогазозварників. 

Виклад основного матеріалу. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій при вивченні предметів професійно-теоретичної підготовки слюсарів з ремонту 

колісних транспортних засобів, електрогазозварників значно піднімає рівень навченості при 

низькій мотивації учнів. Слід звернути увагу на те, що деякі процеси, такі як згорання 

робочої суміші, які відбуваються в двигуні внутрішнього згоряння, неможливо пояснити за 

допомогою плакатів та дошки. Однією з переваг застосування мультимедійних технологій в 

навчанні є підвищення якості навчання за рахунок новизни діяльності, інтересу до роботи з 

комп’ютером [4]. 

Застосування віртуальних тренажерів з пошуку несправності в електронних системах 

автомобіля викликає в учнів великий інтерес, тим самим сприяє гарній засвоюваності теми 

уроку. Застосування комп’ютерних програм при вивченні предметів професійно-теоретичної 

підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварників стає не 

просто новим підходом в освітньому процесі, а незмінною частиною цього процесу. 

Застосування комп’ютера на уроках не замінює викладача, а узагальнює урок в єдине ціле 

«Комп’ютер-викладач-здобувач освіти», тим самим роблячи урок більш наочним та цікавим. 

За допомогою комп’ютера ми вирішуємо навчальні та тренувальні завдання. Вважаю це 

цілком доцільним, так як є наочність і можливість неодноразово пояснити рішення в 

навчальних завданнях, а в тренувальних проходить швидка обробка матеріалу, плюс 

можливість викликати довідку. Застосовувати комп’ютерні програми (електронні 

підручники) можна на будь-якому етапі уроку: при вивченні нового матеріалу, закріпленні, 

на узагальнюючих уроках та при повторенні. 

Моє завдання як викладача полягає в тому, щоб створити умови оволодіння 

предметом для кожного учня, обрати такі методи навчання, які дозволили б кожному 

здобувачу освіти проявити свою активність, свою творчість. Підвищення якості освітнього 
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процесу в наші дні неможливо без застосування нових інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Звідси випливають цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій: 

- підвищити мотивацію навчання; 

- підвищити ефективність процесу навчання; 

- сприяти активізації пізнавальної сфери учнів; 

- удосконалювати методики проведення уроків; 

- своєчасно відстежувати результати навчання і виховання; 

- планувати і систематизувати свою роботу; 

- використовувати, як засіб самоосвіти учня; 

- якісно і швидко підготувати урок (захід); 

- відпрацювання певних навичок і вмінь; 

- організація дослідницької діяльності учнів. 

Інформаційно-комунікаційні технології в поєднанні з передовими педагогічними 

технологіями (особистісно-орієнтованим підходом і технологіями проблемного, 

програмованого і проектного навчання) дають дуже гарний результат у навчанні [3]. 

Використання комп’ютера не тільки багаторазово підвищує ефективність навчання, 

але й стимулює учнів до подальшого самостійного вивчення предмету. Подібні уроки 

включають інтерактивний мультимедійний контент, який дозволяє ширше задіяти в процесі 

навчання самих учнів, сприяє підвищенню інтересу до досліджуваного предмету. Здобувачі 

освіти можуть використовувати мультимедійні елементи в своїх домашніх роботах 

(презентації, реферати, рішення задач), передаючи їх в електронній формі на флеш-диску або 

через Інтернет. 

Невеликий фрагмент електронного підручника по «Будові автомобіля» (Рис. 1), який я 

використовую на уроках [2]. Програма є у вільному доступі в мережі Інтернет. Вона має 

інтуїтивно-зрозумілий і ергономічний інтерфейс, що дозволяє користувачеві миттєво 

освоїтися і приступити до роботи. При проектуванні електронного підручника, всі дані 

відображаються у вигляді зручної деревовидної структури, програма автоматично визначає 

формати даних і привласнює їм певні категорії. 

 

 
Рис. 1. Електронний підручник 

 

В електронному підручнику можна переглянути теоретичний матеріал (Рис. 2), у 

вигляді презентацій, відео фрагментів роботи системи, механізму, вузла та пройти 

тестування з даної теми (Рис. 3). 
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Рис. 2. Електронний підручник (теоретичний матеріал) 

 

 
Рис. 3. Електронний підручник (тестове завдання) 

 

Висновки. Таким чином, творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно 

використовувати в своїй роботі багатий інструментарій, що надається сучасними 

комп’ютерними технологіями.  

Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а отже, і інтерес до 

предмету. 

При активному використанні ІКТ успішніше досягаються загальні цілі освіти, які не 

йдуть врозріз з державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, до того 

ж підвищується мотивація до навчання тим самим визначається ступінь освоєння загальних і 

професійних компетентностей у здобувачів освіти. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні актуалізуються питання морального виховання 

та формування понять, суджень, почуттів і переконань, навичок і звичок поведінки 

особистості, що відповідають нормам глобального, інформаційного суспільства. Важливими 

є ідеї обґрунтовані Лоуренсом Кольбергом (Lawrence Kohlberg) (1927-1987) – американським 

психологом, автором концепції морального розвитку. 

Мета дослідження – аналіз концепції Л. Кольберга щодо морального розвитку дітей, 

та формування морально-етичної компетентності особистості. Ідеї педагогіки партнерства, 

створення «справедливих суспільств». 

Виклад основного матеріалу. Ще в юності коли Л. Кольберг вступив до Чиказького 

університету, і серйозно захопився філософією, студіював праці починаючи з Платона, 

Сократа, і завершуючи Кантом, Дьюї. Після навчання у Чиказькому університеті захистив 

докторську дисертацію за темою «Розвиток образу моральних суджень і вибору в 10-16 

років». Л. Кольбер вважав, що в еволюції способів морального мислення існують різні стадії, 

і що навчання є одним з важливих складників, що впливають на психічний розвиток 

особистості на різних етапах життя [3-6]. 

Ще в юності коли Л. Кольберг вступив до Чиказького університету, і серйозно 

захопився філософією, студіював праці починаючи з Платона, Сократа, і завершуючи 

Кантом, Дьюї. Після навчання у Чиказькому університеті захистив докторську дисертацію за 

темою «Розвиток образу моральних суджень і вибору в 10-16 років». Л. Кольбер вважав, що 

в еволюції способів морального мислення існують різні стадії, і що навчання є одним з 

важливих складників, що впливають на психічний розвиток особистості на різних етапах 

життя. 

Він відзначав, що важливим у психічному розвитку дітей є не тільки формування 

знань про навколишній світ, про моральні критерії, але й емоційний розвиток, розвиток 

статевої ідентифікації які взаємопов’язані з пізнавальними процесами. Слідом за Ж. Піаже 

він вивчав розвиток моралі у дітей, розширюючи та поглиблюючи свої ідеї. Моральний 

розвиток дітей здійснюється на певних етапах. Кожний етап характеризується якісними 

відмінностями. Етапи мають у певну послідовність, і жодна стадія не може бути пропущена, 

і немає зворотнього руху. Якісні особливості етапу – це домінуюча характеристика 

морального розвитку дитини в певний період, тоді як дитина може продемонструвати 

розуміння моралі [7, рр. 11-35]. 

Особливу увагу приділяв Л. Кольберг категоричному імперативу німецького філософа 

І. Канта, його висновку щодо ставлення до людини як до найвищої цінності. До І. Канта 

вважалося також, що пізнання є результатом впливу на людину зовнішніх чинників. При 

цьому людина сприймає (тобто перебуває пасивною), а світ впливає на неї. І. Кант 

«проголосив, що пізнання і знання є результатом людської (розумової) активності». Людина 

пізнає лише тією мірою, що сама випробовує природу, ставить їй запитання. Захоплювала             

Л. Кольберга також клінічна психологія, в якій він вбачав реальний засіб допомоги людям. 

Він також високо цінував праці Ж. Піаже.  
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В теорії Л. Кольберга, є основна ідея: розвиток мислення залежить від психічних 

процесів, і орієнтований на конкретне. Пізнання людини ґрунтується на пізнанні від 

абстрактного до загального [8]. 

Погоджувався з Ж. Піаже, що в нашому ранньому дитинстві ми схильні думати тільки 

про те, що ми можемо сприймати безпосередньо в реальному часі, і що поступово ми 

вчимося розмірковувати про абстракції. 

Але поступово дитина залучається до групи людей. Вона все більше і більше, 

включається до тих, кого раніше не бачила або не знала. Етичне коло стає все більш великим 

та інклюзивним, а якісні ціннісні зміни, взаємопов’язані із моральним розвитком людини. 

Зміст морального виховання багато залежить від конкретної країни, суспільства, закладу 

освіти і обов’язково родини, де відбувається виховання цієї самої моральності, прищеплення 

цінностей. 

Теорія морального розвитку Л. Кольберга описує існування 3 рівні та 6 етапів                    

[1, c. 292-298]. Він висвітлив існування універсальних етапів морального становлення, і 

нерозривний зв’язок розуміння моральності з когнітивним розвитком людини. Досліджуючи 

людські реакції на ряд моральних дилем, Л. Кольберг встановив, що значущим для 

морального розвитку є не стільки рішення дилеми, скільки хід міркувань, що передували 

цьому рішенню [6]. 

На першому етапі морального розвитку, який, за словами Л. Кольберга, зазвичай 

триває до 9 років, людина судить про події в залежності від того, як вони впливають на неї. 

Перший етап: орієнтація на слухняність і покарання. На першому етапі людина думає тільки 

про наслідки своїх вчинків, уникаючи неприємних переживань, пов’язаних з покаранням, і 

шукає задоволення власних потреб [5; 6]. 

Другий етап: орієнтація на особистий інтерес. На другому етапі люди починають 

мислити за межами інтересів особистості, але є вплив егоцентризму. Людина починає 

визнавати існування зіткнення інтересів. Люди на цьому етапі вибирають релятивізм та 

індивідуалізм, часто не ототожнюють себе з колективними цінностями: кожен захищає своє і 

працює відповідно. Звичайна фаза. Традиційний етап – це особливості мислення підлітків і 

багатьох дорослих. У ньому враховується наявність як ряду індивідуальних інтересів, і ряду 

соціальних угод про те, що добре і що поган. У цей період людині відається створити 

колективний етичний «парасольку». 

Третій етап: орієнтація на консенсус. На третьому етапі вчинки визначаються тим, як 

вони впливають на взаємини з іншими людьми, які людина комунікує, взаємодіє з іншими. 

Тому люди, що знаходяться в стадії орієнтації на консенсус, намагаються бути прийняті 

іншими і вони намагаються, щоб їх вчинки дуже добре вписувалися в ряд колективних 

правил, які визначають, що добре, що погано. Гарні та погані вчинки визначаються мотивами 

і тим, як ці рішення вписуються в ряд загальних моральних цінностей. 

Четвертий етап: прагнення до влади. На цій стадії морального розвитку, гарне і погане 

виникає з ряду норм, які сприймаються як окремі від людей, Добро – це дотримання правил, 

а зло – порушення їх. На цьому рівні етичне коло охоплює всіх тих осіб, на яких 

поширюється дія закону. Пост-умовний етап. Люди, які перебувають на цьому етапі, мають 

свої власні моральні принципи що, не зважають від встановлених норм, вони спираються на 

колективні цінності, та на індивідуальні свободи, а не тільки на власні інтереси. 

П’ятий етап: орієнтація на суспільний договір. Спосіб морального мислення, що 

притаманний цій стадії, виникає з роздумів про те, чи є закони і норми правильними чи н. Чи 

можуть вони впливати на колектив та громаду. У людини виникає думка про те, як 

суспільство може впливати на якість життя людей і думає про те, як люди можуть змінювати 

норми і закони, коли вони недієздатні. Л. Кольберг відзначає, що існує дуже глобальний 

погляд на моральні дилеми, що виходить за межі існуючих правил. 

Шостий етап: орієнтація на універсальні принципи. Моральні міркування, які 

характеризують цей етап, дуже абстрактні і засновані на створенні універсальних моральних 

принципів, відмінних від самих законів. Наприклад, вважається, що коли закон 
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несправедливий, його зміна має бути пріоритетом. Крім того, рішення виходять не з 

припущень про контекст, а з категоріальних міркувань, заснованих на універсальних 

моральних принципах [2, c. 533-537]. 

В дослідженнях Л. Кольберга починаючи з 1967 р, є дві ідеї Дж. Дьюї: щодо процесу 

виховання як взаємодії вчителів, учнів та вчених; щодо демократії як єдиному засобі, що 

дозволяє перетворити будь-який заклад в «справедливе суспільство» (термін Кольберга). Для 

перевірки цієї гіпотези він провів експеримент з шестикласниками недільної школи. Він 

справедливо розсудив, що найбільш ефективний і в той же час найменш штучний шлях 

«уявлення» дітям таких міркувань на щабель вище їх власної полягає у включенні їх в 

групове обговорення моральних дилем. 

При цьому учасники групи завжди будуть перебувати на різних ступенях суджень, 

неминуче в ході обговорення прислухаючись до думок, які відображають вищий щабель. 

Намагаючись переконати один одного в правильності власних суджень, діти тим самим 

будуть виявляти притаманну їм щабель морального розвитку. 

Згодом Л. Кольберг з колегами, щоби створити сприятливі умови для дискусії та 

забезпечити знайомство учнів з моральними судженнями, заснували кілька «справедливих 

суспільств» – особливих груп з учнів і вчителів в державних середніх школах. 

Вчителі та учні щотижня зустрічалися і планували шкільну діяльність, а також 

обговорювали шкільну політику. Рішення приймалися демократичним шляхом, при цьому і 

вчителі і учні мали рівне право голосу. Проте під час дискусії вчителя діяли як помічники, 

заохочуючи учнів розглядати моральні наслідки тих їхніх вчинків. 

Вони намагалися довести, що високий рівень морального міркування має спонукати 

моральну поведінку. 

Висновки. Таким чином, Лоуренс Кольберг, розробив теорію етапів формування 

моральної свідомості. Він описав особливості морального виховання та розвитку особистості 

– від формування суджень, щоб уникнути покарання в дитинстві до використання в 

моральних судженнях універсальних принципів, що дозволяють досягти справедливості.  

Л. Кольберг та його послідовники з’ясували, що досягнення вищих рівнів морального 

розвитку притаманно одиницям. Значущими є висновки психолога про те, що в механізмах 

морального розвитку ключовим моментом є поняття справедливості. Він підкреслював, що 

даний розвиток відбувається в житті людини постійно. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні сім’я, як соціальний інститут, перебуває у стані 

гострої кризи, що негативно позначається на її життєздатності, матеріально-економічному 

забезпеченні, житлово-побутових умовах, тощо. Ці фактори створюють певний морально-

психологічний клімат, який впливає на духовність сім'ї, виховання дітей, організацію 

вільного часу членів родини. 

Особливої уваги потребують сім’ї, які мають дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку, оскільки саме в таких родинах спостерігаються зміни на соціальному, 

психологічному та соматичному рівнях. Наявні у дитини психофізичні порушення 

призводять до змін у всій сімейній системі. Реалізація батьками виховної функції 

виявляється утрудненою і потребує допомоги та підтримки з боку різних фахівців медичного 

та психолого-педагогічного профілю. Спостерігаються і проблеми родинного виховання. 

Сучасна сім’я дитини з порушеннями психофізичного розвитку недостатньо підготовлена, 

аби виступати в якості дієвого фактора її соціального інтегрування. 

Основними причинами такої ситуації є низький економічний статус багатьох сімей; 

брак дієвої підтримки з боку держави (в т.ч. просвітницької); часто негативне соціальне 

ставлення. 

Ці та інші чинники призводять до того, що самі батьки в багатьох випадках 

створюють перешкоди у реабілітації своїх дітей. Але й у тому випадку, коли батьки 

займають більш конструктивну позицію, вони відчувають емоційне перевантаження й мають 

потребу в особливих знаннях про проблеми здоров’я та розвитку своєї дитини. 

Саме інклюзія має сприяти залученню батьків до вирішення цих проблем, а батьки, 

відповідно, мають навчатися співробітництву задля максимально комфортного процесу 

виховання та навчання дитини з особливими потребами [1]. 

Мета статті – визначення основних напрямків та форм роботи психолога в підтримці 

батьків, діти, яких перебувають на інклюзивному навчанні. 

Виклад основного матеріалу. Успішне запровадження інклюзивного навчання в 

системі освіти України дає можливість вирішувати завдання підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами на державному рівні, а саме закріплювати нову філософію державної 

політики щодо них, удосконалювати нормативно-правову базу відповідно до міжнародних 

договорів у сфері прав людини, активно впроваджувати моделі інклюзивного навчання у всіх 

закладах освіти. 

У зв’язку з цим серйозні сподівання покладаються на практичних психологів закладів 

освіти, на їх здатність налагодити психологічний супровід навчання таких дітей. Це 

закріплено в нормативно-правових актах, що визначають основні функції [3], зміст і 

завдання участі спеціалістів системи психологічної служби у запровадженні інклюзивного 

навчання [2], визначено завдання психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами [4] практичними психологами. 

Надзвичайно важливими учасниками інклюзивного навчання дитини є її батьки. У 

розвинених країнах, які мають чималий досвід з цього питання, однією з умов включення 

дитини в інклюзивне навчання є здатність батьків свідомо сприймати стан дитини, уміти 

співпрацювати з педагогами, виступаючи їхніми активними помічниками. Для цього батьки 

повинні бути добре обізнаними з перевагами і недоліками різних форм навчання для того, 

щоб зробити свідомий вибір і компетентно брати участь у навчанні і розвитку дитини [5]. 

Дитина не може бути адаптована та соціалізована «сама по собі», окремо від сім’ї, а 

тому велике значення має саме психологічна підтримка батьків цієї категорії дітей. Саме від 



101 
 

батьків та їх внеску в процес виховання та навчання залежить повноцінний розвиток дитини 

в умовах інклюзивної освіти. 

Ця підтримка є важливою і з огляду на те, що дитина з порушеннями у розвитку 

впливає на життя сім’ї. Відомо, що сім’я, яка виховує дитину з особливими освітніми 

потребами, протягом життя переживає серію критичних станів, обумовлених суб’єктивними 

та об’єктивним факторами. 

Е. Шухардт, розглядаючи переживання батьків як процес адаптації до нової життєвої 

ситуації, пропонує періодизацію кризових станів емоційної сфери батьків: 

1) невідомість, невизначеність (стан панічного жаху перед невідомим, переживання 

шоку, відчуття того, що руйнується звичне «нормальне» життя); 

2) визначеність (протиріччя між розумінням проблеми на раціональному рівні та її 

заперечення на рівні емоцій та почуттів); 

3) агресія (прояв негативних почуттів у вигляді емоційних спалахів, у результаті чого 

виникає агресія, спрямована на оточуючих); 

4) активна хаотична діяльність, спроба оволодіти безвихідною ситуацією за 

допомогою тих засобів, що є. Виділяють дві основні стратегії такої поведінки: пошук 

«медичного» світила – екстрасенса, лікаря-чарівника – чи пошук зцілення шляхом прямого 

звернення до Бога; 

5) депресія, переживання почуття безвихідності, апатії та відчаю у зв’язку з марністю 

зусиль, що були зроблені на попередньому етапі; 

6) прийняття факту порушення у розвитку, набуття нового сенсу життя; 

7) активізація, вивільнення сил у результаті прийняття факту порушення розвитку 

дитини, які раніше йшли на боротьбу та заперечення, активна побудова та здійснення 

життєвих планів; 

8) солідарність (об’єднання з іншими батьками, які мають аналогічні труднощі) [8]. 

Практичному психологу в рамках психологічної підтримки батьків важливо розуміти, 

на якому етапі знаходиться сім’я, які сімейні ресурси вона має. Потрібно усвідомити які є 

здібності та можливості сім’ї протистояти стресовим впливам. 

Виділяють три види сімейних ресурсів: 

- персональні (особистісні) ресурси членів сім’ї. Вони визначаються індивідуальними 

характеристиками членів сім’ї та їх досягненнями в житті (самоповага, самоефективність, 

оптимізм); 

- внутрішньо-сімейні ресурси, які включають в себе сімейну згуртованість та сімейну 

інтеграцію. Сім’ї, які функціонують під час змін як єдине ціле, найбільш успішні в адаптації 

до труднощів; 

- соціальна підтримка, яка забезпечує емоційну підтримку, повагу. Соціальна сфера 

слугує «буфером» перед негативними впливами та сприяє оптимальній реабілітації сім’ї по 

закінченню стресу. 

Психологічна підтримка батьків – це, передусім, система заходів, спрямованих на: 

- вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між учасниками освітнього 

процесу; 

- зниження у батьків емоційного дискомфорту у зв’язку з особливостями розвитку їх 

дитини, посилення віри батьків у можливість і перспективи розвитку дитини, у те, що 

правильно організований корекційний вплив дозволить оптимізувати подальший 

інтелектуальний та особистісний розвиток дитини; 

- формування в батьків адекватного ставлення до проблем дитини (допомога у 

побудові реальної перспективи розвитку дитини, визначенні можливих труднощів 

соціального розвитку, які виникають у певні вікові періоди); 

- підтримка адекватних міжособистісних стосунків та стилів сімейного виховання [9]. 

У рамках консультативно-корекційної допомоги батькам у розв’язанні 

психоемоційних проблем з дітьми практичні психологи використовують різні форми роботи: 
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1. Система тренінгових вправ, спрямованих на формування та розвиток почуття 

батьківської любові, гармонізації внутрішньо-сімейних відносин, формування позитивних 

стосунків між батьками та дітьми. 

2. Психокорекційна робота з матерями, які виховують дітей з відхиленнями в 

розвитку. 

3. Консультування (інформування про особливості інклюзивної освіти, виховання 

дітей в родині, знайомства з прийомами реагування на особливості поведінки як їх дитини, 

так і її однолітків). 

4. Письмові форми викладання проблеми – анкети [6]. 

Психологічна підтримка батьків є життєво необхідною, тому що саме від батьків та їх 

внеску в процес виховання та навчання залежить повноцінний розвиток дітей з особливими 

потребами.  

Одночасно взаємодія може організовуватись як в груповій, так і в індивідуальній 

формі (індивідуальні бесіди та індивідуальне консультування). 

Висновки. Таким чином можемо констатувати, що завдяки просвітницькій роботі 

батьки стають обізнаними із особливостями адаптації дитини в соціумі та упевненими у її 

можливостях, ознайомленими з власними та чужими проблемами, згуртованими в більш 

турботливу спільноту, поінформованими із зразками громадської діяльності для своїх 

рідних. 

Cупровід сім’ї означає не тільки підтримку сімей, які мають дітей з особливими 

освітніми потребами. Це також і формування соціального інтересу до дітей з особливими 

освітніми потребами у всіх батьків інклюзивного класу / групи (школи / дошкільного 

закладу). 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОШОК В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Актуальність дослідження. В ході активного розвитку сучасних технологій навчання 

в освітньому середовищі почали активно впроваджуватися й нові форми роботи з учнями. 

Проте, для більш якісної організації навчання вчителями шкіл активно використовуються 

останнім часом інтерактивні дошки. Звісно в умовах реформування сучасної освіти багато 

викладачів не можуть осягнути інтерактивні дошки без спеціальної підготовки та навчання, а 

отже застосовуються вони на уроках не так активно, як можливо хотілося б. Проте, за умови 

організації курсів, що сприятимуть розвитку навичок роботи у вчителів із інтерактивними 

дошками дасть можливість осучаснити традиційні уроки, які давно слід урізноманітнювати. 

Звичайно для того, аби ефективно та головне результативно вчитель міг 

використовувати інтерактивні дошки на уроці йому необхідно пройти навчання з роботи на 

інтерактивній дошці. Перевагами застосування у умовах становлення сучасної освіти є 

використання таких оновлених засобів навчання, як інтерактивні дошки, які дають змогу 

вчителям в ході підготовки до уроку підібрати інтернет ресурси, сучасні посилання на відео-

теки чи фото-теки, які більше зацікавлять та мотивують учнів до навчання аніж давно 

набридлі підручники, схеми та ілюстрації. 

Аналіз останніх публікацій. Серед дослідників переваг та особливостей використання 

сучасних інтерактивних дошок варто відмітити О.П. Дмитрука, Г.В. Дорошенка, 

Н.І. Решетнікову, а також Є.А. Ісаєва. Проте, незважаючи на те, що використання 

інтерактивної дошки значно підвищує мотивацію учнів у навчанні, такі науковці як 

О.В. Котенко, А.В. Соломаха радять вчителям обмежувати час роботи з таким видом 

унаочнення уроку. 

Метою статті є дослідження провідних шляхів використання інтерактивних дошок в 

освітньому процесі. 

Виклад основного матеріалу. Вже багато років освіта в нашій державі переживає 

певні етапи реформування, проте на сьогодні вже годі уявляти будь-який навчальний заклад 

без застосування комп’ютерної техніки, проекторів, засобів зчитування та інших засобів 

навчання. Проте, з часом навіть вони здатні удосконалюватися, а отже останнім часом 

широкої популярності та попиту в закладах освіти набуває використання інтерактивних 

дошок. Звісно такі засоби навчання стають невід’ємною частиною в ході здобуття освіти 

учнями. 

Інтерактивні дошки в сучасному освітньому середовищі мають певні переваги. По-

перше це дуже гарний наочний матеріал, який можна подати учням не лише у вигляді 

застарілих фото, малюнків чи різного роду ілюстрацій, а графічної наочності, яка може бути 

обємно змодельованою і так далі. По-друге, інтерактивна дошка не є іграшкою в освітньому 

просторі, а виступає гарним засобом для передачі навчального матеріалу від вчителя до 

учнів [1, с.78-79]. 

Варто відмітити, що й інтерактивну дошку необхідно використовувати раціонально 

під час уроку. Це необхідно для того, аби дошка була супутником уроку для вчителя, а не 

іграшкою в очах дітей, з якої можна переглянути фільм, відео-фрагмент, намалювати графік 

та інше. Тож, для цього прийнято виділяти основні напрямки застосування інтерактивних 

дошок на уроці: 

- створення та перегляд презентацій, моделювання та побудова графіків; 

- підвищений рівень зацікавленості учнів до уроку; 

- підвищений темп сприйняття інформації учнями за рахунок вищого рівня 

вмотивованості до уроку; 
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- записи на інтерактивній дошці вчителю необхідно робити виключно маркерами, які 

проектують зображення на дошку та йдуть з нею у комплекті; 

- створювати публікації у вигляді текстових документів на дошці, редагувати їх та 

переглядати; 

- за рахунок того, що дошка підключається до комп’ютера вчитель маж можливість 

зберегти запис всього ходу уроку із активним використанням інтерактивної дошки; 

- можливість працювати із зображеннями на інтерактивній дошці у чітко вказаний 

час; 

- у разі, якщо вчителем чи учнями були помічені помилки у підготовленому матеріалі 

до уроку на інтерактивній дошці є можливість цієї ж миті виправити недоліки; 

- матеріал для опрацювання створювати динамічним, цікавим із активним залученням 

учнів до навчальної та дослідницької діяльності під час уроку; 

- створювати модельні зображення комах, планет, річок, гір та інше, що притаманно 

для того чи іншого навчального предмета; 

- інтерактивні дошки дають можливість працювати на ній в умовах реального часу [2, 

с.105-106]. 

Звісно, інтерактивні дошки на сьогодні мають більше переваг в ході свого 

використання аніж недоліків. Серед таких можна виділити: 

- можливість надати навчальний матеріал на уроці більш доступно, швидше та 

візуально доступно; 

- використання інтерактивних дошок дає можливість візуалізувати дані, здійснити 

навчально-дослідницьку діяльність із тем, що пропонуються вчителем; 

- створення умови диференційованого навчання; 

- можливість використання тестів, перевірочних робіт дають вчителю можливість в 

короткий термін перевірити роботи учнів та створити загальну моніторингову картину 

їхнього рівня освоєння навчального матеріалу; 

- уроки із використанням інтерактивної дошки стають більш різноманітними, 

наповненими, як суто науковими матеріалами, що передбачені програмою так і 

розвантаження діяльності учнів в ході уроку за рахунок використання фізкультхвилинок з 

демонстраціями на дошці; 

- за рахунок активного використання інтерактивних дошок навчальний процес не 

лише набуває суттєвого пожвавлення серед учнів, а й підвищує рівень мотивації до 

оволодіння знаннями; 

- оскільки уроки з використанням інтерактивних дошок стають більш яскравими, 

емоційнішими, то й психоемоційний фон учнів теж більш сприятливий та готовий до 

засвоєння нового навчального матеріалу [3, с.96-97]. 

Педагогічні можливості електронної дошки як засобу навчання набагато 

перевершують можливості традиційних засобів реалізації навчального процесу. Електронні 

інтерактивні дошки збагачують можливості комп’ютерних технологій, надаючи великий 

екран для роботи з мультимедійними матеріалами. Цей екран, який можуть бачити всі учні в 

класі, виводить взаємодію учнів з викладачем на новий рівень. 

Так, як інтерактивні дошки почали доволі активно втілюватися в життя освітніх 

закладів то тепер у вчителів є можливість розширювати та розкривати ще більше свій 

творчий потенціал в ході підготовки до уроків. Проте, викладачі стикаються з проблемою 

витрати часу для підготовки до уроку де використовується інтерактивна дошка. Це можна 

пояснити тим, що для того, аби її активно залучити на уроці необхідно продумати завдання, 

які пропонуватимуться учням до виконання, розставити посилання на матеріали, які повинні 

будуть учні опрацювати самостійно для здійснення частково-пошукової діяльності. Крім 

того варто здійснити підбір необхідних матеріалів, розробити питання для перевірки рівня 

оволодіння учнями навчального матеріалу та інше. 

Інтерактивна дошка дозволяє прискорити темп уроку і залучити до нього весь клас. 

Інтерактивна дошка на уроці – це цінний спосіб зосередити й утримувати увагу учнів. 
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Наочність навчання особливо цінна для роботи з дітьми з розсіяним увагою, вона цілком 

захоплює їх. Всі учні класу приділяють більше уваги поясненням вчителя, дошка досить 

велика, щоб бачили її всі. Застосування інтерактивної дошки дозволяє привернути увагу 

дітей до процесу навчання на різних етапах уроку [4, с.152-153]. 

Висновки. Завдяки інтерактивній дошці заняття стають цікавішими і розвивають 

мотивацію, вона надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку 

особистих і соціальних навичок. Коли урок проводиться за допомогою дошки учні 

починають більш складні ідеї в результаті більш ясної, ефективної подачі матеріалу. З 

дошкою учні вчаться працювати творчо і стають упевненими у собі. Результатами широкого 

застосування інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу SMART 

Board може бути загальний розвиток інформаційної культури людини, розвиток змісту, 

методів і засобів навчання відповідно до рівня світових стандартів. 
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ЯВИЩЕ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Актуальність дослідження. Необхідність вивчення психологічних особливостей 

булінгу обумовлено збільшенням кількості випадків свідомого жорстокого ставлення між 

членами освітнього середовища. В наш час булінг став досить поширеним явищем, за яким 

стоїть чимало соціальних проблем сьогодення, які призводять до психологічних (зниження 

самооцінки, порушення соціалізації), педагогічних (академічна неуспішність, шкільна 

дезадаптація), медичних (травматизм) наслідків.  

Освітнє середовище є одним з найважливіших інститутів соціалізації особистості, 

формування її психологічних та моральних властивостей. Водночас, недоліки виховання, в 

тому числі шкільного, прояви агресивної поведінки та деструктивного спілкування, які часто 

ігноруються оточуючими, визнаються кримінологами одними з основних чинників, що 

обумовлюють злочинність. 

Мета дослідження – розкрити поняття «булінг», виявити його типові ознаки, для 

подальшого вдосконалення заходів із запобігання шкільному насильству в освітньому 

середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури свідчить, що проблемі 

булінгу в освітньому середовищі на сучасному етапі присвятили роботи такі вчені, як 

О. Барліт, М. Дмитренко, О. Дроздов, О. Лавриненко, В. Панок, В. Ролінський, В. Синьов, 

Я. Сухенко, А. Чернякова та ін. 

Різні аспекти цього явища, яке було визначено як шкільне насильство, досліджувала 

низка науковців: Е. Грибанов, Р. Іванченко, С.В. Кривцова, І Малкіна-Пих, Л. Нечипорук, 

О. Ожийова, В. Соловьйов, О. Шумило. 
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Вперше проблема шкільного насильства була розглянута в літературі на початку 20 

століття, в 1905 році, коли К. Дьюкс опублікував свою роботу на цю тему, але перше 

системне дослідження було проведено скандинавськими науковцями, такими як Д. Олвеус, 

А. Пікас, Е. Роланд, П. Хайнеманн. Вони розробили концепцію булінгу (bullying, від анг. 

bully – хуліган), і визначили це поняття як утиск, дискримінацію, цькування. 

Наприкінці ХХ століття поняття «булінг» отримало статус міжнародного соціально-

психологічного і педагогічного терміну. 

У науковій літературі, присвяченій питанням булінгу, представлено багато визначень 

цього явища. 

Т. Федорченко у своїй праці «Рання профілактика негативних проявів у поведінці 

дітей» розглядає це явище як соціальну взаємодію, через яку одна людина зазнає нападів від 

іншої людини майже щодня, впродовж тривалого періоду. Це викликає в жертви стан 

безпомічності й виключення з групи. 

Л. Лушпай в статті «Шкільний булінг як різновид суспільної агресії» відстоює думку, 

що булінг є сукупністю соціальних, психологічних і педагогічних проблем, які охоплюють 

процес тривалого фізичного чи психологічного насилля з боку індивіда або групи стосовно 

індивіда, що не може захистити себе в певній ситуації. 

У наукових доробках С. Стельмаха булінг розглядається як неодноразовий напад 

(фізичний, психологічний, соціальний або вербальний) тими, чия влада формально або 

ситуативно вища за тих, хто не має можливості захиститися [6]. 

Х. Лейманн визначає булінг як соціальну взаємодію, через яку одна людина (іноді 

декілька) зазнають нападів іншої людини (іноді декількох, але, як правило не більше 

чотирьох) майже щодня впродовж тривалого періоду (декількох місяців), що викликає у 

жертви стан безпомічності і виключення з групи. 

Д. Лейн і Э. Міллер асоціюють булінг із цькуванням. Вони ж визначають це явище як 

тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, фізичного й (або) психічного, з боку 

одного або групи дітей до іншої дитини (інших дітей) [4]. 

І. Малкіна-Пих визначає булінг як агресивну поведінку, що виражається в 

зловмисному переслідуванні, жорстокості, спробах образи й приниження людини, підриві її 

репутації й т.п. 

Е. Роланд вважає, що булінг являє собою тривале фізичне або психічне насильство з 

боку індивіда або групи відносно індивіда, що не здатний захистити себе в даній ситуації. 

І. Бердишев характеризує булінг як свідоме, тривале насильство, що не носить 

характеру самозахисту й надходить від одного або кількох людей. 

На думку І.М. Кона, булінг – це залякування, фізичний або психологічний терор, 

спрямований на те, щоб викликати в іншого страх і тим самим підкорити його собі. 

С.В. Кривцова вважає, що булінг – це агресія одних дітей проти інших, коли мають 

місце нерівність сил агресора і жертви, агресія має тенденцію повторюватися. Нерівність 

сил, повторюваність – дві істотні ознаки булінгу. 

Отже, термін «булінг» тісно пов’язаний із такими поняттями, як «насильство» 

(застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо 

спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір; панування, влада людини над 

людиною), «агресія» (дії, спрямовані на порушення фізичної і психічної цілісності людини 

або групи людей). Агресія органічно пов’язана з насильством і є його природним підґрунтям. 

Термін «агресія» є ширшим за поняття «насильство», адже воно включає в себе насильство, 

третирування і навіть цькування. Усі ці поняття відображають різні аспекти цього явища. 

Булінг включає в себе такі компоненти: агресивна поведінка, що репрезентує собою 

небажані, негативні дії; характеризується довготривалим та систематичним явищем і 

нерівністю влади або сили. Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність 

(повторюваність) діяння; наявність сторін: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння 
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психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого 

інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 

Потрібно відзначити, що хоча булінг в деякій мірі схожий за своєю структурою з 

конфліктом, проте, він відрізняється специфічними характеристиками: булінг розтягнутий в 

часі, сили жертви і кривдника асиметричні за своїм потенціалом, типи учасників булінгу 

фіксовані (кривдник, жертва, свідок, помічник буллі, захисник жертви), через що змінити 

роль дуже складно в такому типі поведінки. Специфічність булінга на відміну від інших 

форм агресії полягає у відсутності причин для конфлікту, приховуванні від оточуючих 

ситуації, що відбувається, витончених засобів цькування. 

Як показує практика, за своєю природою шкільний булінг є складним, системним та 

комплексним соціально-психологічним явищем, що розвивається в ситуації ворожості, 

страху, конфліктності. Він, як правило, проявляється в позаурочний час в тих місцях, де 

контроль з боку дорослих менший або взагалі відсутній. Це можуть бути шкільний двір, 

сходи, вбиральні, коридори, роздягальні, спортивний майданчик, навіть позашкільна 

територія. При виникненні ситуації булінгу в групі – такий, як наприклад клас, створюється 

структура – соціальна система. І в цю структуру входять: агресори (переслідувачі), жертва, 

спостерігачі, і ця «система» здатна залучати інших людей [3]. 

Булінг – прихований процес. Всім відомо про його існування, а при зіткненні з його 

проявами не кожен намагається щось зробити. Однак ніхто не знає, скільки пов’язаних з 

цькуванням страждань щодня відчувають школярі. В тій чи іншій формі від шкільного 

насильства потерпає все більше дітей. У деяких випадках знущання мають ситуативний 

характер, але інколи систематичне цькування з боку однокласників призводить до фатальних 

наслідків. Адже булінг включає цілий спектр форм поведінки, на мінімальному полюсі якого 

– жарти, які не сприймаються всерйоз, на радикальному знаходиться психологічний терор, 

що завдає непоправної шкоди, навіть призводе до суїцидів і смерті. Так, існує поняття 

буліцида – загибелі жертви внаслідок булінгу. 

В Україні, так як і в усьому світі, поширюється різновид булінгу – кібер-булінг, який 

за короткий час став особливо популярним серед старших підлітків. Кібер-булінг – 

систематична агресивна поведінка або поведінка із наданням психологічної шкоди, що 

здійснюється через електронну пошту, у чатах, соціальних мережах, на web-сайтах, а також 

за допомогою мобільного зв’язку. 

За даними Центру інформації про права людини станом на липень 2017 року 67% 

дітей в Україні у віці від 11-17 років стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох 

місяців. 24% дітей цькували, а 48% навіть нікому не розповідали про ці випадки. Крім того, 

наприкінці листопада 2017 року в Українському інституті дослідження екстремізму 

встановили, що із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей. Досить часто в 

реальному житті булінг знаходить свій вияв у вкрай жорстокій формі, з виявом 

імпульсивності та агресії, наприклад, у масових побиттях, катуваннях, які до того ж 

знімаються на відео і навіть знаходяться у вільному доступі мережі Інтернет. Головними 

героями таких відеороликів є діти-булери у вікових межах 11-18 років. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Україна посідає четверту 

сходинку серед країн Європи за рівнем проявів агресії підлітків. У грудні 2018 року 

прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)». Зміни було внесено до ряду законодавчих актів. Вперше було 

визначено поняття булінгу на законодавчому рівні як моральне або фізичне насильство, 

агресія у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, 

підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення. 

Висновки. Отже, булінг – це тип деструктивної поведінки, який містить в собі 

насильницькі дії кривдника по відношенню до жертви, яка нездатна себе захистити, і дії 

спрямовані на заподіяння шкоди жертві, протягом тривалого часу, з використанням 

дисбалансу влади чи фізичної сили, за підтримки або мовчазної згоди частини або всього 

колективу. 
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Зазначимо, що навіть поодинокий випадок булінгу залишає глибоку психологічну 

травму, що робить проблему найпоширенішою причиною звернень до дитячого психолога. 

Тому найбільш доцільним та ефективним буде попередження боулінгу та його профілактика. 
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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ, ПРОЕКТІВ,  

ПРОГРАМ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

БУДІВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Актуальність дослідження. В умовах глобального розвитку науково-технічного 

прогресу та формування інноваційної економіки в Україні особливо актуальним постає 

питання оволодіння учнями майбутньою професією та новітніми виробничими технологіями. 

Досягнутий рівень і проблеми розвитку інформаційних технологій у ПТНЗ визначають 

необхідність переходу від політики, спрямованої на розвиток інформатизації окремих ПТНЗ, 

до формування єдиного інформаційного простору, розвитку інформаційних ресурсів, баз 

даних, якими можуть користуватися всі ПТНЗ. 

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу. Вони 

значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. 

Мета статті – розкрити упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і 

технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

будівельних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. У наш час людство переживає науково-технічну 

революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. 

На базі цієї техніки з'являється новий вид технологій – інформаційні. До них відносяться 

процеси, де «вихідним матеріалом» і «продукцією» є інформація. 

Інформаційні технології мають такі позитивні властивості: 

- високий ступінь розчленованості процесу на стадії, що відкриває нові можливості 

для його раціоналізації та виконання за допомогою машин. Це – найважливіша 

характеристика машинного технологічного процесу; 

- системна повнота (цілісність) процесу, що повинен включати весь набір елементів, 

які забезпечують необхідну завершеність дій людини при досягненні поставленої мети; 
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- регулярність процесу й однозначність його фаз, що дозволяють застосовувати 

середні величини при їхній характеристиці, і, отже, що допускають їхню стандартизацію й 

уніфікацію. У результаті з’являється можливість обліку, планування інформаційних 

процесів. 

Особливе місце серед інформаційних технологій займає й мультимедійна технологія, 

яка обробляє та відтворює статичну графіку, або малюнки, анімацію, відео зображення, звук. 

Ознаками сучасних інформаційних технологій є: 

- робота користувача в режимі маніпуляції даними, а не програмування. Користувач 

має можливість переглядати інформацію за допомогою засобів виведення – екран, принтер і 

діяти шляхом введення даних з клавіатури, сканеру тощо; 

- інтерактивний режим розв’язування завдань з можливостями для користувачів 

впливати на цей процес; 

- можливість колективної співпраці для підготовки рішення за допомогою декількох 

персональних комп’ютерів, об’єднаних засобами комунікації; 

- можливість гнучкої й адаптивної перебудови форм і способів надання інформації 

тощо. 

Інформаційні технології залежать від різних компонентів, зокрема: 

- технічних засобів; 

- персоналу, здатного використовувати їх; 

- організації, яка об’єднує засоби і персонал в єдиному процесі; 

- інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу інформації. 

Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна забезпечити зростання 

потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Перехід до інформаційного 

суспільства кардинально змінює положення освіти. 

Із впровадженням ІКТ у систему професійно-технічної освіти стала актуальною 

проблема розробки й використання нових форм і методів представлення навчального 

матеріалу, яка передбачає вдосконалення та видозміну традиційних форм організації 

навчального процесу. Зазвичай на уроках та практичних заняттях використовуються такі 

наочні засоби навчання, як дошка і крейда, плакати й схеми, але це представлення інформації 

статичне і засвоюється набагато гірше, ніж візуалізований матеріал, представлений на екрані 

комп'ютера, інтерактивній (мультимедійній) дошці тощо. Використання інформаційно-

комунікаційних та мультимедійних технологій під час професійно-теоретичної підготовки у 

ПТНЗ дає можливість підвищити наочність навчання за рахунок використання різних форм 

подання навчального матеріалу (текст, графіка, рисунки, діаграми, таблиці, аудіо, 

відеозаписи тощо). Крім того, застосування комп’ютерної техніки дає змогу поєднати 

технічні можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в поданні 

навчального матеріалу як живого спілкування педагога з учнем, так і організації його 

самостійної роботи тощо. 

Сучасні технічні засоби, форми й методи подачі інформації допомагають створити й 

реалізувати таке комплексно-методичне забезпечення навчальних дисциплін будівельного 

спрямування ПТНЗ, яке сприятиме розвитку інформаційно-технологічної культури 

майбутніх кваліфікованих робітників та забезпечення їх індивідуальних потреб. При цьому 

відбувається значна економія часу. У професійній освіті комплексне методичне забезпечення 

професійного навчання визначається як «планування, розробка й створення оптимальної 

системи (комплексу) навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для 

забезпечення повного і якісного процесу навчання учнів професій у межах змісту й часу, що 

визначаються відповідно до навчальних планів і програм». 

Комплекс інформаційно-методичного забезпечення професійно-теоретичної 

підготовки (КІМЗ) в електронній формі складається з методичних і навчальних матеріалів, 

дидактичних засобів навчання, необхідних для забезпечення повного і якісного процесу 

навчання учнів професії відповідно до Державного стандарту ПТО, навчальних планів і 

програм, тощо. Використання КІМЗ на уроках професійно-теоретичної підготовки дає змогу 
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сформувати інформаційне навчальне середовище, яке сприяє активній педагогічній взаємодії 

між викладачем, учнями й засобами нових інформаційно-комунікаційних технологій, 

активізації інформаційної діяльності учнів, розвиткові їх творчого потенціалу, розширенню і 

поглибленню предметних та професійних знань, умінь і навичок, їхньої інформаційно-

технологічної культури. Існують принципові відмінності КІМЗ в електронній формі від 

традиційних «паперових»: 

- актуалізація (можливість вчасного редагування, поновлення навчально-методичного 

матеріалу); 

- адаптація (спроможність КІМЗ «підлаштовуватися» під індивідуальні можливості й 

потреби учня, різні рівні складності контролюючих завдань); 

- візуалізація (використання кольорового оформлення матеріалу, включення до 

засобів навчання анімацій, аудіо- і відеозаписів); 

- ефективність (компактне зберігання, швидкий пошук та ін.). 

Робота над дидактичними матеріалами в електронній формі для створення КІМЗ 

кропітка і довготривала. Працюю в декілька етапів: 

1) аналіз програми навчальної дисципліни; 

2) визначення логічної структури накопичення матеріалів відповідно до програми 

навчальної дисципліни (створення інформаційної бази у вигляді потемних і поурочних папок 

в електронній формі. Доцільно в якості самостійного обліку матеріалів КІМЗ навчальної 

дисципліни передбачити їх опис); 

3) накопичення текстової інформації в електронній формі (нормативні, методичні і 

навчальні матеріали: плани, програми, методичні рекомендації, опорні конспекти тощо); 

4) накопичення графічної інформації в електронній формі (фотографії, картинки, 

креслення, графіки, схеми тощо); 

5) накопичення мультимедійної інформації (навчальні презентації уроків, аудіо- та 

відеоматеріали, мультимедійні засоби навчання, програмні засоби тощо); 

6) систематизація дидактичних матеріалів (створення професійного «портфоліо» 

педагога професійного навчання, паспорту навчальної кабінету тощо). 

Діапазон матеріалів, які я використовую в якості вихідних при формуванні наочних 

матеріалів на уроках професійно-теоретичної підготовки, надзвичайно широкий – від 

ілюстрацій у підручниках і звичайних плакатів до самостійно отриманих фото- та відео 

матеріалів. Усі матеріали, що розробляю, намагаюся професійно й грамотно оформлювати, 

будувати у логічній послідовності, наповнити достатнім обсягом інформації, який 

необхідний для успішного вирішення навчально-професійних завдань. 

На сучасному етапі розвитку суспільства широкого впровадження у освітній процес 

набули Internet-ресурси. Необхідність їх полягає в тому, що вони надають доступ до 

інформації, якої немає в традиційних джерелах, або кількість джерел обмежена, а також 

сприяють обміну фаховою інформацією. В процесі навчання послугами глобальної мережі у 

Путивльському професійному ліцеї користується як педагогічний колектив, так і учнівський. 

Для освітянської діяльності Internet пропонує: уроки в режимі on-line; ресурси для 

викладачів; ресурси для учнів; проекти on-line тощо. 

Позитивними моментами використання всесвітньої комп’ютерної мережі у освітньому 

процесі для учнів я вважаю: навчання і роботу в командах (співробітництво допомагає у 

вирішенні проблем); роботу в групах поза навчальним закладом (формування розумових 

навичок вищого рівня – аналіз інформації); зростання в учнів інформаційної грамотності. 

Що стосується викладачів це: знайомство з фаховою інформацією; використання 

планів уроків, on-line курсів, Web-сайтів; обмін інформацією з колегами з інших навчальних 

закладів; об’єднання фахових ресурсів для вирішення загальних задач. 

Це говорить про необхідність використання ресурсів Інтернет у педагогічній 

діяльності для досягнення більш значущих результатів. 

Робота з накопиченими матеріалами в електронній формі дає змогу створювати різні 

види електронних продуктів навчального призначення, електронних комплексів навчально-
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методичного забезпечення, які можливо використовувати для самоосвіти учнів (дистанційне 

навчання), розміщати їх у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті навчального закладу. 

В цей час я розглядаю інформаційні ресурси мережі Інтернет не просто як зручну 

можливість соціального користування (спілкування, обміну повідомленнями, музикою, 

фільмами), а як цілком серйозну альтернативу збагатити навчальний зміст сучасними 

досягненнями виробництва в галузі, тим самим вчасно забезпечуючи навчально-методичним 

матеріалом, засобами навчання, інтерактивною взаємодією суб’єктів навчання. 

Сучасний урок неможливо уявити без застосування мультимедіа, а викладачу все 

складніше працювати без допомоги комп’ютера. Застосування ІКТ дає мені змогу більш 

ефективно використовувати навчальний час, допомагає підняти урок з професійно-

теоретичної підготовки на якісно новий, сучасний рівень, зробити процес навчання 

насиченим, живим, цікавим. 

Підкреслю переваги мультимедійного уроку. Насамперед, це зацікавленість учнів. 

Інформація з екрану монітора, інтерактивної дошки, проектора сприймається ними достатньо 

швидко та живо. Справді, мультимедіа дає можливість використовувати не просто наочність, 

а й застосовувати інформацію, відео-зображення, звук для того, щоб матеріал, який 

вивчається, став доступнішим. Такий урок активізує розумову діяльність учнів, розвиває 

спеціальну або загальну обдарованість, формує знання, стимулює пошук, творчість. 

Висновки. Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації 

у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя 

будуть основними двигунами НТП. Інформатизація освіти є частиною цього глобального 

процесу. Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні 

модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у 

вищому навчальному закладі. 

Використання інноваційних технологій відіграє велику роль в управлінській 

діяльності закладу та навчально-виховному процесі, сприяє розвитку мислення, здібностей, 

художнього смаку майбутніх висококваліфікованих кадрів, спонукає їх до самостійних 

досліджень і творчих робіт, дає можливість реалізувати себе як неординарну, креативну 

особистість, свої пізнавальні здібності, прагнення до самовдосконалення й самореалізації. 
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ:ПРИЧИНИ,  

РЕСУРСИ ТА ШЛЯХИ ПІДТРИМКИ 

 

Актуальність дослідження. В умовах сучасного суспільства підвищуються вимоги 

до кваліфікації педагогічних працівників, продуктивності їх професійної діяльності,. Це 

можливо при умові професійної компетентності педагога, його психологічного та фізичного 

здоров’я, і, що важливо, психічної стійкості до розвитку негативних станів, обумовлених 

стресогенністю їх праці. На сьогоднішній день останнє завдання важко виконувати і це може 

призводити до виснаження психологічних та фізичних ресурсів спеціаліста і, як наслідок, – 

до його емоційного (професійного) вигорання. При цьому сьогодні практично відсутні дієві 

клініко-психологічні та медичні технології, спрямовані на збереження здоров’я педагога, 

попередження або зниження ризику виникнення даного синдрому.  

В зв’язку з цим необхідний комплексний підхід до вирішення даної проблеми. 

Необхідно відзначити, що емоційне вигорання є складним багатокомпонентним феноменом 

та сьогодні не існує однозначного розуміння його сутності. Актуальність теми полягає в 

тому, що на даний час такий синдром, як емоційне вигорання досить  поширене явище серед 

педагогів. Відома всім істина, що особистість виховується лише особистістю.  

Для того, щоб особистість педагога залишалася цілісною, гармонійною, щоб він міг 

навчати творчо та успішно, необхідним і дуже важливим  є дослідження даного синдрому та 

напрацювання ефективних методів його подолання. Необхідно допомогти педагогам 

розібратися у своїх власних життєвих поглядах,  підвищувати розуміння необхідності 

самопізнання, виховання в собі професійної впевненості та  формувати  у них навички 

психогігієни у повсякденному житті.  

Виклад основного матеріалу. Є багато способів припинити емоційне вигорання, 

зокрема: розвивати інші інтереси, не пов'язані з професійною діяльністю; вносити 

різноманіття у свою роботу; слідкувати за своїм здоров'ям, дотримуватись режиму сну та 

харчування; бути відкритим до нового досвіду; навчитись не поспішати і давати собі 

достатньо часу для відпочинку. 

Щоб запобігти виникненню синдрому «професійного вигорання», варто  дослухатися 

до порад. 

Деякі поради як уникнути синдрому «професійного вигорання» 
Любіть себе. 

Будьте уважні до себе: це допоможе своєчасно помітити перші симптоми втоми. 

З'ясуйте, що саме вас тривожить та зачіпає за живе. 

Припиніть шукати в роботі щастя або порятунку. 

Знаходьте час не тільки на робоче, а і на приватне життя. 

Припиніть жити життям інших. Живіть своїм власним. Не замість людей, а разом з 

ними. 

Якщо вам дуже хочеться комусь допомогти або зробити за нього роботу, запитайте 

себе: чи так це йому потрібно? Може, він впорається сам? 

Сплануйте свій день. 

Робіть «тайм-аути». Для забезпечення психічного та фізичного благополуччя  дуже 

важливо відпочивати від роботи та інших навантажень. 

Навчіться керувати своїми емоціями. 

Відмовтеся від думки, що у вас щось не вийде. Якщо Ви думаєте так, то це може стати 

істиною, оскільки ви самі переконаєте в цьому інших. 

Усміхайтеся, навіть якщо Вам не дуже хочеться. 
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Робіть фізичні вправи не менше 30 хвилин на день. 

Вмійте сказати “НІ”. 

Вживайте вітамін Е. 

Дуже важливо навчитися контролювати свої думки та емоції. Варто пам’ятати: має 

значення не те, що з нами відбувається, а те, як ми це сприймаємо. 

Щоб запобігти виникненню синдрому «професійного вигорання», потрібно пам'ятати, 

що людина не досконала. Вона може помилятися, виправляти помилки. Треба навчитися 

пробачати собі помилки; не зосереджуватися на негативному. У всьому, що ми робимо, 

треба знаходити позитив. Треба визнавати і приймати себе такими, якими ми є, – 

унікальними. 

На формування усвідомлення своєї вартості, позитивного сприйняття свого «Я», 

розвиток почуття самоповаги спрямована психологічна вправа «Мій портрет у променях 

сонця». 

Вправа «Мій портрет у променях сонця». Хід вправи: психолог просить учасників 

психологічного тренінгу подумати і відповісти на запитання: «Чому кожен з вас заслуговує 

на повагу?». Потім кожен малює сонце, у центрі сонячного кола пише своє ім'я або малює 

свій портрет, а вздовж сонячних променів записує свої позитивні риси. Психолог наголошує: 

«Постарайтеся, щоб сонячних променів було якнайбільше». Бажаючі зачитують список своїх 

рис, чіпляють своє сонце на дошці, діляться своїми почуттями і враженнями від вправи. 

Адекватне ставлення до роботи і відведення їй належного місця в житті – найкраща 

профілактика професійного вигорання. 

На жаль у житті ми не завжди маємо змогу робити тільки те, що нам подобається, 

приносить радість. А робота без радості пришвидшує вигорання в багато разів. Якщо ж 

користуватися настановою «Не можеш робити те, що любиш, – навчись любити те, що 

робиш», то ніяке професійне вигорання нам не загрожуватиме. 

На усвідомлення себе в професії, розвиток внутрішньої мотивації особистості 

спрямована вправа «Уявна розмова зі своєю професією» 

Вправа «Гора з плечей». Можна стати або сісти. Максимально різко підняти плечі, 

широко розвести їх назад і опустити. Скинути гору втоми з плечей. 

Вправа «Зосередження на емоціях і настрої». Зосередьтеся на внутрішньому 

мовленні. Зупиніть внутрішнє мовлення. 

Зосередьтеся на настрої. Оцініть свій настрій. Який він? Хороший, поганий, середній, 

веселий, сумний, при піднятий? 

А тепер зосередьтеся на ваших емоціях, спробуйте уявити себе в радісному, веселому 

емоційному стані. Згадайте радісні події вашого життя. 

Вправа «Поза візника» - характерна поза візника, який дрімає, чекаючи на пасажира. 

Сядьте на стільці прямо, розправте спину й всі скелетні м’язи, голову опустіть на груди, 

заплющить очі, ноги злегка розставте й зігніть  під тупим кутом, руки покладіть на коліна 

так, щоб вони не торкалися одна одної, лікті трохи закругліть. Уявіть, що ви маленький 

поплавок у великому океані. У вас немає компаса, карти, весел. Ви рухаєтесь туди, куди несе 

вас вітер і океанські хвилі. Велика хвиля може на певний час накрити вас, але ви знов 

виринаєте на поверхню. 

Спробуйте відчути рух хвилі, тепло сонця, краплі дощу, подушку моря. Відчуйте 

СПОКІЙ… 

Вправа «Глибоке дихання». Глибоко вдихніть носом, порахуйте до восьми, після чого 

повільно випускайте повітря через рот (губи напівстулені), при цьому рахуйте до 16 або 

більше – так довго, як зможете. Прислухайтесь до звуку повітря, яке видихаєте, і відчуєте, як 

зникає напруження. Повторіть вправу сім – вісім разів. 

Вправа «Концентрація на рахунку». Подумки повільно рахуйте від 1 до 10 і 

зосередьтеся на повільному рахунку. Якщо в якийсь момент думки почнуть розсіюватися, і 

ви не зможете зосередитись на рахунку, почніть рахувати спочатку. Повторюйте рахунок 

протягом декількох хвилин. 
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Висновки. Отже, професія педагога – одна із тих, у якій синдром «професійного 

вигорання» є найбільш поширеним. Тому педагогу важливо володіти інформацією про 

причини виникнення, симптоми, характерні для синдрому психоемоційного «вигорання», 

вміти запобігати виникненню синдрому «професійного вигорання» та долати його прояви. 

А саме: Постійно слідкувати за власними емоційним, фізичним і психологічним станами, 

звертаючи особливу увагу на стресостійкість.  Зміцнювати своє фізичне та психічне здоров'я, 

прагнути досягти емоційної рівноваги, вести здоровий спосіб життя, опановувати та 

використовувати техніки самовідновлення. Вміти правильно задовольняти потреби у 

спілкуванні, відволікатися від професійних проблем, навчитися перемикати увагу від 

переживань, бути оптимістично налаштованою людиною. Навчитися трансформувати 

негативні емоції, відчуття, боротися з негативом прийнятним для кожного, індивідуальним 

способом. Для цього необхідно визначити підходящі форми відновлення та сублімації. 

Прагнути віднаходити гуманістичні цілі та смисли у власній професійній діяльності, 

пам'ятати про її визначальну соціальну значущість. Підвищувати рівень професійної 

майстерності, ділитися досвідом і допомагати колегам, не боятися звертатися по допомогу, 

та при необхідності вчасно здійснювати профілактику синдром "вигорання". 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ТА ВЧИТЕЛЯМ ДЛЯ УСПІШНОЇ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ 

 

Актуальність дослідження. Вступ до школи це складний етап у житті дитини, під 

час якого відбувається соціально-психологічна адаптація до нових умов навчання. Від 

успішної адаптації дитини до школи залежить її подальше навчання, соціальна взаємодія, 

повноцінний психологічний розвиток. Аналіз психологічних досліджень з проблеми 

свідчить, що успішна соціально психологічна адаптація до школи залежить не тільки від 

першокласника, а насамперед від батьків, вчителів, їхньої конструктивної взаємодії під час 

входження дитини у процес навчання. 

Мета дослідження – розробити рекомендації для батьків та вчителів для успішної 

соціально-психологічної адаптації дітей до першого класу. 

Виклад основного матеріалу. Вступ до школи це складний і відповідальний етап у 

житті дитини. У початковій школі ставлення до навчання має найважливіше значення, адже 

саме у перші роки закладаються основи знань, формується уміння вчитись, норми суспільної 

поведінки [1]. У школі відбувається не тільки навчання, тут дитина засвоює правила та 
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обов’язки учня, розширюються її соціальні контакти. Вчитель є центральною фігурою в 

шкільному житті першокласників, а поза школою – батьки. Адаптація – пристосування 

дитини до умов та вимог нового середовища [3]. Адаптація першокласників – це 

пристосування дитини до школи та навчального процесу, який може тривати 5-7 тижнів, а 

іноді і набагато більше. Діти в цей період потребують особливої уваги та індивідуальної 

підтримки, як з боку батьків так і вчителів, шкільного психолога. 

Важлива роль в успішній адаптації дитини до школи належить батькам дитини. 

Велике значення в профілактиці труднощів адаптації має те, на скільки батьки обізнані з 

питань індивідуальних особливостей дитини, приділяли увагу підготовці її до школи, 

розуміють з якими труднощами може зустрітися їх дитина в процесі навчання та спілкування 

з однокласниками, і як допомогти дитині подолати труднощі адаптативного періоду. 

Рекомендації батькам. 

Шановні батьки! Завжди будьте уважними до самопочуття своєї дитини. 

Пам’ятайте, що здоров’я дитини важливіше за бездоганно виконані уроки. Слідкуйте 

за режимом дня дитини і постійно дотримуйтесь його. Розкажіть дитині про статус школяра 

[4]. 

Дитина повинна зрозуміти, що навчання у школі це не тільки красивий портфель, це і 

певні правила, яких необхідно дотримуватись, обов’язки які потрібно виконувати кожен 

день. 

Давайте дитині посильні завдання вдома, що пов’язані зі школою, наприклад: збирати 

ввечері портфель, складати спортивну форму. 

Разом продумуйте ланч бокс, хай це стане вашим приємним ритуалом. Проводжаючи 

дитину до школи не використовуйте погроз та вказівок, краще побажайте гарного дня і 

висловіться що ви вірите в дитину і що в неї сьогодні вийде краще ніж учора. 

Навчіть дитину задавати вчителю запитання, якщо щось не зрозуміло. 

Не боятися висловлювати свою думку, під час уроку. Навіть, якщо думка не вірна, 

поясніть дитині, що всі можуть помилятися. Допоможіть дитині у питаннях розуміння та 

контролю своїх емоцій. 

Необхідно розвивати у дитини комунікативні здібності, проговорювати з певні 

сценарії, які можуть відбутися у школі і варіанти вирішення цих ситуацій. 

Навчіть дитину ділитися своїми проблемами, обговорюйте що сталося у школі 

протягом дня, які події дитину засмутили, а що сподобалося під час перебування у школі. 

Не загострюйте увагу на можливих неприємностях у школі, але при цьому не 

залишайте поза увагою можливі труднощі, що виникли в процесі адаптації дитини. 

Розкажіть дитині про шкільного психолога, і можливість до нього звертатися. 

Взаємодійте з вчителем та психологом школи для успішної соціально – психологічної 

адаптації своєї дитини. 

Рекомендації для вчителів. 

Шановні вчителі! Необхідно пам’ятати, що кожна дитина особистість, враховувати 

вікові особливості (дитина 6 років і дитина 7 років це велика різниця) та індивідуально 

психологічні особливості дітей (особливо темперамент учня, розвиток його емоційно-

вольової сфери). 

З терпінням ставитися до активності першокласників, допомагати їм пристосуватися 

до навчання використовуючи ігрові форми. 

Не порівнювати дітей один з одним, не концентрувати увагу на недоліках у виконаних 

роботах. Не використовувати систему неуспішного оцінювання на початковому етапі 

навчання. Запобігати групової критики дитини. 

Хвалити учнів за успіхи не тільки у знаннях, а і в поведінці. 

Надавати емоційної підтримки першокласників словами, поглядом, тоном голосу, 

усмішкою. 

Не допускати ситуації стресу на уроках у дітей. 

Не створювати емоційно-напружені уроки. 
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Вивчати загальні правила навчання та поведінки у школі застосовуючи різноманітні 

цікаві вправи. Наприклад: 

Вправа «Знайомство» (10 хвилин) 

Мета: згуртувати першокласників, більше дізнатися про інтереси один одного. 

Хід роботи: всі діти сідають в коло. 

Вчитель, в руках, якого знаходиться м’яч розповідає правила гри, а потім про себе, 

свої інтереси, задаючи тим самим характер гри. Учень, який отримав м’яч, представляє себе: 

називає своє ім’я і улюблене заняття, хобі, захоплення. 

М’яч передається по колу. 

Заняття «Екскурсія по школі» (30 хвилин) 

Мета: навчити дітей орієнтуватися в приміщенні школи, познайомити їх із 

співробітниками. 

Хід заняття: Вчитель приносить до дітей план-схему школи і питає „Хто знає, що таке 

план? Так, це схема нашої школи. Цікаво, де ж ваш клас знаходиться?” Після пошуку шляху 

від входу до класу дітям пропонується пройти по школі, орієнтуючись за планом. 

Ознайомлення з медичним кабінетом вчитель представляє медсестру. Вона проводить бесіду 

з питань: «Чому не можна хворіти школяру?», «Що потрібно робити, щоб не хворіти, а бути 

здоровим?». Далі відвідують спортивний зал вчитель фізкультури представляється і питає у 

дітей: «Для чого люди займаються спортом?», «Чи потрібна фізкультура школяру?», «Хто 

робить зарядку вранці?», «Хто з дітей займається вже в спортивних секціях?». Потім діти 

зображають безконтактний бокс, лижників, плавців, гімнастів і т.д. Якщо хтось з дітей 

займається в спортивних секціях, можна запропонувати їм показати які-небудь вправи. 

Заняття «Екскурсія по школі 2» (30 хвилин) 

Мета: навчити дітей орієнтуватися в приміщенні школи, познайомити їх із 

співробітниками. 

Хід заняття. Відвідати кабінет музики. Вчитель музики після представлення пропонує 

дітям вгадати кілька пісень і станцювати: грає марш (діти марширують), потім танцювальну 

музику (пропонує потанцювати), за вибором діти співають або слухають пісню. Відвідати 

кабінет образотворчого мистецтва Вчитель знайомить дітей з «царством олівця і пензлика». 

Діти в парах грають в гру «Скульптуру»: один «ліпить» тварину за своїм бажанням, потім 

розповідає про свою «скульптуру». Потім діти міняються ролями. 

Заняття «Екскурсія по школі 3» (30 хвилин) 

Мета: навчити дітей орієнтуватися в приміщенні школи, познайомити їх із 

співробітниками. 

Хід заняття. Відвідати бібліотеку. Бібліотекар задає дітям загадки: 

1) Без мови, без голосу, а все розповість. 

2) Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а зшита. Не людина, а розповідає. Проводить 

бесіду з питань: «Для чого потрібні книги?», «Які книги бувають?», «Хто їх пише, 

випускає?», «У кого яка улюблена книга?» і т.д. Пропонує записатися в бібліотеку тим дітям, 

хто вже уміє читати. Екскурсія до кабінету психолога. Психолог: «Діти, сьогодні я запрошую 

вас до себе. Хто знає, хто такий психолог?». Діти відповідають. «Якщо комусь стало сумно, 

погано, психолог утішить, захистить, дасть можливість відпочити». 

Отже, учитель є зв’язуючою ланкою між школою і родинами учнів [4]. Спілкування з 

батьками своїх учнів є важливим для педагога, адже без цього він позбавляється необхідної 

інформації стосовно індивідуальних особливостей дитини. Від конструктивних 

взаємовідносин вчителів, учнів та їх батьків залежить успішність навчання і виховання 

дитини. У педагогів і сім'ї спільні цілі, без тісної співпраці реалізація їх неможлива. Школа 

дає дитині знання, виховує свідоме ставлення до дійсності, формує світогляд. Сім’я 

забезпечує практичний життєвий досвід, виховує вміння співпереживати іншій людині, 

відчувати її стан. Для гармонійного розвитку особистості необхідно і те, й інше. 

Проблеми шкільної дезадаптації, розлади психічного здоров’я, деформації 

особистісного розвитку учня можуть бути спровоковані вимогами вчителя, які не 
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відповідають можливостям дитини, конфлікту виховної системи школи і сім’ї, 

неузгодженості у діях педагогів та батьків в адаптаційний період. 

Створення загального позитивного емоційного фону відносин в новому соціальному 

просторі, де присутня співпраця вчителя і батьків, забезпечує успішну адаптацію 

першокласників до умов школи [1]. 

Важливу роль відіграє і взаємодія з психологом, який допоможе не тільки налагодити 

спільну співпрацю, але і пояснить причини тієї чи іншої поведінки учня, на що необхідно 

звернути увагу, як діяти. 

Психолог закладу проводить діагностику процесу соціально-психологічної адаптації 

дітей до школи, виявляє дітей, яким необхідно більше уваги для успішної соціально 

психологічної адаптації, дезадаптованих дітей; створює психолого-педагогічні умови для 

розвитку особистості дитини та її успішного навчання. Налагоджує співпрацю між школою 

та сім’єю учня. 

Висновки. Для забезпечення успішного процесу адаптації першокласника до школи, 

педагогам і батькам необхідно виявити психологічні особливості дитини, налаштувати 

навчально-виховний процес на її індивідуальні можливості та потреби, допомогти учню 

сформувати навички і внутрішні психологічні механізми, необхідні для успішного навчання і 

спілкування в шкільному середовищі.  

Таким чином, вирішення проблеми успішної адаптації першокласника до школи тісно 

пов’язано з конструктивною взаємодією школи та сім’ї, що дає можливість закласти 

підґрунтя до подальшого гармонійного розвитку особистості учня. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

 

Актуальність дослідження. Наразі соціальні мережі стали невід’ємним атрибутом 

життя дітей. Діти, шаленіючи від соцмереж, рідко усвідомлює наслідки своєї надмірної 

гіперкомунікативності і відкритості у віртуальному просторі. Завдяки технології Wi-Fi та 

новим можливостям доступу до Інтернету з мобільних телефонів, смартфонів, ноутбуків, 

ігрових консолів, планшетів кількість дітей – завсідників соцмереж – дедалі збільшується. 

Батьки, як правило, не бачать нічого поганого у тому, що їхнє чадо має сторінки у 

соціальних мережах через свою необізнаність щодо Інтернет-загроз дитячій безпеці. 

Мета статті – розкрити особливості використання соціальних мереж в освітньому 

процесі. 

Виклад основного матеріалу. Років 30 тому ми не мали ніякого уявлення про мережу 

Інтернет, у деяких людей було мінімальне уявлення про складні комп’ютерні системи. 

Особисто я мляво вивчала в університетському курсі програмування, його якісь первісні 
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задачі. І від цієї науки ми, студенти, намагались триматись якомога подалі і не уявляли тоді, 

що скоро в кожному домі на планеті з’явиться такий швидкий і корисний, на перший погляд, 

помічник. Так, це дуже спрощує побут, коли потрібно отримати інформацію про домашні 

справи; так, це дуже спрощує отримання професійної, навчальної інформації; так, це дуже 

цікаво у культурному сенсі, коли ми можемо мандрувати культурними центрами різних 

регіонів нашої країни та за кордон; так, ми можемо у будь-який час віртуально опинитись 

майже в будь-якій точці нашої планети. 

Але поряд з такими цінними надбаннями є багато негативних явищ, загроз, які є 

наслідками довірливої поведінки людей, необачливого ставлення до оточуючих незнайомців, 

а інколи і давно відомих людей… Ми звикли до відкритого світу, до безпосереднього 

спілкування з друзями та приятелями. 

Деякі люди дуже полюбляють ділитись своєю інформацією, своїми думками і не 

звертають увагу на якісь негаразди аж поки щось неприємне станеться з ними. Довірлива 

поведінка походить від незнання інформаційних технологій. Одного разу, спілкуючись в 

одній із соціальних мереж, до мене на сторінку «увірвалась» жінка. Вона, як з’ясувалося, 

якимось чином зуміла прочитати всі мої повідомлення до інших людей, проаналізувала. Її 

наміри, як з’ясувалося в подальшій з нею бесіді, були позитивні. Вона застерігала мене від 

небезпечних співрозмовників, повідомляла про їх наміри. Я їй подякувала, але до того часу я 

вже і сама мала змогу дати собі раду. Мене дуже збентежив той факт, що є реальна змога 

прочитати сторонніми людьми мої навіть закриті повідомлення! З того часу я дуже обережна 

в спілкуванні та наданні інформації. Акаунти у соціальних мережах мають більшість 

користувачів інтернету. Вони дуже зручні для того, щоб відновити давно втрачені контакти, 

а також познайомитися з новими людьми. Але часто за аватаркою і навіть знайомим ім’ям 

ховається зовсім інша людина, і ця людина – недоброзичливець! А ви тільки йому 

допомагаєте. Чи правильна ваша поведінка в соціальних мережах? 

Відомий юрист Михайло Присяжнюк пропонує поставити собі три питання: 

1. Чи публікуєте ви фото з особистих архівів на сторінках соцмереж у відкритому для 

всіх доступі? 

2. Чи розміщуєте ви на своїй сторінці посилання на профілі своїх родичів? 

3. Чи розміщуєте фото квартири, пам’яток поруч з будинком? 

З цього виходять правила поведінки в соціальних мережах, які можна проілюструвати 

безліччю неприємних ситуацій за їх невиконання. 

Правило №1: Не викладай про себе усю інформацію. 

Правило №2: Не нав’язуйте свою думку. 

Правило №3: Не треба постійно скаржитися і лити сльози. 

Правило №4: Не засипайте друзів посиланнями і новинами. 

Правило №6: Не вважайте себе професіоналом. 

Правило №7: Зведіть до мінімуму кількість автоматичних повідомлень. 

Правило №8: Пишіть зрозумілою мовою. 

Правило №9: Не виставляйте фото, які можуть комусь не сподобатися. 

Правило №10: Забудьте ненормативну лексику. 

Мене, як педагога, дуже хвилює нерозбірлива поведінка дітей у соціальних мережах. 

Інколи діти розказують про різні пригоди в мережі, про те як з ними намагаються 

познайомитись набагато старші люди, або про незрозумілих «друзів», які нав’язуются зі 

своїми ідеями, спілкуються своєю «особливою» мовою без орфографічних правил… 

Для того, аби навчити сучасних дітей гарним манерам ви не зможете обмежитися 

лише «будь ласка» і «дякую». У багатьох малюків вже є online-досвід, а після шести років 

цей досвід стає практично щоденним. Інтернет і сучасні мобільні гаджети створюють нові 

небезпеки. Дізнайтеся, яких правил вам потрібно навчити свого маленького технаря. 

Дізнайтеся про налаштування конфіденційності. 

Сайти соціальних мереж та Інтернет-форумів мають безліч параметрів налаштування, 

і ви маєте їх знати. Якщо ви дозволяєте своїй дитині зареєструватися у соціальній мережі або 
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у будь-якому іншому онлайн-співтоваристві, покажіть їй всі доступні налаштування. Хто 

може бачити її фотографії? Хто може надсилати повідомлення? Дитина також має 

обміркувати можливість використання якогось іншого зображення, ніж свого власного, у 

якості «зображення профілю», тобто того, яке може побачити будь-який користувач. 

Треба ретельно вибирати свій образ в мережі. Для деяких Інтернет-спільнот найкраще 

використовувати вигаданий псевдонім, що не надасть ніяких ключів для розгадки 

особистості вашої дитини. Однак, коли діти вирішують спілкуватися анонімно, вони стають 

менш відповідальними. Навчіть свою дитину контролювати все, що вона пише онлайн, 

незалежно від того, використовує вона власне ім’я або псевдонім. Уявіть, що всі бачать те, 

що ви пишете. 

Діти часто роблять значну помилку, коли пишуть неправильні речі онлайн. Вони 

думають, що не всі бачать їхні пости, і, що оскільки вони про це говорять онлайн, а не 

вголос, то так чи інакше зможуть вийти сухими з води. Навіть якщо сторінка вашої дитини 

частково прихована, це не є гарантією того, що її слова не поширяться далі. Користувачі 

соціальних мереж діляться один з одним тим, що вони бачать, і навіть електронні листи 

можуть вірусним шляхом поширитися мережею як лісова пожежа. Ніщо ніколи не 

видаляється. Це завжди знаходиться на чиїхось серверах або в електронній пошті. Пишіть 

онлайн тільки те, що ви сказали б в обличчя. Зазвичай це називають «золотим правилом» 

онлайн-етикету. Воно оберігає від багатьох проблем, але чомусь порушується знову і знову. 

Якщо ваша дитина буде дотримуватись цього правила, у неї буде менше шансів зіпсувати 

відносини з однолітками, отримати неприємності в школі, або гірше того – зробити помилку, 

яка негативно вплине на її майбутнє. Переконайтеся, що дитина знає «золоте правило» і 

повторюйте його. 

Обмежте «Інтернет мову». «Мережева мова» передбачає відсутність уваги до правил 

граматики та орфографії або свідоме їх спотворення, використання малих літер замість 

великих, нерегулярну пунктуацію, велику кількість скорочень, використання цифр у 

значенні літер тощо. Використання «мережевої мови» формує погані звички. Ми стаємо 

суспільством людей, які не можуть грамотно писати і висловлювати свої думки словами. Те, 

що було б дозволено серед однолітків, може виявитися небажаним по відношенню до 

дорослого члена сім'ї. Однак, якщо ваш знавець соціальних медіа буде писати пости в 

мережі, які змусили б його вчителя мови і літератури пишатися ним, він фактично буде 

набувати навичок, що допоможуть йому і під час навчання в школі, і в житті. Не беріть 

участі в розпалюванні війни. У жвавих дебатах немає нічого поганого, але важливо навчити 

дитину вийти з обговорення, якщо розмова стає занадто спекотною. Заохочуйте свою дитину 

саме в розмові з вами висловлювати будь-яке своє обурення, замість того, щоб продовжувати 

ці дебати онлайн. Не завжди добре ділитися. 

Різноманітні сайти спростили можливість «поділитися» до одного кліку. Це робить 

соціальну мережу більш захоплюючою і цікавою, але дитина при цьому має встояти перед 

бажанням поділитися особистим повідомленням або фотографією. Навіть повідомлення і 

фотографії з обмеженою конфіденційністю – ті, які відправляються обраній групі людей – 

мають бути збережені тільки для себе. Відчувайте, коли варто вийти. Соціальні мережі, 

програми з миттєвого обміну повідомленнями та надсилання інших текстових повідомлень 

полегшують спілкування дітей з друзями і близькими людьми, але важливо, щоб вони чітко 

усвідомлювали, коли їм потрібно вийти з мережі. 

Діти мають навчитися розпізнавати, коли краще спілкуватися телефоном, а коли все ж 

особисто. 93% спілкування становить невербальне спілкування; це те, що ми бачимо і 

відчуваємо. Але навіть відео не здатне передати рукостискання, теплоту посмішки або те, з 

якою енергетикою людина входить до кімнати. 

Треба ще в початковій шолі починати роз’яснювати дитині принципи роботи та 

спілкування в Інтернеті. Роль учителя в цей час дуже велика і потрібно обов'язково 

приділяти цьому аспекту увагу. Щоб допомогти дитині необхідно підказати деякі речі: якщо 

профіль використовується тільки для спілкування з близькими – зробіть його особливим, 
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впізнаваним тільки для вузького кола людей. Фото профілю може бути дитяче, або гарненько 

оброблене фотошопом, щоб ваш аккаунт адміністратори соцмережі не деактивували. До 

імені можна додати в дужках псевдонім – герой вашого улюбленого фільму або книги. 

Доведіть дітям, що друзі – тільки ваша сім’я. Не робіть пости, в яких є вказівки на 

садочок / школу / ВНЗ вашої дитини. Похваліть своє дитя за успіхи в особистій розмові, а не 

в онлайн-режимі! Навчіть вашу дитину цих сучасних правил і будьте впевнені, що вона буде 

вести себе також виховано у віртуальному світі, як вона робить це і в реальному. Безпека 

дітей – головне для дорослих! 

Шахраї постійно вигадують все нові і нові види шахрайства. Вони можуть робити з 

вашими даними все, що завгодно: збирати гроші з ваших знайомих та друзів, 

використовувати ваші данні у своїх цілях. Нещодавно я прочитала про те, що один відомий 

американський політик намагається «наказати» соціальні мережі США. 

Після того, як одна мережа почала помічати його пости як «спірні», він всерйоз 

замислився про зміну закону «порядності у комунікаціях», який захищає соц. мережі від 

позовів з-за контенту користувачів. Акції даних мереж впали після початку розгляду в сенаті 

країни з даного питання… Розповідаючи на сторінці про своє місце розташування, ви даєте 

максимум вказівок для хатніх злодіїв, які можуть вас пограбувати. За вашими постами і 

коментарями вони легко з’ясовують, чим можна поживитися у квартирі, і в який час вона 

порожня. Ніколи не вказуйте свою домашню адресу! Не робіть мітки зі своїм 

місцезнаходженням під час самого відпочинку! Також не варто розміщувати фотографії та 

опис будь-яких пам’яток, розташованих по сусідству! Не публікуйте у відкритому доступі 

фото цінних речей! І не залишайте пости або коменти у стилі «залишилося 5 днів до 

від’їзду»! Чим більше архівних фото з докладними описами і коментарями у відкритому 

доступі ви залишаєте в мережі, тим більше ваших друзів потрапляє до зони ризику. Страхові 

компанії констатують: кількість злочинів, здійснених з використанням інформації з 

соціальних мереж, зростає. 

Висновки. Так, у віртуальному житті треба бути обережним на рівні з реальним. Все 

це дуже пов’язане. Інколи може бути дуже соромно за свої необдумані вчинки. Нещодавно 

одна мати виступила на шільній сторінці в мережі в неадекватній формі. Довелось її 

заспокоювати, призивати до гарної поведінки, бо цю сторінку читають і учні. В гнівному 

запалі жінка не слідкувала за своїми висловами, а через деякий час отямилась, 

вгамувалась,проаналізувала і, нащастя, видалила свій допис. Залишається надіятись, що 

ніхто з учнів не прочитав. Дуже хотілось, щоб у світі, реальному і віртуальному, все було 

гармонічно, щоб люди жили своїми захопленнями і надіями, не зловживали чужою добротою 

і відкритістю. Щоб спілкування в мережах приносило тільки теплі і щирі відчуття. 

Список використаних джерел 
1. Арутюнова Н.Д. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 

1990. 687 с. 

2. Бабенко В.С. Виртуальная реальность. Толковый словарь. Терминов. СПб.: Магадан, 2012. 

86 с. 

3. 10 правил пристойної поведінки в соціальних мережах [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://publish.com.ua/it-ta-web/10-pravil-pristojnoji-povedinki-v-sotsialnikh-merezhakh.html  

4. Виховання дитини [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/39/  

5. Поведінка в соціальних мережах: поради юриста Михайла Присяжнюка [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.stb.ua/dobre/ua/2017/01/26/povedenie-v-sotsialnyh-setyah-sovety-

yurista-mihaila-prisyazhnyuka/  

 

 

  

https://publish.com.ua/it-ta-web/10-pravil-pristojnoji-povedinki-v-sotsialnikh-merezhakh.html
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/39/
https://www.stb.ua/dobre/ua/2017/01/26/povedenie-v-sotsialnyh-setyah-sovety-yurista-mihaila-prisyazhnyuka/
https://www.stb.ua/dobre/ua/2017/01/26/povedenie-v-sotsialnyh-setyah-sovety-yurista-mihaila-prisyazhnyuka/


121 
 

Потапенко Тетяна, 

учитель початкових класів Лебединської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

Лебединської міської ради Сумської області 

 

ЯКІСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

 

Актуальність дослідження. Проблема якісної освіти (шкільної) знаходиться в 

епіцентрі уваги освітян, батьків і суспільства загалом. Широке введення нової термінології у 

мовний обіг насамперед відображає зміну цілей освіти загалом і шкільної зокрема, а отже 

обумовлює нові підходи до розуміння того, якою має бути якісна освіта і як оцінювати її 

результативність. Складність і гострота проблеми якості освіти зумовила сплеск досліджень 

різних аспектів означеної проблеми філософами, психологами, педагогами, соціологами, 

економістами. 

У даному контексті, метою нашого дослідження є аналіз проблеми якісної шкільної 

освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Ще десятиліття тому у контексті проблеми якісної 

шкільної освіти говорили про якість знань, контроль, перевірку, оцінювання, відсоток 

успішності, відсоток учнів, які вступили до ВНЗ, тобто йшлося про окремі результати 

навчальної діяльності учнів, а не про якість освіти в цілому. 

Якість освіти – це сукупність властивостей системи освітньої галузі, що відповідає 

сучасним вимогам педагогічної теорії та практики й спроможна задовольнити освітні 

потреби особистості, суспільства, держави. 

Лише на початку XXI століття цей термін з’явився у нормативних і довідникових 

виданнях. Так, у вперше виданій в Україні «Енциклопедії освіти» (2008) вміщено велику 

серію статей з цієї проблеми: якість вищої освіти, якість дошкільної освіти, якості 

особистості, моніторинг якості освіти, оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії та 

показники якості навчальної діяльності та ін. Що засвідчує цей перелік? Широке введення 

нової термінології у мовний обіг насамперед відображає зміну цілей освіти загалом і 

шкільної зокрема, а отже нові підходи до розуміння, якою має бути якісна освіта і як 

оцінювати її результативність [9]. 

Досягнення якіснішої і доступнішої для всіх дітей початкової освіти є гострою 

потребою часу. У цьому процесі наша школа відчуває суперечливий вплив як зовнішніх, так 

і внутрішніх тисків. Коротко зазначимо основні. На якості шкільної освіти негативно 

позначились такі зовнішні тиски: 

- тривала невизначеність ідеологічних установок розвитку держави (затягнувся процес 

пошуку національної ідеї, консолідації суспільства); нарощування відкритої соціальної 

нерівності, яка нівелює права частини громадян на забезпечення дітям якісної освіти, 

медичне обслуговування, правовий захист, змістовне дозвілля; 

- демографічна та економічна кризи, що зумовили значні зміни у шкільній мережі, 

особливо у сільській місцевості, зменшення витрат на всі організації навчально-виховного 

процесу; 

- постійне погіршення екологічної ситуації, частотність екологічних катастроф, 

епідемій збільшили ризики для дитячого здоров’я і виконання у повному обсязі навчального 

навантаження згідно з вимогами закону «Про загальну середню освіту»; розхитування ролі 

сім’ї як найважливішого соціального інституту стабільного розвитку держави зумовило 

поширення безвідповідального батьківства, насильства над дітьми; бурхливий розвиток ЗМІ, 

доступ дітей навіть молодшого віку до неякісної інформації, реклами безмежного 

споживання, еротизація свідомості тощо. 

З якими внутрішніми викликами зустрілась початкова школа у XXI столітті? 

По-перше, змінився світ дитинства, до школи приходять інші діти, (більш 

інформовані, розкуті, але нерідко непідготовлені до навчання і спілкування з ровесниками, з 
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ослабленою увагою, здоров’ям та ін.), яких вчити і виховувати значно складніше, ніж 

попередні покоління. 

На вчителя тисне стереотип сприймання молодшого школяра, який хоче в усьому 

слухатись учителя; сучасних психологічних знань, діагностичних матеріалів і умінь йому 

бракує. 

По-друге, початкова школа працює в умовах постійних змін, які запроваджуються 

зверху через модернізацію програм і нові нормативні документи або ініціюються знизу 

школами, творчими педагогами. Нестабільність, орієнтація на інновації зовнішнього змісту 

нерідко посувають на периферію вчительської праці найважливіші цілі початкової ланки 

щодо навчання і розвитку молодших школярів, яких слід повноцінно досягти саме у ці роки 

(зокрема, предметні і ключові компетентності, адже без них подальше успішне навчання 

неможливе). 

По-третє, низький економічний статус вчителя у суспільстві, де більш успішним в 

матеріальному плані можна бути, працюючи значно менше, знижує мотивацію і професійну 

відповідальність педагога. 

Взаємовплив зовнішніх і внутрішніх тисків спричиняє особливу гостроту проблеми 

якості шкільної освіти. 

Стан і шляхи її поліпшення в останні роки розглядалися на різних рівнях: під час 

парламентських слухань у Верховній Раді України, на Колегії МОН України, у результатах 

соціологічних опитувань, експертних оцінках вітчизняних і зарубіжних фахівців, матеріалах 

АПН України та ін.  

Надзвичайно важливо, щоб кожен, від кого залежить якість шкільної освіти, 

усвідомлював її як пріоритет, бачив взаємозв’язок між усіма чинниками, що впливають на 

неї. Якість шкільної освіти є похідною від її цілей і завдань. Вона має відповідати як 

соціальним потребам держави, так і запитам особистості. 

Якість шкільної освіти – це насамперед її відповідність певним еталонам вимог, що 

визначені стандартами та нормативами і можуть вимірюватися. Крім того, якість освіти 

засвідчують різноманітні особисті досягнення учнів чи колективу школи, які не завжди 

можна кількісно виміряти через нерозробленість відповідних критеріїв. Не можна виміряти, 

наприклад, традиції, дух школи, емоційне благополуччя дітей, ступінь професійного 

вигорання педагогів, але вони є яскравими суб’єктивними аргументами щодо оцінювання 

реальної якості освіти. 

Підкреслю, що якість початкової освіти батьками дуже часто оцінюється з позицій 

захищеності дитини і комфортного її перебування в школі. І це правильно, адже у цьому віці 

соціальна і здоров’язбережувальна функції не менш важливі, ніж навчальна, бо чим 

молодший учень, тим важче йому себе захистити. Особливе значення у характеристиці 

якості початкової освіти має оволодіння молодших школярів такими новоутвореннями цього 

віку, як уміння вчитися, готовність (операційна, змістова) для продовження навчання в 

основній школі, моральна вихованість, позитивний соціальний досвід. На жаль, поки що 

немає офіційно визнаних наукою обґрунтованих критеріїв, які б можна було без застережень 

застосовувати у цій вельми складній справі, але у зазначеному напрямі психологи і педагоги 

АПН України проводять інтенсивні дослідження [6]. 

Якість освіти у початковій школі залежить від багатьох чинників, які неможливо 

розкрити у межах статті. Наша мета – визначити їх сукупність, акцентувати на необхідності 

системних дій щодо поліпшення якості початкової освіти. 

1. Найпершим чинником є забезпечення реальної доступності і обов’язковості масової 

початкової освіти для всіх дітей молодшого шкільного віку, незалежно від місця 

проживання, етнічного походження і матеріального становища батьків. За офіційною 

статистикою навчанням охоплено 99,9% дітей, але насправді ситуація не така райдужна. За 

умов вибору батьками навчального закладу, втрати контролю з боку школи за формуванням 

учнівських контингентів, байдужості окремих селищних рад трапляються кричущі випадки, 

коли поза школою тривалий час залишаються повносправні діти 8-10 років. Масові виїзди 
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батьків за кордон на заробітки, коли діти залишаються під наглядом рідних, теж знижують 

відповідальність за обов’язковість відвідування школи. Якби початкова школа була 

обов’язковою для всіх дітей, тоді не бігали б по вокзалах і базарах зграйки малих жебраків. І 

це у XXI столітті на тлі розмов про демократизацію, гуманізм і євроінтеграцію! Забезпечити 

реальне право всіх дітей на освіту, примусити батьків піклуватися про це – першорядний 

обов’язок державних органів управління, громадськості, вчителів, ЗМІ. Зараз в Україні 

здійснюються організаційні і наукові заходи щодо забезпечення права на освіту дітей з 

вадами розвитку за місцем проживання, у тому числі у загальноосвітніх закладах, 

інтегроване (інклюзивне) навчання передбачене в освітніх системах розвинених країн світу, 

однак для цього треба виділяти до даткові фінанси і вводити до штату школи помічників 

учителя. 

2. Як найповніше, використання досягнень дошкільного періоду дитинства. Зараз 

спостерігається значний розрив між регіонами у забезпеченні дошкільників систематичною 

освітою. В окремих регіонах майже 75% малюків відвідують дошкільні заклади, одержують 

повноцінну підготовку до школи. Але все помітнішою стає неготовність мережі дошкільної 

освіти задовольнити зростання попиту батьків на виховання дітей у дошкільних закладах. І 

велике скорочення дошкільних закладів впродовж попередніх десятиліть через економічну і 

демографічну кризи, а також зменшення ліцензованих обсягів прийому абітурієнтів на 

спеціальності з дошкільної освіти зумовили недоступність першої сходинки неперервної 

освіти для більшості дітей. Особливо гостро постає ця проблема у сільській місцевості, де в 

окремих областях цей показник у межах 30-36%. Такі обставини створюють знаті труднощі в 

реалізації наступності, використанні у початковій школі можливостей раннього розвитку, що 

об’єктивно знижує якість початкової освіти. Очевидно, слід поновлювати організацію при 

школах підготовчих груп з диференційованим режимом перебування, адже відновлення 

мережі дитячих садків і підготовка кадрів є довготривалим процесом. Дошкільна підготовка 

не повинна бути «міні-школою», інновації у вигляді всіляких платних курсів для малюків, 

які поширені у великих містах, переважно насичують дітей інформацією, а не розвивають 

здібності, пріоритетні саме для цього віку. 

3. Створення і «окультурення» освітнього середовища на засадах загальнолюдських і 

національних цінностей. Середовище – це сукупність природних і соціальних умов і впливів, 

що оточують людину; це наш життєвий простір, який активно чи пасивно діє на свідомість і 

почуття. Молодший школяр має прямі чи опосередковані зв’язки з природним, соціальним, 

навчальним, ігровим, технологічним і психолого-педагогічним середовищами. Вихованість, 

навченість, розвиненість дитини – результат не лише діяльності вчителя, сім’ї, а й впливу 

усіх зазначених середовищ. Місце розташування школи, стан її будівлі, кількість дітей у н і й 

, розміщення класів початкової школи, їх наповненість, наявність груп продовженого дня, 

гарна їдальня, медичний кабінет – це базові передумови якісного навчання молодших 

школярів. Саме середовище найбільше приваблює батьків у приватних навчальних закладах. 

З нашого погляду, оптимальною для молодшого шкільного віку є автономна початкова 

школа або цей заклад у комплексі з дитячим садком. За умов однакового фінансування 

державних закладів дуже відрізняються ставленням дирекції і вчителів до облаштування 

середовища для початкових класів. В одних закладах ще на подвір’ї видно, що для молодших 

школярів немає ігрових і фізкультурних майданчиків, дослідних ділянок, в інших – 

впорядковано, устатковано кожну зону, враховано інтереси шестирічних першокласників. 

Особливу роль слід надавати створенню матеріальних умов для збереження і розвитку 

здоров’я дітей: відповідність меблів, зони відпочинку, окремі столики для харчування, 

безпечні туалети тощо. Психодидактичне середовище визначає стиль спілкування, прийоми 

педагогічної підтримки дітей, комфортність перебування в освітньому просторі класу і 

школи. Просторово-предметне оснащення класів для учнів початкової школи за останні роки 

стало інноваційним полем, на якому реалізуються різноманітні способи його оснащення 

меблями, унаочненням, іграшками тощо. Освітнє середовище має бути зручним, цікавим, 

безпечним саме для дітей молодшого шкільного віку, щоб допомагало сповна реалізувати 
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навчальні, виховні та розвивальні функції. Важливо, щоб у його створенні брали активну 

участь діти, батьки. 

4. Системоутворюючим чинником якості шкільної освіти є якість її змісту. Від того, 

якими є мета і теорія відбору змісту, його структурування за освітніми галузями, 

предметами, наскільки точно він співвідноситься з потребами і можливостями дітей 

конкретного класу, значною мірою залежить ефективність початкової освіти. У 

конструюванні змісту сучасної початкової освіти втілено такі ідеї: 1) визначення змісту усіх 

освітніх галузей на засадах гуманізації, цілісності, потреб загальнокультурного розвитку 

дітей; 2) застосування державного стандарту як основного механізму реалізації соціального 

запиту держави щодо освіченості дітей, нормативного регулювання змісту, обсягів 

навчального матеріалу; 3) запровадження компетентнісного підходу до відбору змісту і 

визначення вимог до навчальних досягнень учнів; 4) інтеграція як принцип конструювання і 

реалізації змісту через інтегровані курси, що дає змогу краще врахувати цілісність світу, 

розкрити дітям взаємозв’язки між різними явищами, подіями тощо; 5) цілеспрямоване 

збагачення змісту виховним і розвивальним матеріалом, який створює передумови 

різнобічного виховання і розвитку учнів; 6) варіативність реалізації державного стандарту 

шляхом створення авторських програм і відповідних підручників. Робота над 

удосконаленням змісту триває, потрібне його розвантаження, узгодження вимог державного 

стандарту з потребами особистісного розвитку молодших школярів. Нове покоління 

навчальних книг, створене для 4-річної школи, відзначається комплексною реалізацією усіх 

функцій підручників: мотиваційної, навчальної, розвивальної, виховної, технологічної, 

естетичної. Нові підручники пройшли широку і тривалу апробацію, доопрацьовані за 

результатами експертизи і оновленою програмою. 

5. Повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти. Всебічне вивчення і 

розуміння внутрішнього світу учнів залишається аксіомою якісного навчання і виховання. 

«Без знання дитини, без глибокого розуміння всієї складності явищ, які відбуваються в її 

душі, виховання стає сліпим і тому беззмістовним» [7]. Реалізація особистісного підходу у 

навчально-виховному процесі здійснюється багатопланово; у врахуванні індивідуальних 

особливостей дітей, у тому числі стану здоров’я, психологічного, пізнавального і 

мовленнєвого розвитку, статевих відмінностей, взаємин з дорослими та іншими дітьми; 

шляхом гуманізації навчальної взаємодії, суб’єктності стосунків «вчитель-учні». Це 

передбачає діалогічність і співробітництво у навчально-виховному процесі на засадах 

взаємної поваги, взаємної залежності та відповідальності, що спонукає дітей до активності, 

вільного вибору завдань, обміну думками, враженнями, визнає їх право на помилку і 

самооцінку. 

Особистісна орієнтація навчання зобов’язує вчителя брати до уваги, що діти мають 

різні стилі мислення. Учням з рефлексивним стилем потрібен час, щоб розпочати роботу, 

обдумати, для них важливим є комфорт у часі. Діти яскравого сенсорного типу жваві, 

активні, але незібрані, їм важко зосередитись. Дітям-візуалам обов’язково треба як слід 

роздивитися, прочитати, їм важко зосередитись на теоретичному матеріалі; для аудіалів 

більш важливим є слухове сприймання; для дітей з тактильним стилем – рухова діяльність. 

Гуманізація виявляється і у ставленні вчителя до дисципліни на уроці, заохочення до 

навчання, оцінювання результатів праці учнів. Якщо його позицію учні розуміють, то дії 

вчителя сприймаються як справедливі, це стимулює їх бути кращими. Тому про що б не 

говорив учитель з дітьми, він має знаходити точні, справедливі, переконливі слова, адже 

нерозбірливість висловлювань, агресивний тон – знецінює найкращі наміри. Емоційне 

благополуччя учнів у класі створює в них відчуття особистої захищеності, за цих умов їхні 

позитивні якості зміцнюються, а негативні блокуються. Освоєння ідей особистісно 

зорієнтованого навчання вимагає оновлення психологічних знань учителя, оволодіння 

діагностичними уміннями, передбачає застосування природовідповідних методик. Крім 

методичних результатів, це спрямовує зусилля педагогів на формування в учнів важливих 

особистісних якостей щодо їх вихованості і розвитку. 
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6. Сформованість у молодших школярів ключових компетентностей. Якість 

початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних компетентностей, а 

й ключових, які мають бути найважливішим особистісним надбанням кожного випускника 

початкової школи. Запровадження компетентнісного підходу в європейську освіту 

стартувало ще у 1996 році. Тоді в доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО з освіти для XXI 

століття «Освіта. Прихований скарб» було сформульовано чотири принципи, на яких має 

базуватись освіта: навчитися жити разом, навчитися отримувати знання, навчитися 

працювати, навчитися жити (змістовно, достойно). Ці принципи було розвинуто у 

подальших тривалих дослідженнях, їх результати висвітлено у доповіді ради Європи 

«Ключові компетентності для Європи» (2006), у якій стрижневою ідеєю є центрованість на 

практикоорієнтованих результатах усіх ланок освіти, переосмислення ролі знань 

(найважливіше для учнів «знаю, як», ніж «знаю, що»). Це є особливо значущим для 

початкової ланки, де треба досягти обов’язкового засвоєння учнями широкого кола 

загальнонавчальних і загальнокультурних умінь. 

7. Технологічність методики початкового навчання. Задоволення вимог державного 

стандарту в умовах масової початкової освіти об’єктивно зумовлює потребу для кожного 

вчителя досконалого оволодіння набором ефективних технологій предметного і 

загальнонавчального значення. Технологічний підхід включає систему дій вчителя і учнів, 

спрямованих на досягнення наперед визначеної мети шляхом послідовного та неухильного 

виконання певних навчальних дій в умовах оперативного зворотного зв’язку. Технологія 

навчання повинна мати чіткі процесуальні характеристики (що, як і у якій послідовності, у 

якому обсязі слід робити), щоб кожен учитель, застосувавши її, міг досягти запланованого 

результату. У цьому відмінність технологічного підходу від звичайних методичних 

рекомендацій, які пропонують описові орієнтири. Технології можуть змінюватися у 

змістовій частині і частотності завдань, залежно від результатів оперативного зворотного 

зв’язку, але вони мають бути застосовані повністю, а не за окремими елементами. В умовах 

чіткого визначення у нових програмах вимог до навчальних досягнень учнів відбувається 

виразна переорієнтація методики з опису процесу діяльності на процедури досягнення 

конкретного результату. Вимога до вчителя не «вчити», а «навчати» стає соціально і 

професійно обов’язковою в контексті запровадження моніторингу якості початкової освіти. 

Тому необхідно, щоб учитель, плануючи засвоєння того чи іншого матеріалу, глибоко 

обдумував, якої мети він має досягти і які саме засоби економно і цілеспрямовано приведуть 

учнів його класу до її досягнення: окремі методи, інтерактивні прийоми чи цілісна предметна 

або загальнонавчальна технологія; який зміст попередньо дібрати для цього, які діагностичні 

завдання підготувати, скільки треба часу, щоб сповна пройти всі етапи навчання, як 

перевірити, чи досягнуто результату тощо. 

8. Моніторинг як інструмент управлінця якістю початкової освіти. Процес 

моніторингу якості шкільної освіти поступово набуває в нашій країні організаційного, 

фінансового і наукового забезпечення [5]. В науковому значенні це система 

цілеспрямованого збирання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність освітньої 

системи або її окремих елементів, яка забезпечує неперервне відстеження її стану для 

корекції та прогнозу розвитку. Мета таких досліджень – зібрати матеріал для аналізу та 

оцінювання основних складових, які характеризують якість освіти: 1) ресурси, що вкладено в 

освіту (стан будівель, шкільне обладнання, кількість учителів, витрати на одного учня та ін.); 

2) організація освітнього процесу (якість змісту, кадрів, середовище навчання вчителів, 

інспектування тощо); 3) результат освітньої системи (індивідуальні досягнення учнів, стан 

виховання, соціалізації учнів в школі тощо); 4) прогноз подальшого розвитку освіти [5]. 

Отже, у міжнародному досвіді використовується системний моніторинг, коли об’єктом 

аналізу є умови і результати діяльності. Такий підхід слід розвивати і в Україні. Залежно від 

мети моніторингу і рівня управління розрізняють шкільний, районний, обласний, 

національний, міжнародний моніторинг.  
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Здійснено науково-методичне забезпечення державної підсумкової атестації учнів 

початкових класів, проводяться в регіонах моніторинги вибіркових складових якості 

початкової освіти, у тому числі і підготовки вчителів. Разом з тим процес моніторингу в 

межах держави і окремих навчальних закладів ще не набув системного рівня, об’єкти і 

процедури оцінювання якості початкової освіти визначаються локально і стосуються, як 

правило, лише навчальних досягнень школярів, що є недостатнім д л я оцінювання якості 

освіти загалом. Бракує надійної і повної інформації як щодо характеристик окремих 

складових якості початкової освіти, так і матеріалу щодо цілісного уявлення про її якість в 

державі, в регіонах, в окремих школах [8]. Це зумовлено різними обставинами; новизною і 

складністю проблеми, невизначеністю на державному рівні, що таке якість освіти і в якому 

обсязі слід її контролювати і вимірювати (крім знань, умінь і навичок), несформованістю 

базових критеріальних процедур, доступних для масового використання (скажімо, для 

внутрішньошкільного моніторингу), неготовність частини вчителів, методистів до його 

проведення. Моніторинг якості початкової освіти – це обов’язкова самостійна ланка 

управлінської діяльності. Щоб бути ефективним, він має стати системою, у якій поєднано усі 

види контролю іоцінювання, упорядковано об’єкти, процедури й інформацію у часі і 

просторі, передбачено види, форми, критерії оброблення даних та їх подальше використання 

з метою впливу на якість початкової освіти на різних рівнях управління. У цьому разі можна 

буде відстежувати рівень реалізації цілей початкової освіти, у тому числі тих, які визначають 

особистісний розвиток дітей, їх здоров’я, помітити найважливіші зміни у її якості і здійснити 

відповідні кроки як для корекції стану, так і обґрунтованого матеріального і морального 

відзначення найкращих педагогів. 

Винятково важливо розвивати готовність учителів до самостійного проведення у 

своєму класі досліджень якості досягнень учнів з різних аспектів, залучати дітей до 

самооцінної діяльності, привчати до складання «Освітнього портфоліо», що різними 

засобами характеризує їхні індивідуальні здобутки. 

9. Особистісна і професійна підготовка вчителя – локомотив якісних змін в освіті. 

Професійний гуманний учитель – велика цінність для дитини, держави, батьків. Дуже 

ускладнилася робота вчителів початкової школи, розширились професійні функції, 

підвищилась відповідальність за результати державної підсумкової атестації, зросли вимоги 

батьків, стрімко наступає інформаційне середовище... А тому треба постійно навчатися, а це 

вимагає вільного часу і коштів. Тож потрібно змінити підходи до обрахування всього 

педагогічного навантаження класоводів, передбачити забезпечення кожного вчителя 

фаховою пресою. Слід нарешті на місцевому рівні подбати про створення методичного 

ресурсу для педагогів у міжкурсовий період, розширити можливості для їхнього 

оздоровлення, у діалозі з владою домогтися використання всіх пільг, які відповідають 

соціальній ролі вчителя. Досягнення гармонії вимог і умов праці вчителя – це швидкий і 

надійний шлях до якісної початкової освіти [7]. 

Висновки. Таким чином, сучасна ситуація розвитку шкільної освіти потребує 

розуміння її якості як цілісного інтегрованого результату, на який впливає багато чинників: 

доступність одержання початкової освіти, можливість використання здобутків дошкільної 

освіти, створення сприятливого освітнього середовища, якісний зміст і сучасні підручники, 

повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти, сформованість ключових 

компетентностей, технологізація методики, моніторинг як засіб управління якістю, 

особистісна і професійна підготовка вчителя. Високої якості початкової освіти можна 

досягти у кожній школі, якщо там працює колектив однодумців, панує дух партнерства, 

взаємної підтримки і надихаючого управління.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Головною рушійною силою в ефективних змінах освітнього процесу навчального 

закладу Нової української школи є особистість учителя і його готовність сприймати нове та 

діяти по-новому. Реалії сьогодення передбачають вміння педагога працювати над розвитком 

особистості дитини, допомагати йому, «виводити на поверхню нескінченні джерела 

внутрішньої мудрості». Це можна досягти вчителю із позитивною Я-концепцією. 

Один з провідних англійських учених в області психології і педагогіки Роберт Бернс 

визначив Я-концепцію як динамічну систему уявлень людини про себе, яка складається з 

усвідомлення людиною своїх якостей: фізичних, інтелектуальних, моральних та інших. На 

основі Я-концепції особистість будує свою поведінку. 

В основі Я-концепції лежать три важливих компоненти: 

- когнітивний компонент – образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної 

значущості (самосвідомість – що я знаю про себе); 

- емоційно-оцінний компонент – самоповага, себелюбство, самоприниження; 

прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу (як я оцінюю те, що я знаю про себе);  

- поведінковий компонент – модифікація в поведінці установок на себе (як я 

поводжуся відповідно до оцінки того, що я знаю про себе). 

Структура Я-концепціїі включає в себе, принаймні, три основні модальності 

самоустановок: 

«Реальне Я» – установки, пов’язані з тим, як індивід сприймає свої актуальні 

здібності, ролі, свій актуальний статус, тобто його уявленнями про те, яким він насправді; 

«Дзеркальне (соціальне) Я» – установки, пов’язані з уявленнями індивіда про те, як 

його бачать інші; 

«Ідеальне Я» – установки, пов’язані з уявленнями індивіда про те, яким він хотів би 

стати. 

Образ «Я» формується протягом усього життя людини і впливає на сприйняття даною 

людиною себе, інших, навколишнього світу. 

Я-концепція може бути позитивною, негативною, амбівалентною (суперечливою). 

Вчитель з негативною Я-концепцією особистості часто самокритично висловлюється, 

має негативні очікування в ситуації суперництва, схильний підкреслювати недоліки інших, 

критично ставитися до успіхів інших, не бажає визнавати свою помилку або провину, не 

здатний прийняти похвалу, відмовляється від спроб добитися успіхів. 
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При амбівалентній Я-концепції уявлення, почуття або ідеї людини вступають в 

протиріччя з іншими її уявленнями, почуттями або ідеями, що призводить до дезгармонізації 

особистості, до ситуації психологічного дискомфорту. 

Вчитель з позитивною (позитивної) Я-концепцією бачить світ і живе в цьому світі 

абсолютно інакше, ніж людина з амбівалентною або негативною концепцією: проявляє 

оптимізм з приводу своїх потенційних успіхів в майбутньому, упевнений у своїй 

компетентності, вважає, що напружено працює, ставить перед собою реальні цілі, приймає 

на себе ту чи іншу відповідальність. 

Розвиток складових позитивно орієнтованої особистості формує той чи інший 

потенціал, який дозволяє дитині успішно реалізувати свої можливості і здібності. 

До базових потенціалом позитивно орієнтованої особистості відносяться моральний, 

пізнавальний, комунікативний, фізичний і естетичний потенціали. 

1. Моральний потенціал особистості учня включає в себе моральну вихованість 

(мотивація, самооцінка, система цінностей, становлення світогляду), правову культуру, 

цивільно-патріотичну позицію. 

2. Пізнавальний потенціал сформований поняттями: здатність до навчання, 

навченість, сфера здібностей і інтересів, мотивація до навчання. 

3. Комунікативний потенціал являє собою навички та вміння міжособистісного 

взаємодії, які і визначають культуру комунікації. 

4. Фізичний потенціал спирається на сформованість навичок і потреби до здорового 

способу життя, формування ідеології здоров’я як життєву необхідність. 

5. Естетичний потенціал дозволяє розвиватися потреби сприймати все прекрасне, 

гармонійне в навколишньому світі, сприяє прагненню до творчої діяльності. 

Великий вплив на формування позитивної Я-концепції роблять наступні фактори: 

- створення психологічно сприятливого середовища, що сприяє особистісному 

зростанню учнів; 

- організація соціально-педагогічної роботи в позаурочний час з різними групами 

школярів; 

- соціальний захист прав дитини; 

- розвиток творчого мислення, навичок дослідницької діяльності. 

Важливим для розвитку вчителя є осмислення поняття «самооцінка». Самооцінка – 

оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. 

Ставлячись до ядра особистості, самооцінка є важливим регулятором її поведінки. Від 

самооцінки залежить взаємовідношення людини з оточуючими, його критичність, 

вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Тим самим самооцінка впливає на 

ефективність діяльності людини і подальший розвиток його особистості. Самооцінка тісно 

пов’язана з рівнем домагань людини, тобто ступенем труднощі досягнення цілей, які він 

перед собою ставить. Розбіжність між домаганнями і реальними можливостями людини веде 

до того, що він починає неправильно себе оцінювати, внаслідок чого його поведінка стає 

неадекватною. З низької самооцінкою, що може вчитель дати учням? Як вчитель компенсує 

власну самооцінку в учнівському колективі? 

Згадаємо добре відомий «ефект Пігмаліона» – дитина стає таким, яким ми очікуємо 

його побачити. Дослідники Р. Розенталь і Л. Джекобсон навмання відібрали по п’ять учнів з 

кожного класу. Після того, як учням були запропоновані спеціальні тести, покликані 

визначити ймовірність академічного успіху в майбутньому, перевіряючи як би між іншим 

повідомили вчителям, що відібрані для тестування діти здатні зробити різкий ривок вперед. 

Насправді потенціал цих учнів був нітрохи не вище, ніж у інших. Результат виявився 

абсолютно несподіваним. Успішність цих учнів дійсно різко зросла як порівняно з іншими 

дітьми, так і щодо своїх же успіхів. Таким чином ні на чому не засноване пророцтво збулося 

завдяки зміненому відношенню педагогів до дітей. Вчителів надихнуло звістка про те, що в 

звичному сірому класі є кілька здібних дітей. В результаті поряд із запрограмованим успіхом 

нібито перспективних дітей відбулося помітне зрушення в навчанні у всіх інших учнів цього 
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ж класу. У наведеному прикладі вирішальну роль зіграла віра педагогів в можливості своїх 

вихованців. Аналогічні дослідження доводять, що ставлення вчителів до дітей може мати 

прямо протилежний ефект, тобто, якщо педагог чекає від учня низьких результатів, його 

очікування виправдовуються. 

Наскільки педагог щирий і відкритий до сприйняття дитини, з певним рівнем 

самооцінки, настільки надалі саме підростаюче покоління буде вчитися приймати себе, 

поважати себе, любити себе. Тільки дух підтримки, довіри, прийняття дитини без осуду 

допоможе йому розпочати «будувати» свою позитивну Я-концепцію, і тут виняткову роль 

відіграє позиція педагога. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

Актуальність дослідження. На сьогодні спілкування іноземною мовою стає 

необхідним у всіх сферах життя суспільства. Іноземна мова розглядається як інструмент, що 

дозволяє людині краще орієнтуватися у навколишньому світі та налагоджувати взаємини з 

представниками інших культур. 

Вивчення іноземної мови в навчальному закладі є відповіддю на вимоги соціуму з 

його інтересом до вивчення іноземних мов та одночасним підтвердженням важливої ролі 

даного навчального предмета для реалізації перспективних завдань розвитку особистості. 

Все це викликано як зростанням рівня освіти людства, так і підвищенням вимог до загальної 

культури, а також необхідністю формування особистості, готової до подальшого 

міжнаціонального та міжкультурного співробітництва. 

Навчання іноземній мові спрямоване на формування в учнів навчально-пізнавальних 

навичок та умінь, володіння якими дозволяє їм приєднуватися до етнолінгвокультурних 

цінностей країни іноземної мови та практично користуватися іноземною мовою в ситуаціях 

міжкультурного взаєморозуміння. Сукупність таких знань, навичок та умінь становить 

комунікативну компетентність учнів. 

Формування іноземної комунікативної компетентності учнів в мультимедійному 

освітньому просторі може бути ефективним лише за умови відповідності змісту та 

організації навчального процесу їх віку з фізичними та психологічними особливостями, 
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мотивами, потребами та можливостями, які формуються на основі здійснення продуктивної 

пізнавальної діяльності. 

Однак у практиці викладання іноземної мови виникає проблема невідповідності 

використовуваних методів навчання сучасним вимогам до оволодіння іноземною мовою. 

Мета статті – особливості розвитку комунікативної компетенції в учнів у процесі 

навчання англійській мові за професійним спрямуванням. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до концепції модернізації української 

освіти комунікативне навчання англійській мові набуває особливого значення, тому що 

комунікативна компетенція виступає як інтегративна, орієнтована на досягнення 

практичного результату в англійській мові, а також на освіту, виховання та розвиток 

особистості школяра. Зміни, що відбуваються сьогодні в суспільних відносинах, засобах 

комунікації (використання нових інформаційних технологій) вимагають підвищення 

комунікативної компетенції учнів, вдосконалення їх філологічної підготовки, тому 

пріоритетної значущості набуває вивчення англійської мови як засобу спілкування та 

узагальнення духовного надбання. 

Компетенція – сукупна характеристика знань, умінь й навичок, які формуються у 

процесі навчання, і виявляються, як здатність і готовність особистості до самостійних 

вибіркових та проектувальних дій при вирішенні різних поведінкових і дієво-практичних 

завдань [1]. 

Комунікативна компетенція передбачає володіння лінгвістичною компетенцією, 

знаннями відомостей про мову, наявністю умінь співвідносити мовні засоби і умови 

спілкування, розуміння відносин між комунікаторами, вміння організовувати спілкування з 

урахуванням соціальних норм поведінки та комунікативної доцільності [3]. 

Формування і розвиток комунікативної компетенції на уроках треба здійснювати 

через систему вправ у всіх видах мовленнєвої діяльності. Основними елементами системи 

вправ в роботі є навчально-мовні ситуації, ігрові технології, проектні та комунікативні 

методики. Найбільш результативними є спеціальні заняття, завуальовані у вигляді ігор, 

занять, гуртків, куди запрошуються усі охочі та обов'язково залучаються неконтактні учні 

[2]. 

Варіанти вправ із застосуванням комунікативно-орієнтованого підходу різноманітні. 

По-перше, це використання міміки і жестів – невербальних засобів спілкування – є 

випробуваним способом пояснення значень нових слів для початківців. Наприклад, команда 

«stand up» може супроводжуватися помахом руки знизу верх, команда «listen to me» – 

долонею біля вуха, команда «enough» – рука піднята долонею вперед, команда «come in» – 

заохочувальний жест рукою «до себе». 

По-друге, це прийоми активізації усного мовлення: перевага таких прийомів в тому, 

що учні, беручи активну участь у процесі навчання, почали усвідомлювати, згадувати, 

використовувати вивчений мовний матеріал. Зокрема, це – information gap (в учнів не 

вистачає інформації, необхідної їм для виконання завдання, і необхідно поговорити один з 

одним, щоб знайти її). Прикладом завдання типу «information gap» є будь-яка комунікативна 

гра, наприклад, «Treasure Island» («Острів скарбів»). Два учасники спілкування («шукачі 

скарбу») мають контурні карти із зображенням безлюдного острова. Інформація на мапі 

одного учасника відсутня на мапі іншого. Учасники, ставлячи один одному питання, 

намагаються виявити всі небезпеки, що підстерігають їх і наносять на порожні квадрати 

своїх мап відпов ідні позначення небезпеки. 

Гра – це спосіб спілкування. Ігрові моменти на уроках допомагають активізувати 

прагнення учнів до контакту один з одним і педагогом. Елементи цікавості та несподіванки 

формують міцні знання і вміння та спрямовані на розвиток навичок читання, говоріння та 

аудіювання, знімають втому і напругу, роблять уроки більш живими, цікавими. Якщо для 

досягнення успіху в грі учню потрібно зробити якусь мовленнєву дію, то вона освоюється 

практично без зусиль. Гра створює прекрасні природні умови для оволодіння мовою, вона 

допомагає засвоєнню мови в будь-якому віці. Крім того, участь у грі підвищує інтерес учнів 
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до вивчення англійської мови, у них з’являється прагнення поліпшити свої знання з 

предмету, долається психологічний бар’єр – страх. Всі учні, і навіть найслабші, беруть 

участь у грі [4]. 

Учням можна запропонувати гру «Соціальне консультування», або «Клієнт прийшов 

до соціального працівника». У ній можуть брати участь від двох до п’яти осіб. Один з учнів 

виступає в ролі соціального працівника, інший (або інші) – у ролі його клієнтів, які прийшли 

на консультацію. Сюжети гри можуть бути дуже різними: так, наприклад, можна уявити 

собі, що за консультацією приходить багатодітна сім’я, яка потребує допомоги на дітей або 

місця в дитячому саду, вагітна жінка, яка виявилася в складній життєвій ситуації, літня 

людина, якій необхідна надбавка до пенсії або субсидія, бездомний, який потребує 

ресоціалізації, людина з обмеженими можливостями, безробітний, який бажає знайти роботу 

тощо. 

Приклад зав’язки такої гри: 

Social worker. Good afternoon, can I help you? 

Client 1. Good afternoon. We need your help. Social worker. Yes, and what problem do you 

have? 

Client 1. My name is Mr. Smith, and this is my wife, Mrs. Smith. We have got four children. 

We both are working, but we do not have enough money. 

Client 2. My mother was helping me with children, but last month she had a heart attack and 

now she is ill. We need a kindergarten, too. 

Social worker. You can get benefits for children. 

Client 2. And what do we need to do for getting them? 

Далі учень, який грає роль соціального працівника, може пояснити своїм клієнтам, як 

отримати допомогу на дітей, влаштувати малюків у дитячий садок, а також допомогти літній 

клієнтці, яка перенесла серцевий напад, оформити інвалідність з огляду на загальне 

захворювання. Викладачеві при цьому слід всіляко заохочувати використання учнями 

активної лексики, що належить до соціальної роботи; для їх зручності можна також написати 

спеціальні терміни на дошці, якщо їх запам'ятовування раптом викликає в учнів труднощі. 

Висновки. Успішному формуванню комунікативної компетенції сприяє 

інтенсифікація навчального процесу. Один з таких шляхів – використання прийомів 

ущільнення уроків іноземної мови, що дає можливість збільшити частку індивідуальної 

участі кожного учня в іншомовному спілкуванні. Практика інтенсивного навчання іноземної 

мови за методом активізації особистості і колективу, тобто використання інтерактивних 

форм, довела можливість одночасної участі учнів в іншомовному спілкуванні. 
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Садовська Інна, 

практичний психолог Роменської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів №4, м. Ромни Сумської області 

 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА 

 

Актуальність дослідження. Становлення та розбудова нового соціально-

економічного устрою суспільства створили реальні передумови для фундаментальних 

перетворень в економіці, науці, культурі. Вони відбуваються на тлі глобалізаційних процесів 

світового освітнього простору, суттєвої модернізації національної системи освіти, зростанні 

ролі етнічних, культурних факторів та національної самосвідомості. Ці зміни закономірно та 

об’єктивно підвищують вимоги до професійної компетентності освітян, їх професіоналізму, 

здатності відповідати вимогам часу.  

Провідна роль у реалізації стратегічних завдань в освітній сфері належить 

працівникам освіти, професійна діяльність яких у сучасних соціально-педагогічних реаліях 

значно ускладнюється, оскільки оновлюються її цільові, змістові, методичні, технологічні 

тощо параметри. Відповідно суттєво модернізуються вимоги до педагога як особистості та 

професіонала, що передбачає якісно інший рівень психологічної культури, ціннісних 

орієнтацій, творчого потенціалу і здатності до постійного самовдосконалення тощо. 

Більшість освітніх проблем сьогодення зумовлені саме низьким рівнем психологічної 

культури (навіть відсутністю її взагалі) в певної частини педагогів, а також традиційною 

психологічною безграмотністю в організації навчально-виховного процесу і педагогічної 

взаємодії. Тому сучасні педагогічні підходи та інновації часто виявляються неефективними 

як для вирішення завдань навчання, так і для виховання молодого покоління.  

Мета дослідження – проаналізувати структуру психологічної культури педагога та 

визначити основні положення її формування. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних дослідженнях психологічна культура 

представлена як: частина культури, що сприяє адекватній взаємодії з навколишнім світом 

(К.А. Абульханова-Славська, А.Г. Асмолов, І.А. Зімняя, І.В. Дубровіна, О.І. Мотков); 

самостійний психологічний феномен, що дозволяє людині будувати стосунки зі світом в 

широкому сенсі слова, самим собою та іншими (Л.С. Колмогорова, Н.Ю. Певзнер, 

В.В. Семікін); особистісне утворення, що піддається постійним змінам ззовні, відображає 

індивідуальність його носія (М.М. Бахтін, М.К. Мамардашвілі). 

П.С. Гуревич виділяє такі підходи до розуміння культури: 

- філософсько-антропологічний, в якому культура – розгорнута феноменологія 

людини, «людяність»; 

- філософсько-історичний, в якому культура є творчим процесом; 

- соціологічний – на першому місці ціннісна природа культури. 

Водночас, проблеми вивчення психологічної культури як важливої складової 

професіоналізму педагога та її впливу на успішність професійної діяльності є не до кінця 

вивченими. 

Психологічну культуру можна уявити собі, як сукупність переконань, переживань, 

уявлень про самого себе й педагогічного впливу. 

Психологічна культура може бути розкрита в трьох головних аспектах, що їх виділяє 

Колмогорова Л.С.: 

- у гносеологічному аспекті; 

- у процесуальне-діяльному аспекті; 

- у суб’єктивно-особистісному аспекті 

Гносеологічний аспект включає у себе норми, знання, цінності, символи, значення. 

Якщо мова йде про норми, то це саме культурні норми, які має засвоїти людина. Цінності 

співвідносяться з уявленням про ідеал, про бажане й тим самим складаються значну частку 

телеології людини. Засвоєння загальноприйнятих цінностей, їх пізнання й переломлення у 
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свідомості людини є важливою складовою включення людини у культурний розвиток 

суспільства. В цілому гносеологічний аспект розкриває психологічну культуру як культуру 

віддзеркалення в людині того комплексу, який у своїй сукупності зветься «досвідом усього 

людства». 

Головним напрямом процесуально-діяльнісного аспекту є вирішення питання про 

зміст тієї активності, яка лежить в основі освоєння культури. Звісно, що будь-яке освоєння 

включає у себе усі потрібні характеристики діяльності, починаючи від мотивації діяльності 

через процеси й операції її здійснення до результатів й подальшої їх оцінки. 

Суб’єктивно-особистісний аспект включає до свого складу культуру: спілкування, 

мови, мовлення, почуттів, мислення. 

Культура спілкування передбачає засвоєння певних вмінь, без яких повноцінне та 

якісне спілкування неможливе. Це вміння взаємодіяти з іншою людиною та розуміти себе. У 

своїй роботі використовуємо стандартизовані та авторські методи розвитку психологічної 

культури. Наприклад: 

Вправа «Квадрат Декарта» (15 хв.) 

Мета: сприяти розвитку навичок аналізу вибору та його наслідків. 

Хід вправи 

Ведучий знайомить учасників з технікою «Квадрат Декарта» та просить подумати та 

обрати для себе одну проблемну ситуацію, яку ви хочете проаналізувати відповідно до 

техніки «Квадрат Декарта». 

Таблиця 1 

«Квадрат Декарта» 

1.Що буде, якщо це трапиться?  

_______________________________ 

_______________________________ 

2. Що буде, якщо цього не трапиться?  

________________________________ 

________________________________ 

3. Чого не відбудеться, якщо це  

трапиться?  

_______________________________ 

_______________________________ 

4. Чого не відбудеться, якщо цього  

не трапиться? 

________________________________ 

________________________________ 

 

Вправа «Колесо ресурсу»( 15 хв. ) 

Мета: формувати навички пошуку ресурсу. 

Хід вправи 

Учасникам пропонують намалювати коло та розділити його на 8 секторів. У кожному 

секторі намалювати асоціацію до найприємнішого спогаду, методу розслаблення, 

самовідновлення. Після чого учасники презентують свої напрацювання. 

Питання для обговорення: 

- Чи важко вам було визначитися з ситуаціями, що вас мотивують? 

- Які емоції ви відчували коли згадували ці моменти? 

- Які ресурси тут для вас є ? 

- Як ці ресурси можете використовувати у майбутньому? 

- Про які нові методи мотивацій ви дізналися? 

Вправа «Квітка наповненості» (15 хв.) 

Мета: сприяти учасників до самоаналізу, розвивати адекватну самооцінку, підвищити 

рівень активності. 

Хід виконання: 

Учасникам роздають зображення квітки у вазоні та лійки. На пелюстках необхідно 

записати: що я отримаю коли досягну цієї мети? 

На вазоні записати: яким ресурсом я володію для досягнення цієї мети? 
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На лійці записати: чим необхідно збагатити свій ресурс, які якості необхідно 

вдосконалити, розвинути? 

Обговорення: 

- Які труднощі виникали при виконанні завдання? 

- Від кого залежить досягнення поставленої мети? 

- Хто чи що може вам допомогти у цьому?  

- Чому навчила вас ця вправа? 

Висновки. Психологічна культура є інтеграцією психологічних якостей, 

властивостей, навичок, вмінь і компетенцій педагога. Вона є результатом не лише 

соціалізації й освіти, але також особистісних зусиль щодо поєднання та гармонізації власних 

життєвих інтересів і потреб з інтересами навколишнього світу і соціуму, здатністю до 

самоуправління, саморегулювання, самоконтролю, рефлексії та досягання особистих цілей. 

Високий рівень психологічної культури є одним із найбільш гармонійних 

психологічних утворень серед психолого-педагогічних характеристик педагога. 

Психологічна культура відображає рівень психологічної зрілості особистості 

педагога, міру його людяності й толерантності. Психологічна культура забезпечує безпеку, 

гуманність і успішність різних форм взаємодії людей не тільки в системі «педагог – учень», 

але й «педагог – педагог», «педагог – громадськість», «педагог – сім’я», відсутність 

конфлікту із собою. 

Виділення психологічної культури, як однієї з найважливіших складових 

професіоналізму педагога, зумовлене специфікою його педагогічної діяльності, спрямованої 

на формування особистості, здатної як сьогодні, так і у майбутньому відтворювати й 

збагачувати суспільство, формувати гармонійну особистість у комплексі інтелектуальних, 

професійних, морально-психологічних, соціальних якостей. Як відомо, соціально здорову 

особистість може виховати тільки педагог з високою психологічно культурою. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ 

 

Актуальність дослідження. У порівнянні з іншими факторами впливу на особистість 

– міжособистісне спілкування та взаємодія з іншими суб’єктами взаємодії, іншими 

інституціями, з мистецтвом, засобами масової інформації та ін., естетичне виховання 

підлітків відбувається більш ефективно завдяки організації спеціального організованого 

педагогічного процесу взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти та 

визначенню методологічних підходів до його функціонування. Актуальним дослідження 

взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти є компетентнісний підхід, 

http://pedvesti.uvuo.ru/archive.html
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завдяки якому створюються умови ефективного естетичного розвитку підлітків, їх 

акмеуспіху й самовдосконаленню. 

Мета дослідження – розкрити особливості компетентнісного підходу у взаємодії 

закладів загальної середньої освіти в естетичному вихованні підлітків. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових праць О. Биковської, С. Гончаренка, 

І. Єрмакова, В. Зарицької, І. Зимньої, І. Зязюна, Т. Кузьмич, Л. Масол, Н. Ничкало, 

О. Овчарука, О. Пометун, О. Сухомлинської, А. Хуторського та інших дослідників дає 

підстави стверджувати, що ідея компетентнісної освіти, що виникла у 60-х роках ХХ 

століття в США, за наступний півстолітній період зазнала значних змін у питаннях 

виокремлення сутнісних характеристик компетентностей, пошуку підходів до їх класифікації 

та відбору ключових компетентностей. Категорія «компетентність» виступає як одне з 

основних понять модернізації змісту сучасної освіти.  

Сьогодні компетентнісний підхід є одним із найперспективніших підходів у 

педагогічній науці, що представляє такий вид змісту освіти, який не зводиться до знаннєво-

орієнтаційного компонента, а передбачає оволодівання досвідом вирішення життєвих 

проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей; передбачає спрямованість 

освітнього процесу на формування та розвиток основних компетентностей особистості, 

тобто здатності вирішувати завдання в різних сферах діяльності на базі теоретичних знань. З 

огляду на активізацію всіх сфер суспільного життя, потребують уваги функції, 

закономірності, зміст та методика формування компетентностей у спеціально організованому 

педагогічному процесі взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  

Для виокремлення комплексу компетентностей особистості як суб’єкта естетичного 

виховання у процесі взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

звернемось до наукових праць, у яких трактується сутність поняття «компетентність», проте 

є доцільним не лише в науковому, а й прикладному аспекті. 

У сучасних дослідженнях цей феномен тлумачиться як: 

- сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: уміння 

аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію [2]; 

- характеризують багатоаспектність знань, їх різноманітність, артикульованість, 

гнучкість, швидкість актуалізації, категоріальний характер, можливість використання в 

різноманітних ситуаціях, оволодіння процедурними знаннями, наявність інформації про 

власне знання [4]; 

- загальні, ключові або базові вміння, ключові кваліфікації (у Рекомендаціях 

Європейського Парламенту та Ради Європи) і визначено поняття «компетентність» як 

здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати 

поставлені завдання [8]; 

- семантично первинною категорією й представляє собою їх сукупність, систему, 

певні знання; 

- здатність керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, готовність 

використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними 

загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно – світоглядними 

позиціями [5]; 

- автономна дія, інтерактивне використання засобів, уміння функціонувати в 

соціально гетерогенних групах [7]; 

- здатність особистості до ситуативної діяльності, коли набуті знання, навички, досвід 

і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення і виконувати адекватні дії, 

усвідомлюючи їх наслідки; здатність застосовувати знання й досвід у життєвих ситуаціях, 

керуючись пріоритетністю цінностей; 

- здатність самостійно вирішувати завдання, пов’язані з художнім сприйняттям та 

інтерпретацією творів мистецтва різних видів та жанрів та мистецтвом в різноманітних 

проявах художньої діяльності. 
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Поняття «компетентність педагога» вчені трактують через: здатність, готовність, 

знання; знання, вміння, навички, інтегративне особистісне утворення, характеристика, 

властивість [4], а також – багатофакторне явище, систему, результат, освітній феномен. 

Філософське поняття «феномена» Великий тлумачний словник сучасної української мови 

визначає як «явище, єдине у своєму роді, взяте в його цілісності, в єдності з його сутністю й 

дане нам у досвіді, сприйняте органами чуттів» [1]. Поняття «ключові компетентності» 

співвідносяться з професійною освітою і визначаються як компетенції, доведені до певного 

рівня досконалості, що дозволяють досягати ефективних результатів у практичній діяльності 

[9, с. 55]. 

Дослідивши різноманітність поглядів науковців на зміст терміну «компетентність», 

зауважимо, що компетентність базується на комплексі знань, умінь, навичок, цінностей, 

ставлень та набутого досвіду, які дозволяють особистості ефективно діяти у різних сферах 

життя. 

Дисципліни художньо-естетичного циклу мають спрямовуватися насамперед на 

формування такого статусного маркеру особистості як «загальнокультурна компетентність», 

що має досить витончені якісні параметри й не може діагностуватися за допомогою 

традиційних показників рівнів освіти учнів («знання – уміння»).  

Змінити зміст освіти й методи навчання та виховання недостатньо, необхідно 

перманентно коректувати й збагачувати стратегічні й тактичні цілі, вибудовувати новітні 

методики й технології на основі компетентнісного підходу, відповідно до якого також 

змінювати критерії й процедури оцінювання результатів художнього навчання і виховання. У 

навчальній програмі «Мистецтво» (2012) визначено мету естетичного виховання засобами 

мистецтва − формування і розвиток в учнів ключових, міжпредметних і предметних 

компетенцій у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності 

шляхом здобуття власного естетичного досвіду. Формування діяльної компетентної 

особистості відбувається, коли зміст навчання формується «від результату» [5]. При цьому 

об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти є основні компетентності: 

предметні мистецькі (зокрема інтерпретаційні та діяльно-творчі); міжпредметні естетичні 

(естетичні оцінки й ставлення); ключові (загальнокультурні, інформаційно-комунікативні, 

соціальні). Результатом формування системи особистісних художньо-естетичних цінностей і 

компетентностей – здатність естетично розвиненої особистості керуватися набутими 

художніми знаннями й уміннями, готовність використовувати отриманий досвід у 

самостійній практичній художньо-творчій діяльності згідно із загальнолюдськими 

естетичними цінностями, власним світоглядом та естетичними смаками [5]. 

Отже, художньо-естетичну компетентність підлітка визначаємо як цілісний, 

мотиваційно-рефлекторний художньо-естетичний комплекс, що дозволяє підлітку вільно 

оперувати художньо-естетичними компетенціями та досягати високих результатів у творчій 

діяльності, досягати акмеуспіху [6]. 

Застосування компетентнісного підходу в педагогічному (освітньому, виховному) 

процесі передбачає сприяння осмисленому використанню підлітками опанованих знань у 

стандартних і нестандартних умовах, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнівської молоді 

(сприяння становленню системи цінностей особистості (суб’єкта), виховання на цій основі 

особистісних якостей, ставлень до себе, до інших людей і світу [6]. 

Використання компетентнісного підходу в педагогічному процесі спрямоване на 

засвоєння підлітками необхідних практико зорієнтованих знань і способів практичної 

діяльності, які забезпечуватимуть успішну діяльність особистості у різних сферах 

суспільного життя, зазначає вчений І. Єрмаков. На його думку, основою для визначення 

компетентностей підлітка є, «по-перше, його інтереси, потреби і бажання, а по-друге, – 

вимоги суспільства (суспільне замовлення)» [3, с. 34]. Інтерпретація результатів дослідження 

особливостей компетентнісно спрямованої освіти І. Єрмакова в контексті досліджуваної 

нами проблеми дає можливість виокремити важливі ідеї, які стосуються використання 
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компетентнісного підходу в естетичному вихованні підлітка як суб’єкта взаємодії закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти.  

Висновки. Застосування компетентнісного підходу в естетичному вихованні підлітків 

спрямоване на реалізацію системи ідей, принципів, способів і форм взаємодії закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, яка забезпечує становлення і розвиток здатності 

підлітка-суб’єкта обирати творчу, естетичну та інші напрями діяльності для власного 

розвитку і саморозвитку.  

Результатом реалізації компетентнісного підходу в освітньо-виховному процесі є 

здобуття підлітками здатності використовувати інтеріоризовану систему естетичних 

цінностей для конструювання нових моделей власної творчої діяльності, нових 

результативних дії та взаємодії, необхідних для розв’язання різноманітних проблем у 

самостійній практичній художньо-творчій діяльності згідно із загальнолюдськими 

естетичними цінностями, власним світоглядом та естетичними смаками. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:  

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ПЕРЕВІРКИ  

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається 

широке впровадження новітніх інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності, 

зокрема у навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів. Комп’ютеризація всіх 

сфер суспільної діяльності вимагає, особливо від вищої школи, впровадження новітніх 

інформаційних технологій в освітньому процесі, у тому числі, комп’ютерного тестування. 

Застосування комп’ютерного тестування у навчальному процесі вищого навчального закладу 

вносить істотні зміни до організаційних форм навчання, актуалізує завдання пошуку нових 

організаційних форм навчання, які дозволяють досягти значного освітнього ефекту.  

http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs
https://zakon.rada.gov.ua/laws/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/
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Мета дослідження – проаналізувати та на теоретично-практичному рівні 

обґрунтувати роль комп’ютерного тестування як однієї з форм перевірки знань студентів при 

впроваджені новітніх інформаційних технологій в освітній процес вищих навчальних 

закладів. 

Виклад основного матеріалу. Саме новітні інформаційні технології, перш за все 

комп’ютерні технології, дають змогу сучасному педагогу використовувати у навчальному 

процесі як традиційні, так і передові методи навчання, надавати традиційним методам нове 

сучасне наповнення, сприяють підвищенню індивідуалізації та диференціації навчання.  

Особливого значення набуває застосування у навчальному процесі новітніх 

інформаційних технологій в зв’язку з переходом вищих навчальних закладів до кредитно-

трансферної (кредитно-модульної) системи навчання. При такій технології значно 

збільшується час, що відводиться на самостійне навчання студентів. Тому посилюється 

потреба полегшити студентам пошук необхідного навчального матеріалу та засобів 

самоконтролю і створити зручні засоби контролю за успішністю їх навчання для викладачів. 

Використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі 

значно підвищує його ефективність як при отриманні нових знань, так і при формуванні 

вмінь та навичок. Одним з шляхів впровадження новітніх інформаційних технологій у 

навчальний процес є використання у навчальному процесі комп’ютерно-орієнтованих систем 

навчання. Досвід показує, що використання новітніх інформаційних технологій у 

навчальному процесі сприяє підвищенню успішності засвоювання навчального матеріалу, 

стимулює до навчання. Завдяки використанню сучасних інформаційних технологій як у 

студентів, так і у викладачів удосконалюється механізм саморегуляції та самооцінки. 

Комп’ютер є ефективним і надійним засобом в організації самоконтролю за рівнем 

оволодіння тими, або іншими знаннями та навичками студентів. Педагог має змогу 

проводити незалежне діагностування рівня знань та вмінь, як студентів так і самих себе, 

отримувати опрацьовані результатів діагностування та рекомендації щодо подальшої 

діяльності. 

Одним з методів контролю знань, вмінь та навичок є тестування, зокрема 

комп’ютерне тестування. Тестування дає змогу виявити рівень навчальних досягнень 

студентів, при цьому швидко зібрати велику кількість даних та виразити їх через числові 

показники (коефіцієнти, індекси), у результаті здійснювати корекцію навчального процесу 

згідно конкретного рівня підготовки студентів. 

Розроблені комп’ютерні програми призначені для організації процесу тестування 

знань студентів. Передбачається, що цей процес відбувається в комп’ютерному класі, 

об’єднаному в локальну мережу або у мережі Internet. 

За період від 50-х років минулого століття, коли вперше було використано тестові 

завдання багатовибіркового типу, було розроблено і апробовано більше сорока різних 

форматів тестових завдань. Однак педагоги продовжують випробовувати труднощі у доборі 

інструментарію при впровадженні методу тестування, тим самим, позбавляючи себе 

можливості науково обґрунтовано вводити тестові технології у навчальний процес. Крім 

найпоширеніших форматів тестових завдань: «один з багатьох», «множинний вибір», 

рекомендуються також формати на «послідовність» та «відповідність», у яких студенти 

повинні співвіднести заданий незмінний параметр питання з запропонованими варіантами 

відповідей. Є також завдання «відкритого типу», в яких студент вводить свою відповідь з 

клавіатури. На тест може бути винесено частину теми або об’єднано декілька тем в одному 

тесті. 

Формування різнорівневих груп студентів на основі аналізу отриманих результатів 

тестування є необхідною умовою реалізації диференційованого підходу до організації 

процесу навчання. Вирішення цієї проблеми досягається через організацію процесу навчання 

у відповідності до диференційованого підходу, що реалізується шляхом формування 

різнорівневих груп студентів, які вивчають дисципліну та забезпечення відповідної 
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сукупності диференційованих впливів на індивідуально-типологічні групи в інтересах 

розвитку здібностей кожного студента. 

Диференціації навчання обов’язково повинно передувати визначення рівня підготовки 

кожного студента до продуктивної навчально-пізнавальної діяльності в процесі вивчення 

дисципліни. З цією метою протягом першого тижня потрібно проводити вхідне тестування 

студентів. Результати, отримані під час вхідного тестування, підтверджують значну 

диференціацію студентів за рівнем їх підготовки з певного курсу. Тест повинен містити 

тестові завдання на визначення першого та другого рівнів засвоєння навчального матеріалу 

(рівнів ознайомлення та відтворення) з тем, які відповідають програмі. 

За бажанням викладача, тести можуть використовуватися у навчальному режимі. У 

цьому випадку, після кожного питання, студент може подивитися вірну відповідь. Тестове 

завдання може супроводжуватись допоміжним теоретичним матеріалом, який 

демонструється студенту разом з питанням у вигляді підказки, та після того, як студент дав 

свою відповідь – у вигляді пояснення до відповіді. Це дозволяє застосовувати програму 

тестування як для самостійної роботи студентів, так і бути частиною систем дистанційної 

освіти. Студенти при такому самостійному тестуванні мають можливість оцінити свої знання 

та визначити коло ще не засвоєних питань, а працюючи у навчальному режимі – засвоювати 

новий матеріал. Після завершення процесу тестування кожний студент може отримати звіт 

про результати тестування, рівень деталізації яких визначається викладачем – тільки оцінку, 

оцінку та перелік питань, де було зроблено помилки, або відображення результатів 

тестування з усіх питань. 

Результати тестування студента повинні зберігатися у базі даних протягом всього 

терміну його навчання. Викладач має можливість переглядати загальні результати кожного 

тесту і результати відповідей на кожне питання. 

Комп’ютерне тестування студентів надає можливість викладачу: 

1) оперативно та об’єктивно визначити рівень підготовки кожного студента до 

продуктивної навчально-пізнавальної діяльності у процесі навчання; 

2) отримати детальний звіт щодо рівня загальної підготовки студентів та 

рекомендувати студентам, які ще не досягли потрібного рівня, ознайомитись з додатковою 

інформацією до навчального курсу; 

3) скоригувати завдання практичних занять та лабораторних робіт з курсу згідно з 

конкретним рівнем підготовки студентів з відповідних навчальних тем; 

4) дібрати методи додаткової роботи зі студентами різних груп та правильно дозувати 

допомогу кожному студенту, підвищуючи ефективність його навчально-пізнавальної 

діяльності, не знижуючи водночас програмних вимог до змісту навчання. 

Однією з головних переваг комп’ютерного тестування як новітньої інформаційної 

технології є простота та доступність, практично кожен викладач, який володіє навіть 

первинними навичками роботи з комп’ютерними технологіями та Internet-застосунками 

здатен самостійно розробити зручні, цікаві та ефективні у використанні тестові завдання і 

застосувати їх для перевірки знань студентів. 

Висновки. При впровадженні новітніх інформаційних технологій в освітній процес 

вищого навчального закладу, важливого значення набуває застосування комп’ютерного 

тестування так, як воно ґрунтується на багатобальному кількісному і якісному вимірюванні 

знань і вмінь людини. Використання тестів за допомогою новітніх інформаційних 

технологій, і саме, комп’ютерного тестування у навчанні є одним із сучасних ефективних 

раціональних доповнень до форм та методів перевірки знань, вмінь і навичок студентів. 
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ЗНАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ  

У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Актуальність дослідження. Розвиток громадянського суспільства в нашій країні 

відбувається під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Актуальність 

громадянської освіти в Україні зумовлена процесами демократизації, трансформації та 

глобалізації, що розгорнулися у світі на зламі XXI ст. Сучасна демократія вимагає від особи 

не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в житті 

суспільства та дії відповідно до власних переконань і цінностей. Україна вже впродовж 

тривалого часу намагається звільнитися від спадщини тоталітаризму в економіці, політиці та 

національній самосвідомості. У процесі демократизації наша країна подолала певний шлях і 

нині перебуває на етапі становлення політичних інститутів демократії. Проте конституційне 

закріплення основних інститутів і принципів демократії – лише один із кроків до 

демократизації.  

Існуюча в нашій державі система освіти слабо зорієнтована на формування у молоді 

демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Навчально-

виховний процес в освітніх закладах недостатньо спрямований на формування 

демократичного світогляду. Серйозною перешкодою на шляху громадянської освіти та 

виховання є розрив між теоретичними знаннями та повсякденною соціальною практикою. 

Україні вкрай необхідна досконала громадянська освіта як потужне знаряддя 

політичної соціалізації, інтегрування особистості у політичну систему, зміцнення 

громадянського суспільства. Така освіта має допомогти людям подолати політичну апатію, 

навчити мирними способами здійснювати політичну й громадянську діяльність, розв’язувати 

соціальні проблеми, виключаючи насильство. Розвиток громадянської освіти, розробка 

навчальних програм, навчання вчителів призведе до зміцнення громадянського суспільства в 

Україні, до демократизації й стабільності. Відтак, розбудова сучасної системи громадянської 

освіти набуває надзвичайної актуальності. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше 

частин загальної проблеми показує що останнім часом зусилля українських науковців і 

педагогів-практиків спрямовані на пошуки оптимальних шляхів реалізації громадянської 

освіти молоді. Проблемі громадянської освіти присвячені роботи таких учених, як 

Н. Амельченко, Я. Боренько, М. Вішке, І. Галактіонова, О. Жадько, М. Іванов, М. Лациба, 

М. Пилинський, О. Тягло. 

Мета статті – проаналізувати актуальність ролі громадянської освіти в українській 

державі; розкрити значення громадянської освіти для розбудови демократичного суспільства 

http://ua.textreferat.com/referat-12380.html
http://ite.ksu.ks.ua/?q=en/node/119
https://naurok.com.ua/stattya-komp-yuterne-testuvannya-yak-odna-z-form-diagnostiki-ta-kontrolyu-yakosti-znan-studentiv-28883.html
https://naurok.com.ua/stattya-komp-yuterne-testuvannya-yak-odna-z-form-diagnostiki-ta-kontrolyu-yakosti-znan-studentiv-28883.html
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в Україні; показати місце і роль громадянської освіти в освітньому процесі; розкрити основні 

форми і методи громадянської освіти. 

Виклад основного матеріалу. Громадянська освіта – це вимога часу, тому розвиток 

та вдосконалення її системи є актуальним завданням для всіх демократичних країн. Багатий 

досвід громадянської освіти накопичено в умовах зрілих демократій Великої Британії, США, 

Канади, Франції, Італії, Нідерландів та інших, де створено різноманітні підручники, 

розроблено навчальні курси, діють науково-методичні центри, налагоджено відповідну 

підготовку та перепідготовку вчителів. Значних зусиль щодо розвитку освіти для демократії 

докладають і посткомуністичні країни: Польща, Румунія, Латвія. 

Певний досвід у цій галузі має й Україна. Сучасна українська педагогіка спирається 

на багату спадщину, на кращі традиції у вихованні громадян. Протягом останніх років у 

нашій країні вжито чимало заходів у впровадження системи громадянської освіти: випущено 

експериментальні підручники, які нині проходять апробацію, Академією педагогічних наук 

України розроблено проект Концепції громадянського виховання. 

Громадянську освіту називають «тренінгом з демократії», оскільки вона покликана 

готувати особистість до компетентної і відповідальної участі в житті громади; допомагати 

зрозуміти такі засадничі поняття демократії, як свобода, рівність, справедливість, 

республіканізм, конституціоналізм тощо; виховувати свідоме ставлення до базових 

цінностей і принципів демократичної політичної системи; виробляти практичні навички – 

вміння спостерігати за політичними процесами, аналізувати й оцінювати їх, впливати на 

політиків і урядовців, мати й обстоювати власну позицію в суспільному житті. 

Громадянські права та свободи є основою конституційно-правового статусу 

громадянина держави, визначають можливості його участі у суспільно-політичному та 

культурному житті. Стаття 3 Конституції України проголошує: «Права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави» [2]. Отже, сучасне розуміння поняття держави передусім ґрунтується 

на загальнолюдських ідеалах справедливої держави для всіх. Саме такою є соціальна, 

правова, демократична, держава. 

Переважна більшість людей у всіх куточках земної кулі своїми голосами підтримує 

демократичні уряди та їхніх лідерів. Привабливість демократії полягає в тому, що вона – 

багатогранне явище, яке не можна звести лише до форми правління. По суті, це спосіб 

існування суспільства, який на кожному історичному етапі має свої особливості. 

Демократія ґрунтується на певних цінностях, які становлять основу суспільної 

свідомості населення цивілізованих країн. Очевидно, що демократія сама є важливою 

загальновизнаною цінністю. Водночас вона вибудовується на основі групи інших цінностей, 

що пов’язані із суспільним життям людини. 

Таким чином Україні потрібна така система громадянської освіти, яка б сприяла 

переходові до демократії, становленню демократичних норм і цінностей особистості та 

суспільства, заохочувала громадян мислити критично та незалежно. Зміст громадянської 

освіти, її місце і роль в системі освіти України. Сучасна українська педагогіка спирається на 

багату спадщину, кращі традиції у вихованні громадян. 

Важливими етапами на шляху українського суспільства до демократичної 

консолідації є виховання толерантності, поваги до прав людини, вміння долати стереотипи, 

знаходити компроміс. Основним дієвим інструментом реформування освіти повинні стати 

зміни в змісті громадянської освіти, приведення її у відповідність з оновленою метою, з 

потребами сьогодення. Пріоритет при реформуванні освіти надається зміні змісту освіти і 

стосується перебудови всіх навчальних програм відповідно до провідної ідеї громадянської 

освіти. 

Громадянська освіта охоплює: культурологічні знання; філософські знання про 

громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності; політичні знання щодо 

демократичних принципів функціонування політичної системи і влади та їх особливості в 
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Україні; правові знання щодо права та його ролі в суспільстві; знання Конституції, як 

основного закону; основ конституційного ладу країни; економічні знання щодо сутності 

ринкових відносин як елемента демократії; знання соціально-економічних аспектів 

екологічної проблеми, проблеми розвитку та екологічної безпеки;соціально-психологічні 

знання щодо мотивації соціальної поведінки особистості. 

Громадянська освіта має бути спрямована на здобуття учнями основних 

громадянських умінь, зокрема: комунікативних; умінь реалізовувати своє право на участь у 

виборах та інших формах демократії; обстоювати свої права, беручи участь у діяльності 

об’єднань громадян та громадських акціях; захищати свої права за допомоги державних 

органів та органів місцевого самоврядування; обстоювати свої права за допомогою апеляції 

до суду, правоохоронних та правозахисних організацій; орієнтуватися в умовах вільного 

ринку; відстоювати свої права як споживача і платника податків; використовувати типові 

прийоми та методи розв’язання проблемних ситуацій; критично сприймати інформацію, 

самостійно її аналізувати. 

«З огляду на важливість ідеї громадянського суспільства для розвитку демократії в 

глобальному масштабі, це поняття повинне лягти в основу шкільної програми. Учні повинні 

бути готові до виконання ролі активних громадян у конституційній демократії, вони мають 

володіти громадянськими навичками і цінностями, необхідними для ефективної участі в 

діяльності організацій громадянського суспільства» [6]. 

Отже, громадянська освіта – це освіта, спрямована на формування знань, умінь, 

навичок і громадянських компетенцій, потрібних для життя в демократичній державі, це 

навчання людей тому, як жити за умов сучасної держави, як дотримуватися її законів, але 

водночас і не дозволяти владі порушувати їхні права, домагатися від неї здійснення їхніх 

правомірних потреб, як бути громадянином демократичного суспільства. Така освіта є 

потужним знаряддям демократизації суспільства. 

Мета громадянської освіти – надати молодому поколінню знання про світові 

демократичні здобутки та особливості становлення демократії в Україні; сформувати 

мотивацію та основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадсько-політичних 

процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства; сприяти 

становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в 

Україні; створити умови учням щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної 

поведінки та комунікативної взаємодії. 

Громадянська освіта в загальноосвітніх навчальних закладах повинна бути 

спрямована на формування громадянської компетентності школяра, необхідної для її 

успішної самореалізації та соціальної взаємодії в демократичному суспільстві. 

У громадянській освіті підростаючого покоління перевага має бути надана активним 

методам, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і 

базуються на принципах багатосторонньої взаємодії (дискусії, рольові ігри, мозкові атаки 

тощо). 

Форми та методи громадянської освіти. Як процес впровадження системи знань про 

людину і суспільство громадянська освіта в школі може здійснюватись у чотирьох формах: 

як навчальний предмет, як міжпредметна форма діяльності в рамках освітянського простору, 

як організація позакласної та позашкільної діяльності (виховання), як організація шкільного 

життя, що сприяє демократичній поведінці, тобто ідеї громадянськості та демократії мають 

бути основними та наскрізними в системі шкільного життя. Першою формою здійснення 

громадянської освіти є запровадження спеціальних навчальних курсів. Пропонується 

інтегрований курс, своєрідний узагальнюючий тренінг з питань демократії на порозі 

самостійного життя молодого громадянина. 

Другою формою є впровадження змісту громадянської освіти до існуючих шкільних 

предметів. Найбільш придатні для цього такі навчальні предмети інваріантної частини 

навчального плану як історія України, всесвітня історія, основи правознавства, українська та 

зарубіжна літератури. Можливе впровадження окремих елементів змісту громадянської 
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освіти до курсів іноземної мови, географії. Певні можливості надають також курси 

варіативної частини «Права людини», «Людина і світ», «Основи економіки», «Ознайомлення 

з оточуючим світом», курси «Основи психології». Ці предмети формують базовий комплекс 

громадянських умінь і навичок, систему демократичних пріоритетів і цінностей особистості. 

Третьою формою реалізації громадянської освіти є організація позакласної та 

позашкільної виховної роботи, що сприяє розвиткові громадянських якостей та умінь. 

Діяльність дитячих клубів різного спрямування, дитячих та молодіжних громадських 

організацій також сприяє розвиткові громадянської освіти. Участь в їх роботі, з одного боку, 

дає можливість учням отримати безпосередній громадянський досвід, а з іншого – залучити 

їх до проведення різноманітних заходів, у тім числі громадянознавчої тематики. 

Четвертою формою є участь школярів у повсякденному житті школи, спільноти, 

громади. При цьому школа може виступати як модель світу дорослих, що є впровадження 

громадянської освіти. Практичною школою демократії для учнів має стати учнівське 

самоврядування. Воно формує навички проведення передвиборчих кампаній, участі у 

виборах, розробки і реалізації власної політичної програми, апеляції до владних структур з 

метою захистити свої права, ефективної взаємодії з владою. Органи учнівського 

самоврядування мають ініціювати розробку кодексу поведінки учня, його демократичне 

обговорення і подальше чітке дотримання, здійснюючи тим самим правову підготовку учнів, 

вести пошук ефективних шляхів співпраці зі шкільною адміністрацією. 

Ефективна громадянська освіта можлива лише за умов створення демократичного 

клімату в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями, має 

бути для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, 

демократизму. Вчитель повинен поважати людську гідність учня, його право на власну 

думку, заохочувати відкрите обговорення та демократичне прийняття рішень. Необхідно 

залучати до співпраці зі школою батьків, культивувати серед них демократичні цінності та 

традиції. 

Методи запровадження громадянської освіти. Сучасна українська школа має чималий 

досвід викладання традиційними методами. Проте традиційні методи не орієнтовані на 

активну взаємодію учня з учителем та учнів між собою, самостійне і спільне прийняття 

рішень, що має бути вирішальною передумовою їх громадянської активності в майбутньому. 

Тому пріоритетну роль у громадянській освіті мають відігравати активні методи, що 

стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі 

багатосторонньої взаємодії. 

До активних методів належать різноманітні види дискусії, ситуаційно-рольові ігри, 

ігри-драматизації, «мозкові атаки», інтелектуальні аукціони, метод аналізу проблемної 

ситуації. Важливе місце посідає проектна робота: організація різноманітних проектів та 

кампаній, видання газет і журналів. 

Застосування наведених форм і методів громадянської освіти та виховання покликані 

формувати в особистості когнітивні та поведінкові норми, що включають у себе вміння 

міркувати, аналізувати, критично та всебічно розглядати проблему, робити висновки, брати 

участь у громадському житті, здатність орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних 

умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших. 

Висновки. Отже, актуальність запровадження громадянської освіти в Україні, як 

значущого фактора демократизації українського суспільства обумовлена тим, що 

формування демократичної громадянськості є нагальною її потребою як держави, що 

здійснює суспільно-політичну трансформацію. Мета і роль громадянської освіти в Україні 

полягає у формуванні особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, 

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі в житті суспільства, 

зорієнтовану на саморозвиток і самореалізацію в оновленому демократичному суспільстві. 
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Супрун Наталія Миколаївна, 

практичний психолог Роменського центру позашкільної освіти  

та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе, 

м. Ромни Сумської області 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА 

 

Актуальність дослідження. Проблема збереження та зміцнення психологічного 

здоров’я педагога є особливо актуальною в умовах сьогодення, коли кількість стресогенних 

чинників у професійній діяльності педагога постійно зростає. Сформувати емоційну 

адекватність та поведінкову гнучкість, забезпечити механізми свідомої саморегуляції 

педагога, створити розвивальне середовище для відновлення його здоров'я – це ті 

першочергові завдання, на які варто звернути особливу увагу. Якщо педагог урівноважений 

та спокійний, має гарний настрій та вміє контролювати свої емоції та реакції за будь-яких 

умов, то це позитивно впливає також на дітей. 

Професія педагога ставить доволі високі вимоги щодо здоров’я фахівця, особливо 

психологічного. Педагогічна діяльність передбачає наявність у педагога витримки, 

кмітливості, швидкості реакції, емоційної врівноваженості, вміння володіти своїми 

почуттями тощо. Традиційно супутниками педагогічної діяльності є дратівливість, 

тривожність, надмірна схвильованість, почуття безнадійності, невпевненості, постійне 

переживання, почуття провини за щось невиконане, що позначається на психічному та 

психологічному здоров’ї фахівця. 

Мета статті – визначити наукові уявлення про поняття психічне здоров’я, його 

складові частини; виокремити напрями збереження психологічного здоров’я педагога. 

Виклад основного матеріалу. Здоров’я – це найвище благо, дароване людині 

Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто 

ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей 

дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи 

неможливо. 

Природа дарує нам здоров’я з однією умовою: що ми будемо належним чином 

підтримувати, зміцнювати, тренувати своє тіло. Порушивши цю умову, людина втрачає 

безцінний дар, часом назавжди. 
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Василь Сухомлинський наголошував: «Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота 

про здоров’я – це найважливіша праця вчителя. Від життєрадісності, бадьорості дітей 

залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої 

сили». 

Психічне здоров’я педагога є необхідною умовою його активної життєдіяльності, 

самореалізації, розвитку творчого потенціалу. Воно позначається на здоров’ї його вихованців 

і на результатах освітнього процесу. Стан психічного здоров’я педагога впливає на дітей на 

всіх рівнях: емоційно-психологічному, біоенергетичному, інформаційному, виховному. 

Нездоровий педагог не може забезпечити дитині необхідний рівень уваги, індивідуальний 

підхід, ситуацію успіху. Він не зможе займатися і вихованням культури здоров’я дітей, 

оскільки у цій роботі необхідний особистий приклад. Неблагополуччя психічного здоров’я, 

деформації особистості педагога, прояви синдрому згорання, педагогічний криз 

безпосередньо впливають на здоров’я дітей. Тому проблема збереження й зміцнення 

здоров’я педагога є однією з пріоритетних у сфері його життєвих і фахових інтересів. 

Термін «психічне здоров’я» був введений Всесвітньою Організацією Охорони 

Здоров’я (ВООЗ). 

Сам термін «психічне здоров’я» неоднозначний. Він, перш за все об’єднує собою дві 

науки і дві області практики – медичну і психологічну. В останні десятиліття на перетині 

медицини та психології виникли дві галузі. Перша – психосоматична медицина, в основі якої 

лежить розуміння того, що будь-яке соматичне порушення завжди так чи інакше пов’язане зі 

змінами у психічному стані. У деяких випадках психічні стани стають головною причиною 

захворювання, в інших випадках вони є поштовхом, який веде до хвороби, іноді особливості 

психіки впливають на перебіг хвороби, іноді фізичні недуги викликають психічні 

переживання і психологічний дискомфорт. Випадки можуть бути різними, але взаємовплив 

«духу» і тіла визнається безумовно. Інша галузь – психологія здоров’я, яка також визнає 

психосоматичний характер хвороби і здоров’я. 

Психічне здоров’я – це міра здатності людини бути активним і автономним суб'єктом 

власної життєдіяльності в мінливих обставинах. Психічне здоров’я означає зрілість, 

збереження активності механізмів саморегуляції. 

Психологічне здоров’я – це оптимальне функціонування всіх психічних структур, 

необхідних для життєдіяльності. Психологічне здоров’я – це не тільки душевне, а й 

особистісне здоров’я. Це стан, коли в людини все добре і вона особистісно зростає. 

Психологічно здорова людина – відкрита до співпраці, легко може впоратися з життєвими 

негараздами. 

Характерною рисою порушення психічного здоров’я є втрата здатності особистості 

довіряти, радіти, дивуватися, захоплюватися тощо. 

Психічне здоров’я особистості досить тісно пов’язане не лише з фізичним здоров’ям, 

яке є основою особистісного здоров’я, а й з моральним (духовним) та соціальним здоров’ям. 

Від урівноваженості, психологічної стійкості та самодостатності особистості залежать її 

взаємини з навколишнім світом, ступінь оволодіння духовними цінностями, побудова 

взаємин на основі моральних норм, адаптація до змін соціального середовища. 

Професія педагога відзначається дуже низькими показниками фізичного і психічного 

здоров’я. Це пояснюється тим, що праця педагога належить до складних, стресогенних, 

найбільш напружених у психологічному плані, таких, що вимагають від людини великих 

резервів самовладання й саморегуляції. На це є певні об’єктивні причини: комунікативні 

перевантаження, велике емоційне напруження, поява певних професійних деформацій, 

соціальна незахищеність і низький статус професії у масовому сприйманні. Крім того, 

професія педагога належить до так званих хелперських (від англ. help – допомагати), 

оскільки пов’язана з роботою у системі «людина – людина», пов’язана з наданням підтримки 

і допомоги підопічним. Саме у педагогів дуже високий ризик психічних і соматичних 

реакцій на напружені ситуації в роботі. На сучасному етапі у Міжнародній класифікації 

хвороб навіть виявлено окремий стан – «професійний стрес». Один із наслідків тривалого 
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професійного стресу – синдром емоційного згорання, стан фізичного, емоційного і 

розумового виснаження фахівця. 

До чинників, що безпосередньо впливають на стан здоров’я педагогів, належать: 

- підвищена тривалість робочого дня; 

- висока психоемоційна напруга; 

- професійна відповідальність за результати навчально-виховного впливу; 

- особиста відповідальність за життя та здоров’я вихованців тощо. 

Психічне здоров’я (емоційне благополуччя, внутрішній душевний комфорт, почуття 

захищеності) – основні критерії успішної діяльності вчителя. Висока емоційна напруженість 

педагогічної праці зумовлюється наявністю великої кількості чинників стресу: 

- високий динамізм;  

- брак часу; 

- робочі перевантаження; 

- складність педагогічних ситуацій, що виникають; 

- соціальна оцінка;  

- необхідність здійснення частих та інтенсивних контактів;  

- взаємодія з різними соціальними групами тощо.  

Педагог постійно залучений до різноманітних швидкозмінних соціальних ситуацій, на 

які повинен мобільно і конструктивно реагувати. При зустрічі з непередбаченими ситуаціями 

він повинен думати перш за все про те, як вирішити проблему з найменшими наслідками для 

дітей, які перебувають під його відповідальністю. Велика частина робочого дня педагога 

проходить в емоційно напруженій обстановці: емоційна насиченість діяльності, постійна 

концентрація уваги, підвищена відповідальність за дітей. Напружені чинники такого роду 

впливають на емоційне і фізичне самопочуття педагога: з’являється нервозність, 

дратівливість, втома, різні нездужання. В окремих випадках емоційна напруга досягає 

критичного моменту, коли педагог втрачає самовладання і проявляє себе в агресивній формі 

(окрики, прояв гніву, дратівливості). Але професійний обов’язок зобов’язує приймати 

виважені рішення, долати спалахи гніву, обурення, невдоволення, відчаю тощо. Вчитель 

повинен уміти володіти своїми емоціями і почуттями. Зовнішнє стримування емоцій, коли 

всередині відбувається бурхливий емоційний процес не приводить до заспокоєння, а, 

навпаки, підвищує емоційне напруження і негативно позначається на здоров’ї. Проте для 

вихователя дошкільного навчального закладу важливими є такі професійні якості: 

терпимість, витримка, активність, оптимізм та інші, – багато в чому обумовлені його 

психічним здоров’ям. Існує безліч емоцій: інтерес, радість, задоволення, здивування, горе, 

страждання, відчай, гнів, лють, ненависть, відраза, презирство, зневагу, переляк, жах, смуток, 

заклопотаність, сором, каяття. Є емоції, почуття, настрої, які ведуть до здоров’я і щастя 

(здоров’я формувальні емоції): інтерес, радість, ніжність, задоволення, спокій, співчуття, 

здивування, захоплення, розчулення, замилування. Виділяють здоров’я руйнувальні емоції: 

гнів, лють, смуток, заклопотаність, печаль, страх, тривожність, смуток, відчай тощо. 

Переважання тих чи інших емоцій у житті людини веде до здоров’я або до хвороби. 

Педагогу важливо навчитися оточувати себе позитивними емоціями і протидіяти 

негативним. Для збереження та підтримки психічного здоров’я педагога необхідно 

застосовувати: позитивне мислення, оптимізм, управління емоціями, доброзичливе 

ставлення до людей, любов до себе та ін. [5]. Психічне здоров’я людини пов’язане з її 

стійкістю щодо стресу та деструкцій у поведінці й містить відповідний набір характеристик 

здорової особистості: 1) свідомий контроль свого життя; 2) усвідомлене виконання своїх 

соціальних ролей; 3) здатність протидіяти стресу. 

Професія педагога пов’язана з великою кількістю стресів. Стресові ситуації можуть 

виникнути в будь-який час у спілкуванні з дітьми, батьками, колегами. 

Стрес – це захисна реакція організму, спрямована допомогти людині подолати складні 

життєві ситуації. 
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Під час стресу відбувається викид у кров спеціальних гормонів – глюкокортикоїдів, 

що підвищують тонус м’язів, збільшують кількість глюкози, спричиняють безсоння. Проте 

така мобілізація організму відбувається за принципом «боротися – зараз, лікуватися – 

пізніше», тому ті самі гормони, що мобілізовують організм на боротьбу, паралізують його 

життєві функції. Цей процес має такі негативні наслідки: 

- страждає імунна система людини; 

- порушуються процеси регенерації тканин; 

- блокується вироблення статевих гормонів; 

- припиняється продукування гормонів росту; 

- неможливість зосередитися; 

- посилення тривожності; 

- часті помилки в роботі; 

- підвищена збудливість; 

- втрата контролю над собою; 

- часті болі (у спині, голові, шлунку); 

- часте почуття втоми; 

- втрата почуття гумору; 

- невчасне виконанняроботи; 

- погіршення пам’яті. 

Основна психологічна проблема в діяльності педагога – це періодично виникаючий 

стан напруженості, пов’язаний з необхідністю внутрішнього налаштування на певне 

поводження, мобілізації всіх сил на активні й доцільні дії. Профілактика негативного впливу 

стресу на організм полягає в зменшенні часу або сили дії стресових факторів на людину 

засобами саморегуляції дихання, мислення, уяви або тонусу м’язів. Таку профілактику 

можна здійснювати як під час перебування в стресовій ситуації, так і одразу після виходу з 

неї. Це низка психокорекційних методів, що допомагають гармонізувати психоемоційний 

стан людини, яка страждає не стільки від стресів, скільки від їх наслідків. Один із наслідків 

тривалого професійного стресу – синдром «емоційного згорання» як стан фізичного, 

емоційного і розумового виснаження фахівця. 

Висновки. Отже, здоровою може вважатися людина, яка відрізняється гармонійним 

фізичним і розумовим розвитком, добре адаптована до навколишнього фізичного й 

соціального середовища. Вона цілком реалізовує свої фізичні та розумові здібності, може 

пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі, коли вони не виходять за межі 

норми, і робить свій внесок, співрозмірний з її здібностями, у добробут суспільства. 

Психічне здоров’я педагога є важливою умовою ефективності його професійної 

діяльності. Вчитель повинен усвідомлювати значущість власного здоров’я як найважливішої 

професійної цінності, необхідної умови для здійснення професійної діяльності; чітко 

розуміти особисту відповідальність у збереженні та зміцненні психічного здоров’я; володіти 

знаннями щодо профілактики порушень і збереження психічного здоров’я. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ:  

СУТНІСТЬ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА 

 

Актуальність дослідження. Інтенсивний економічний, соціальний і культурний 

розвиток сучасного українського суспільства істотно підвищує вимоги, що висуваються до 

освітян, діяльність яких спрямована на всебічний розвиток особистості дитини, створення 

оптимальних умов для розкриття і реалізації її потенційних можливостей, здібностей та 

потреб. Педагогічна діяльність через перенасиченість її стресогенними факторами вимагає 

від фахівця потужних резервів самовпорядкування і саме тому вона належить до найбільш 

напружених в емоційному плані видів праці. Одним з негативних наслідків довготривалого 

професійного стресу є синдром професійного вигорання. 

Діяльність учителя буквально насичена чинниками, що викликають професійне 

вигорання: велика кількість соціальних контактів за робочий день, гранично висока 

відповідальність, недооцінка серед керівництва та колег професійної значимості, 

необхідність бути весь час в «формі». Сучасне суспільство декларує образ соціально 

успішної людини, це образ упевненої в собі, самостійної та рішучої людини, котра досягла 

кар’єрних успіхів. Тому багато людей намагаються відповідати цьому образу, щоб бути 

затребуваними у суспільстві. Але для підтримки відповідного іміджу вчитель повинен мати 

внутрішні ресурси. 

Також професія педагога є однією з професій альтруїстичного типу, що підвищує 

ймовірність виникнення вигорання. 

Актуальність вивчення професійних ресурсів та технологій їх подолання зумовлена не 

тільки їх негативним впливом на ефективність праці, але і тим, що вони впливають на все 

життя, змінюючи його психологічне та соматичне становище, що призводить до втрати 

здоров’я, до появи психологічних проблем та особистісних змін. 

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених наявності у працівників різних 

типів професій психічних перенавантажень, психосоматичних розладів, негативних 

поведінкових реакцій, які виникали внаслідок впливу робочих стресорів, залишається 

недостатньо дослідженим ця проблема у сфері освіти, а саме професійне вигорання 

педагогічних працівників. 

Мета статті – дослідити вплив емоційного вигорання на професійну діяльність 

учителя. 

Виклад основного матеріалу. Робота педагогів пов’язана з великими нервово-

психічними навантаженнями. Маються на увазі не тільки фізіологічні чинники, пов’язані з 

умовами праці: гіподинамія, підвищене навантаження на зоровий, слуховий апарати і т.д. 

Мова йде, насамперед, про психологічні та організаційні труднощі. Під час такої роботи 

щодня рівень такої напруженості може накопичуватися. Можливими проявами напруженості 

є збудження, підвищена дратівливість, неспокій, м’язова напруженість, збільшення частоти 

дихання та серцебиття, підвищена стомлюваність. Хоча можуть бути й інші індивідуальні 

прояви. При досягненні першого рівня напруженості організму починає намагатися 

захистити себе. 

Виділяють три основні підходи щодо аналізу стадій синдрому професійного 

вигорання у вчителя. 

Перший підхід розглядає «професійне вигорання» як стан фізичного, психологічного і 

передусім емоційного виснаження, викликаного довготривалим перебуванням в емоційно-

перенавантажених ситуаціях спілкування. «Професійне вигорання» тлумачиться тут 

приблизно як синдром психологічної втоми. 
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Другий підхід розглядає «професійне вигорання» як двомірну модель, що складається, 

по-перше, з емоційного виснаження та, по-друге, – з деперсоналізації, тобто погіршення 

ставлення до інших, а іноді й до себе. 

Але найпоширенішим є третій підхід, запропонований американськими дослідниками 

К. Маслач і С. Джексон. Вони розглядають синдром «професійного вигорання» як 

трьохкомпонентну систему, котра складається з емоційного виснаження (знижений 

емоційний фон, емоційному перенасиченню), деперсоналізації (проявляється в деформації 

стосунків з іншими людьми) та редукції власних особистісних прагнень (негативна оцінка 

себе, своїх професійних досягнень і успіхів, обмеження своїх можливостей та обов’язків 

перед іншими). 

Вигорання особливо небезпечне на початку свого розвитку, тому що вчитель, як 

правило, не усвідомлює його симптомів. Вигорання простіше попередити, ніж лікувати, тому 

важливо звертати увагу на фактори, що сприяють розвитку цього явища. 

Необхідно звернути увагу на три групи чинників, що виконують істотну роль в 

розвитку синдрому «емоційного вигорання»: рольовий (рольова невизначеність), 

організаційний (зміст діяльності), особистісний (незадоволеність професійним зростанням). 

Ряд дослідників вважають основними передумовами вигорання наявність 

організаційних проблем. В той же час інші дослідники [1] вважають важливішими 

особистісні характеристики. 

Вирішальну роль у запобіганні синдрому професійного вигорання відіграє соціальна 

підтримка з боку колег, керівників, друзів. 

Своєчасна підтримка вигорання включає в себе 3 напрями роботи: 

1. Організація діяльності. Адміністрація може пом’якшити розвиток «вигорання», 

якщо забезпечить працівникам можливість професійного росту; підвищить мотивацію праці; 

чітко розподілити обов’язки. 

2. У плані профілактики синдрому вигорання необхідно велику увагу приділити 

організації робочого місця та часу. 

3. Поліпшення психологічного клімату в колективі. Даний напрям профілактики 

синдрому «вигорання» – це створення психологічного комфорту в професійній групі, 

створення колективу, як єдиного цілого. 

4. Робота з індивідуальними особливостями. Психологічна робота з учителями 

повинна включати три основні напрями: 

- розвиток креативності у педагогів; 

- нівелювання негативними професійними та особистісними чинниками, що сприяють 

професійному вигоранню; 

- зняття у співробітників стресових станів, що виникають у зв’язку з напруженою 

діяльністю, формування навичок саморегуляції, навчання технікам розслаблення і контролю 

власного фізичного і психічного стану, підвищення стресостійкості [2]. 

Висновки. Дослідження підтверджують, що проблема професійного вигорання 

особливо в загальноосвітніх закладах є досить актуальною. Руйнівного впливу піддається 

фізичне здоров’я і психологічний стан учителя, що не може не позначитись на 

працездатності та результатах роботи педагога, негативно впливати і на учнів, і на 

співробітників. 

Отже, знання стадій і факторів синдрому професійного вигорання дозволить учителям 

більш серйозно поставитись до своєчасної профілактики розвитку даного синдрому. 

Профілактика повинна бути комплексною, психологічною, організаційною, 

спрямованою на корекцію порушень психологічного стану і, при необхідності, на 

поліпшення психологічного клімату в колективі, оптимізацію праці педагога. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ АБО АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА 

 

2020 рік для всього світу став роком боротьби з коронавірусною інфекцією, а 

основними заходами, спрямованими на стримування її поширення, виступили карантинні 

обмеження в різних сферах людської життєдіяльності. Зокрема з 12 березня по 22 травня 

2020 р. в онлайн-формат була переведена робота освітніх закладів, до чого більшість з них 

виявилася абсолютно неготовою. Поки одна частина педагогічних працівників самотужки 

опановувала програми з організації онлайн-комунікації з учнями або студентами, друга – 

категорично відмовлялася переглядати традиційні форми та методи навчання, обмежуючись 

лише викладанням на сайті навчального закладу завдань для самостійного опрацювання, а 

третя – жила очікуваннями, що «все це скоро закінчиться». Проте потреба в онлайн-навчанні 

не вичерпалася разом із закінченням навчального року, і з початком нового в онлайн-формат 

знову було переведено більшу чи меншу частину (залежно від регіону України) освітнього 

процесу. 

Усвідомлюючи, що, з одного боку, онлайн-навчання є безальтернативною формою 

організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, а з другого – має значні 

перспективи щодо його використання і після завершення пандемії Covid-19, 

цілеспрямованого розвитку потребують професійні компетентності педагогічних 

працівників, пов’язані із застосуванням освітніх онлайн-технологій. У цьому контексті мета 

статті – визначення особливостей онлайн-навчання як актуальних орієнтирів для 

професійного розвитку педагога – набуває особливої значущості. 

Онлайн-навчання – це форма очного навчання, в якій взаємодія педагога та суб’єкта, 

що навчається, співпадає у часі та забезпечується використанням онлайн-інструментів, 

інтегрованих у мережу Інтернет [2]. Відповідно, онлайн-навчання передбачає проведення 

уроків у реальному часі, опосередковане, але «живе» спілкування педагога з класом чи 

студентською групою. Досить часто онлайн-навчання плутають із дистанційним навчанням. 

Згідно статті 9 Закону України «Про освіту», «дистанційна форма здобуття освіти – це 

індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій» [1]. Індивідуалізований характер здобуття знань 

свідчить про асинхронність, дистанційного навчання. Водночас, онлайн-навчання є 

синхронизованим. 

Онлайн-навчання має ряд суттєвих особливостей, розуміння яких дозволить 

визначити проблеми, з якими потенційно може зіткнутися педагог при роботі в онлайн-

режимі. 

Першою особливістю онлайн-навчання є необхідність використання сервісів для 

проведення онлайн-конференцій, найбільш популярними на сьогодні з яких є Zoom, Google 

Meet, Microsoft Teams та інші. Функції означених сервісів є дуже різноманітними і зростають 

з кожним днем: від можливості відеозапису заняття, відключення мікрофону або взагалі 
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виключення учасника з конференції до розподілу здобувачів освіти для роботи в 

мікрогрупах, заміни фону помешкання організатора конференції на віртуальний варіант 

тощо. Безумовно, педагог може обмежитися опануванням лише одного сервісу, якому буде 

надаватися перевага при організації власних онлайн-конференцій, але, як свідчить практика, 

онлайн-комунікація зі світом та можливість обирати сервіси, враховуючи їх функції, під 

конкретні запити потребують опанування кількох програм. 

Друга особливість онлайн-навчання полягає в тому, що використання означених 

сервісів для проведення онлайн-конференцій потребує наявності у всіх суб’єктів освітнього 

процесу технічних пристроїв (комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, телефон) з 

відеокамерою, підключених до мережі Інтернет. І якщо більшість сервісів для проведення 

онлайн-конференцій обмежується мінімальними системними вимогами, то швидкість 

підключення до мережі Інтернет має бути досить високою. У великих містах ця умова 

практично не є перешкодою для реалізації онлайн-навчання, але маленькі міста і села, на 

жаль, не завжди можуть похвалитися необхідною швидкістю інтернет-зв’язку. 

Звісно, забезпечення власного робочого місця технічними пристроями та якісним 

інтернет-зв’язком лягає на плечі самих педагогів. Але педагог має подбати і про доступність 

онлайн-навчання для всіх учасників освітнього процесу (навіть у випадку поламки у 

здобувача освіти пристрою, відключення електроенергії або Інтернету тощо). Ця проблема 

частково може бути вирішена відео-записом своїх занять та викладанням цих записів для 

перегляду, наприклад, на власному Youtube-каналі з доступом за посиланням. 

Альтернативою може бути надання здобувачу освіти навчально-методичних матеріалів за 

пропущеною темою, але такий варіант більше притаманний дистанційній формі навчання та 

потребує встановлення додаткових каналів комунікації. 

Перша та друга особливість онлайн-навчання зумовлює необхідність розвитку в 

педагогів технічних soft skills або інформаційно-комунікативної компетентності 

використання різних сервісів проведення онлайн-конференцій, фото та відеомонтажу, 

розміщення матеріалів у соціальних мережах тощо. 

Саме з можливістю оперативного розповсюдження матеріалів пов’язана третя 

особливість онлайн-навчання. Викладення відео-занять на Youtube-каналі, матеріалів на 

сайті навчального закладу, з одного боку, забезпечують доступність онлайн-освіти, а з 

другого створюють загрозу порушення права інтелектуальної власності. Тому сьогодні як 

ніколи постала потреба розвитку у педагогів soft skill захисту інтелектуальної власності. 

Четверта особливість онлайн-навчання пов’язана із застосуванням відповідних 

методів та методик навчання. Так, з одного боку, онлайн-навчання робить неефективним 

використання деяких традиційних методів навчання (наприклад, проведення онлайн-лекції з 

надиктовуванням матеріалу під запис є досить нераціональним через значні часові витрати, 

можливі труднощі сприймання інформації всіма членами групи через звукові перешкоди, 

нездатність спостереження за швидкістю роботи усіх учасників конференції тощо). З другого 

боку, онлайн-навчання дозволяє використовувати методики, які в переважній більшості 

недоступні при очному навчанні: гейміфікація навчального процесу, передавання досвіду за 

допомогою віртуальної та доповненої реальності, використання чат-ботів тощо. 

П’ятою особливістю онлайн-навчання є застосування відповідних методів та методик 

перевірки і контролю результатів навчання здобувачів освіти. Звісно, при онлайн-навчанні 

педагог має обмежені можливості у спостереженні за процесом виконання учнями завдань, 

проведенні контролю знань та наданні зворотного зв’язку (наприклад, «опитування біля 

дошки», метою якого є визначення рівня знань теоретичного матеріалу, в онлайн-форматі 

може звестися до зачитування інформації з підручника або екрану гаджета). Саме тому 

онлайн-навчання стимулює перехід від репродуктивної перевірки та контролю знань, умінь, 

навичок до проблемних та творчих завдань, а також методів комп’ютеризованого контролю. 

Четверта та п’ята особливість онлайн-навчання зумовлює необхідність розвитку в 

педагогів методичної компетентності, орієнтованої на опанування методів та методик 

релевантних та ефективних для освітнього процесу в онлайн-режимі. 
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Складнощі з організацією контролю за усіма етапами освітнього процесу зумовлюють 

шосту особливість онлайн-навчання, яка полягає у необхідності формування у здобувачів 

освіти внутрішньої мотивації до навчання та розвитку у них самоконтролю. Звісно, 

внутрішня мотивація та самоконтроль в учнів та студентів є бажаними для ефективності й 

очного навчання, але в умовах онлайн-навчання їх нестачу дуже важко компенсувати. 

Забезпечення цієї особливості онлайн-навчання обумовлює потребу в розвитку мотиваційної 

компетентності педагога як здатності до формування конструктивної мотивації здобувачів 

освіти до підвищення їхнього освітнього рівня з конкретних предметів. 

Сьома особливість онлайн-навчання – це його стресовість для всіх суб’єктів 

освітнього процесу. При цьому стресовість для педагогів зумовлюється не тільки самим 

процесом навчання (неочікувані збої в роботі техніки або подачі Інтернету, обмеженість у 

використанні різних каналів інформації тощо), скільки з необхідністю в дуже стислі терміни, 

часто не маючи достатньої інформаційно-технічної підтримки, розвинути всі вищезазначені 

soft skill та професійні компетентності. Ця особливість онлайн-навчання зумовлює 

актуальність розвитку у педагогів такої soft skill або особистісної компетентності, як 

стресостійкість. 

На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки. Особливості онлайн-

навчання визначають актуальні завдання професійного розвитку педагогів. Необхідність 

використання сервісів для проведення онлайн-конференцій, що потребує наявності у всіх 

суб’єктів освітнього процесу технічних пристроїв, підключених до мережі Інтернет, визначає 

необхідність розвитку в педагогів технічних soft skills або інформаційно-комунікативної 

компетентності. Доступність онлайн-освіти, розміщення навчально-методичних матеріалів у 

мережі Інтернет зумовлює потребу розвитку у педагогів soft skill захисту інтелектуальної 

власності. Застосування відповідних методів та методик навчання, перевірки і контролю 

результатів навчання здобувачів освіти актуалізує необхідність розвитку в педагогів 

методичної компетентності. Формування у здобувачів освіти внутрішньої мотивації до 

навчання та розвитку у них самоконтролю обумовлює потребу в розвитку мотиваційної 

компетентності педагога. Стресовість онлайн-навчання для всіх суб’єктів освітнього процесу 

доводить необхідність розвитку у педагогів стресостійкості. 
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учитель української мови та літератури 

Комунального закладу Сумської обласної ради – 

Путивльська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі державотворення, коли Україна 

перебуває на шляху великих змін, ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в державі 

після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, надзвичайно 

актуальною стає проблема виховання в молодого покоління патріотичних почуттів, 

відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції, 

сприяння усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основі загальнолюдських 

духовних та національних цінностей. Любов до своєї Батьківщини – одна з найважливіших 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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рис всебічно розвиненої особистості. Патріотизм – це невідкладна потреба країни, яка 

потребує національно свідомих громадян, здатних гарантувати державі гідне місце в 

цивілізованому світі, людей, які своїми вчинками, любов’ю до рідного краю готові створити 

суспільство, яке приймає та поважає саморозвиток особистості, а становлення національного 

характеру (патріотичної свідомості) здійснюватиметься на етичній основі та визнанні 

верховенства прав людини [4]. 

Виклад основного матеріалу. У ході становлення особистості найдієвіші способи 

пізнання – це від близького (рідного) до чужого, від близького до далекого, від 

національного до світового. В. Сухомлинський писав: «…патріотичне виховання школярів 

доцільно здійснювати на національних цінностях, серед яких провідними є любов до рідної 

землі, народу й Батьківщини, любов до найбільш рідних людей, членів сім’ї та родини, 

любов до рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та культури українського 

народу, праця на благо свого народу й Батьківщини» [5]. Він підкреслював, що одним із 

пріоритетних завдано школи є підготовка учнів до повсякчасного служіння суспільству як до 

патріотичної діяльності, причому сама діяльність підлітків, організована та спрямована 

педагогами-наставниками є рушійною силою підростаючого покоління. 

Державний стандарт базової середньої освіти передбачає чітко окреслено ключові 

компетентності, якими мають оволодіти школярі, серед яких визначено громадянські та 

соціальні компетентності, культурна компетентність. Концепція мовної освіти школи одним 

із завдань навчання рідної мови називає виховання патріотизму й національної свідомості 

громадянина України. Отже, основною метою навчання рідної мови є «формування 

національно свідомої мовної особистості» [3]. 

Активне формування національної свідомості, на думку вчених, відбувається у віці 

12-17 років. Це період закладання емоційних підвалин, на яких базуватимуться більш 

загальні теоретичні уявлення: національний характер, національна самосвідомість, 

національний ідеал. 

Шляхи формування патріотичної свідомості вбачаються у кількох чинниках, де одним 

з провідних є предмет української мови та літератури. 

Актуальність проблеми щодо виховання національної свідомості учнів на уроках 

української мови та літератури зумовлена: 

1) низькою культурою спілкування та бідністю мовлення учнів на фоні багатства й 

краси української мови; 

2) впливом глобалізації на українське національне життя (результати такого впливу 

вже помітні з того, які слова використовують у мовленні, яку музику слухає наша молодь, 

що дивиться в кінотеатрах, по телебаченню, як одягається, яким моральним цінностям надає 

перевагу); 

3) недостатнім функціонуванням української мови в інформаційному просторі; 

4) наявним ще досі комплексом меншовартості. 

Зважаючи на те, що основною формою організації освітнього процесу залишається 

урок, то проблему формування національної свідомості необхідно реалізувати, готуючись до 

кожного заняття, організовуючи уроки української мови й літератури на основі принципів 

національного виховання. 

Основними з-поміж них є диференціація та індивідуалізація навчального процесу, 

врахування особистісних етапів фізичного, психологічного, соціального, духовного, 

індивідуального розвитку, розкриття творчої індивідуальності кожного учня. 

Одними з найважливіших напрямків своєї роботи є: 

1) формування в учнів потреби спілкуватися державною мовою не тільки та уроках, 

але і в повсякденному житті, опановувати багатство рідної мови;  

2) пошук та вивчення доцільних методів та прийомів формування патріотичних 

почуттів у дітей; 

3) застосування інноваційних технологій;  

4) використання фольклорних матеріалів; 
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5) тісна співпраця з батьками. 

Навчальні заняття із застосуванням інтерактивних технологій проходять цікаво, 

результативно. Учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, сприймає себе активним 

учасником подій і власної освіти та розвитку. В умовах довіри та взаємодопомоги легко 

робити відкриття, збагнути важливість здобутих знань. Це забезпечує внутрішню мотивацію 

навчання, що сприяє його ефективності. 

Доречним є використання матеріалів фольклору на уроках української мови. Через те, 

що народознавчі елементи власне української лексики протягом довгого часу вилучалися з 

повсякденного життя, галузей науки та культури, тому систему уроків потрібно проводити 

поетапно. 

Досягненню мети по формуванню патріотичної свідомості сприяє підбір текстів 

національного спрямування. У 5 класі при вивченні теми «Особливості побудови твору-

розповіді» доречно запропонувати на закріпленні матеріалу завдання: виправте лексичні 

помилки у тексті «Калина». Будь-якої пори привабливий калиновий кущ. Навесні кущ 

прикрашений ніжними зеленими суцвіттями. А літньої пори кущ чарує розкішною зеленню 

лапатого листя. На початку осені кущ пишається золотим убранням. Узимку ж кущ вабить 

добре примороженими, вже цілком їстівними ягодами. Краса калини оспівана в багатьох 

піснях, казках і легендах. 

З урахуванням того факту, що учні мають усвідомлювати свою приналежність не 

тільки до певної родини, але країни і нації в цілому доречним є використання кращих зразків 

народної творчості про родину та стосунки в ній: приказок, прислів’їв, промовок, казок, 

народних оповідань; поглиблення знань про народний одяг, його символічні елементи, 

дослідження наявності у сім’ях старовинного одягу, переданого у спадок. Для реалізації 

даної задачі варто запропонувати дітям таку вправу: відібрати з декількох запропонованих 

зразків предмети народного ужиткового мистецтва і пояснити свій вибір; пригадати, які з 

цих мистецьких виробів є у них вдома, який вигляд вони мають, який їх колір, орнамент, 

характерні деталі (твір-опис «Бабусині рушники», «Символіка кольору на рушниках», 

«Український старовинний костюм і сучасна мода»). Розширенню кругозору учнів та 

збагаченню їхнього словникового запасу сприяє знайомство з назвами професій майстрів 

прикладного мистецтва: гончар, склодув, різьбяр, карбувальник, ткач, швець, стельмах, 

бондар тощо. Під час вивчення розділу «Лексикологія» в 5 класі, окрім письмових вправ, 

доцільно пропонувати учням вивчити прислів’я та приказки про рідний край, народних 

майстрів, виховувати у дітей любов до малої батьківщини (рідний дім, вулицю, місто (село), 

в якому живемо) і великої, яка називається Україна, де живе український народ та інші 

народи. 

Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. 

Сформувати мотивацію в учнів допомагають творчі завдання: доповнення сюжету твору «Я 

– співавтор»; «Я – художник»: намалювати малюнок до будь-якої вивченої улюбленої пісні 

літературного походження, перевтілення в героя твору; афіша до твору; резюме головного 

героя; вправи «Оживи слова», «Поштар приніс листівки» (скласти твір за малюнком), 

складання «сенкану», «діаманти» або «асоціативного куща». Важливе значення має 

збагачення лексичного запасу учнів. Для цього можна використовувати на уроці рубрику 

«Словник загадкових слів», під час якої діти з’ясовують значення незрозумілих їм слів, 

почуті під час уроку, читання художнього твору, спілкування з друзями. Також багатьом 

подобається «Хвилинка ерудита «Слово про слово», під час розв’язання ситуацій учні 

запам’ятовують нові слова. 

Досить результативною є робота в парах. Так, наприклад, при вивченні теми 

«Літературні пісні» учні одне одному читають вивчені напам’ять пісні літературного 

походження, оцінюють одне одного, також досить ефективна ця форма роботи при складанні 

діалогів. 

Однією з ефективних форм контролю є використання літературних диктантів, завдань 

на встановлення відповідності. 
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Національно-патріотичний світогляд особистості формується на традиціях народу, 

його звичаях і обрядах [2]. На уроках аналізу художніх творів необхідно постійно 

наголошувати на цьому. Учні знають, що в родині формуються духовні цінності, погляди на 

добро й зло, виховується повага до старших, любов до батьків тощо. Але, на жаль, не кожній 

родині вдається зберегти звичаї, обряди, традиції. 

Матеріал уроку доцільно пов’язувати й з краєзнавством, пропонуючи учням 

випереджувальне завдання: підготувати розповідь про традиції та обряди предків, які 

шанують у їхніх родинах. Нехай розкажуть, як це впливає на виховання їхніх дітей. 

Щоб виростити дітей патріотами з почуттям особистої відповідальності, дуже 

важливо, аби цією життєдайною силою було перейняте все, що оточує дитину: справи 

школи, дитячих організацій, кінофільми, вистави, які вона відвідує, життя в сім’ї. Не можна 

відокремити сімейні, шкільні справи від громадських. Все, що відбувається в країні, світі, 

через наші думки й душу приходить до дітей. 

Виховання громадянина-патріота – проблема, що постала перед людством тоді, коли 

виникла перша держава. І насущною вона буде доти, доки країна існуватиме. 

Всі тематичні виховні години, мають бути спрямовані на виховання в учнів поваги та 

любові до рідного краю, його традиції та історії. 

На уроках літератури рідного краю доречно продовжувати системну роботу з 

ознайомлення дітей з легендами про рідний край, його героїв, героїчними піснями й думами, 

знайомити їх з традиційними святами українського народу: обрядовими, національними, 

релігійними; намагатися залучати учнів спочатку до інсценізації, а потім і до активної участі 

в них. Під час реалізації творчих проектів на дану тематику учні вчаться систематизувати 

матеріал про фольклорні символи українського народу та інших народів, що населяють 

Україну: одяг, рушник, головний убір, вінок, рослини – барвінок, верба, дуб, калина і т.п. 

Вчителю необхідно розповідати учням про людські обереги – сіль, полин, ключ, 

намисто, гребінець, воду, ланцюжки, каблучки та повір’я, пов’язані з ними, вести роботу над 

розвитком мовлення дітей: вміння розповідати почуте, запам’ятовувати та використовувати 

матеріали у текстах, реченнях, іграх і забавах, наприклад: «У криниці водички віконечко, не 

заглядай, моє сонечко» (на уроках мови в п’ятому класі тема «Звертання»), або ж: «Ніж на 

столі господар, а в руках – володар», «Через поріг ступай – ноги не забивай», «Стрітення – 

весна із зимою зустрічається». Навчати дітей творчо працювати в усіх видах діяльності за 

мотивами народних казок, легенд, звичаїв, а також такі як «Народні звичаї, обряди та 

традиції», «Громадянином повинен бути», «Ти живеш серед людей», «Умій бути вдячним». 

Намагатися донести до учнів необхідність усвідомлювати ідеали сім’ї, значимість пошани до 

старших («Вклонімось мамі до землі», «Отчий дім», «Родинні скарби»). 

Важливим засобом національно-патріотичного виховання в класі є проведення різних 

заходів, що сприяють вихованню в учнів обов’язку, відповідальності, поваги та любові до 

Батьківщини. Ці поняття є основою національно-патріотичного виховання. Вишневський з 

цього приводу зазначає, що «…основою кожної нації є природна потреба в самозбереженні, 

самовдосконаленні та самооцінці шляхом побудови власної держави, саме з цієї причини 

кожна освіта завжди повинна бути національною» [1]. 

Виховні заходи, свята є найбільшим джерелом збагачення духовності учнів. Практика 

у написанні відгуків стосовно побаченого, мовні змагання, літературні вечори, родинні свята 

– все це щаблі формування національного світогляду та виховання любові до Батьківщини . 

Великий цикл народних, релігійних, родинних звичаїв і свят використовується в 

позаурочній виховній роботі. Діти знайомляться зі святом Миколая, Різдвом, Колядою, 

Водохрещем, Стрітенням, Великоднем, Святою Трійцею, святом Івана Купала, Маковія, 

Спаса, Воздвиження, Покрови та іншими.  

Розуміння, що свята, традиції, звичаї вчать любити й зберігати рідну землю, шанувати 

рідних і близьких людей, сприяють духовному єднанню людини та природи.  

Велику увагу в роботі вчитель має приділяти плануванню та проведенню екскурсій та 

дослідженню пам’ятних місць рідного краю. Адже естетичні відчуття від побаченого, 
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можливості доторкнутися відіграють не останню роль у формуванні свідомого дбайливого 

ставлення до надбань минулого й сучасності. Неабиякий інтерес викликає в учнів виконання 

завдань типу: «Розпитати у знайомих про історичні події міста, що відбувалися 

безпосередньо на його території або неподалік від нього; дізнатися про українські пісні, які 

популярні у рідному селі». (Зібраний дослідницький матеріал оформити як міні-доповідь), 

написати твір-мініатюру (7-8 речень) на тему «Що для мене значить слово «патріотизм»» (за 

вивченими піснями). 

Щоденно спілкуючись зі своїми вихованцями, вчитель прагне переконати їх у тому, 

що рідна мова є найміцнішою сув’яззю, котра поєднує мільйони таких несхожих між собою 

людей у єдину духовну спільноту, цілісну нездоланну силу, ім’я якій – Український Народ. 

Для вирішення проблеми самих лише панегіриків на честь української мови замало для її 

відродження. Запорука піднесення нашого слова – у конкретній нашій діяльності. 

Висновки. Сучасна школа має поставити собі за мету відновлення національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління. Бо саме воно є одним із засобів 

відродження національної культури.  
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ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ПАТРІОТИЗМУ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 

(з досвіду роботи) 

 

Актуальність дослідження. Україна сьогодні переживає важкі часи. 6-річна війна на 

Донбасі змусила кожного переосмислити відношення до таких простих слів, як патріот, Гімн, 

Герб, Прапор. З 2014 року пересічні українці повсякчас доводили свою любов до рідної 

землі, держави. Ми спостерігаємо флешмоби, які відбуваються як на Заході, так і на Сході, 

Півночі й Півдні. Це й вивішування українських прапорів на дахи власних будинків, 

розфарбовування парканів, мостів у національні кольори, проведення Днів вишиванки. 

Наведені приклади – найменше, що зробили для своєї держави її громадяни. Основне – 

тисячі патріотів, які поповнили ряди захисників України, воїни, що на передовій відбивають 

атаки ворогів; лікарі, які рятують життя прямо під кулями; волонтери, які в перші місяці 

війни краще від тодішньої влади змогли забезпечити армію всім необхідним. Уже вкотре 

українці довели світовій спільноті, що ми любимо свою землю й ніколи й нікому не віддамо 

й найменшої її частинки. Тому й на інший рівень сьогодні поставлено національно-

патріотичне виховання в школах, у тому числі, у діяльності педагога-організатора щодо 

виховання у дітей патріотизму та громадянських якостей особистості. 

Аналіз наукових досліджень. Проблемою формування національно-патріотичної та 

громадянської свідомості займалися тaкі вчені: М. Бoришевський, O. Вишневський, 

Т. Дем’янюк, П. Ігнaтенкo, Н. Кoсaревa, Н. Крицькa, Ю. Руденкo, К. Чoрнa; психoлoгo-

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15#n13


157 
 

педaгoгічні основи грoмaдянськoгo виховання молоді вивчали І. Бех, М. Бoришевський, 

O. Киричук; питання громадянської освіти досліджено в роботах Р. Aрцишевськoгo, 

Т. Грaбoвськoї, І. Жaдaнa, І. Тaрaненкa тa ін. 

Виклад основного матеріалу. Мета патріотичного виховання – це виховання 

свідомого громадянина, патріота, відданого Україні, своєму народові, готового до захисту 

Вітчизни. 

Основна умова в роботі педагога-організатора – залучення учнів до позакласних 

заходів з національно-патріотичного виховання. Це й диспути, круглі столи, тренінги, 

тематичні подорожі, квести, челенджі, різноманітні флешмоби. Особлива роль відводиться 

учнівському самоврядуванню. У Хмелівському ліцеї Учнівська рада складається з 5 комісій 

та Президента. Діяльність шкільного самоврядування включає 5 блоків: «Милосердя», 

«Спорт і здоровий спосіб життя», «Наочна агітація», «Творчий блок», «Екологія». 

Школярі приймають активну участь у благодійних акціях, підтримують людей 

похилого віку, ветеранів педагогічної праці, організовують свята для учасників АТО, ООС, 

воїнів-інтернаціоналістів та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. 

Особливої уваги заслуговує робота блоку «Наочна агітація». У ліцеї діє гурток «Юний 

журналіст», керівником якого є Лобода Ольга Павлівна. Члени гуртка створюють плакати на 

різну соціальну тематику, беруть участь у районних, обласних, міжнародних конкурсах. 

Соціальна реклама не один рік посідає перші місця в районі та області. Також Хмелівський 

ліцей бере участь у Всеукраїнському експерименті з упровадження медіаграмотності. 

Громадська організація «Вікімедіа Україна» подарувала школі фотовиставку переможців 

Міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки». У вересні 2019 р. школярі взяли участь в 

онлайн-зустрічі із командою Фестивалю документального кіно «Як школярі можуть 

реалізувати себе в якості режисерів та сценаристів у поточних проектах». У рамках 

експерименту відбувся конкурс дизайнерів рюкзаків (до Міжнародного дня рюкзака), тренінг 

«Соціальні мережі: сучасно й безпечно», проведений у рамках Проекту «Медіаграмотність у 

регіонах України», за підтримки громадських організацій «Медіакомпас» (Україна, Суми) та 

Interlink Academy (Німеччина, Гамбург). 

На початку року учні розробляють та затверджують план роботи. Особливе місце в 

ньому належить вихованню патріотизму, громадянських якостей особистості. 

12 вересня 2019 року відбулася поїздка в урочище Шумейкове. Школярі відвідали 

Меморіальний комплекс воїнам Південно-Західного фронту, який було відкрито в 1976 році, 

ознайомилися з трагічною сторінкою історії про битву того далекого 1941-го. 16 вересня біля 

Братських могил сіл Басівка та Хмелів були проведені Лінійки пам’яті з нагоди 76-ої річниці 

визволення Роменщини від німецько-фашистських загарбників «Тих днів у пам’яті не 

стерти». Того ж дня відбулася квіткова виставка-конкурс «О, не забутьте, люди! Своїх дідів і 

прадідів своїх!». 

У 2020 році заходи проводилися в межах одного класу, з урахуванням карантинних 

вимог. Квіти до Братської могили, Меморіалу загиблим воїнам, Героям Другої світової війни 

П.О. Вовні, І.К. Северину поклали учні 8 класу. Школярі також мали змогу почути розповіді 

про легендарних воїнів від сільського бібліотекаря Москаленко Любові Петрівни. Про 

військові дії в Хмелові дізналися від сільського голови Рибалко Ольги Григорівни. 

До Дня захисника України були проведені літературно-художній флешмоб та конкурс 

юних фотографів «Найкращі квіти Вам, захисники України!». Спортивні змагання з футболу 

між командами шкіл району також були присвячені Дню козацтва. Команда Хмелівського 

ліцею виборола ІІ місце. 

Постійно учні доглядають за пам’ятниками загиблим воїнам – захисникам 

Батьківщини, які знаходяться на території Хмелівської, Басівської, Сулимівської сільських 

рад. Кожного року біля цих пам’ятників у День Перемоги відбуваються мітинги з участю 

учнів та вчителів школи. 
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У кожному кабінеті оформлені куточки державної символіки. Класні керівники, 

учителі постійно виховують у школярів повагу до державних символів, розвивають у них 

свідомість справжніх громадян і патріотів рідної землі. 

Учні ліцею постійно беруть участь в акціях «Милосердя», «Від серця до серця», 

«Подарунок від Святого Миколая». Також у рамках національно-патріотичного виховання 

проводяться виховні години («Небес блакить над золотом колосся», «Батьківщина в нас 

одна», «Люби свій рідний край» і ін.); святкування знаменних дат, ознайомлення з звичаями 

й традиціями українського народу, видатними людьми рідного краю. Цікавими й 

змістовними були зустрічі з донькою поета Йосипа Михайловича Дудки Надією Карпенко. 

Крім того, учні постійно беруть участь у районному літературно-мистецькому конкурсі для 

дітей та юнацтва імені Йосипа Дудки. Не залишили байдужими нікого також поїздки на 

виставки картин нашого земляка, члена спілки художників України Сергія Миколайовича 

Півторака. Сергій Миколайович також відвідував рідну школу, у дарунок залишив свої 

картини. 

Велике значення для виховання любові до історії батьківщини мають екскурсії, 

подорожі. Незабутніми залишилися походи в Басівське скіфське городище. Діти 

познайомилися зі столицею скіфів, почули цікаві легенди, перекази про своїх сміливих 

пращурів. Важливою була екскурсія на територію колишньої садиби родини Колтоновських 

– Олени та Андрія – літературознавців, перекладачів, поетів. 

Традиційними стали проведення святкувань Дня збройних сил України, Дня 

Соборності, Дня захисника України, Дня Героїв Крут, Дня виведення радянських військ із 

Афганістану, Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги. 

Велика робота проводиться в рамках туристично-краєзнавчої експедиції «Краса і біль 

України». Учні готовлять цікаві проекти за різними напрямками, презентують їх на шкільній 

конференції. 

Також важливим чинником у вихованні свідомого громадянина є участь учнів у 

різноманітних конкурсах районного, обласного, Всеукраїнського масштабу. Уже у вересні-

жовтні школярі взяли участь у конкурсах «Моя Батьківщина – Україна» (за напрямом «Із 

батьківської криниці»), «Горлиця звичайна – птах року 2020», районному етапі краєзнавчої 

експедиції «Міфи та легенди Сумщини», екскурсійно-краєзнавчому стартапі за напрямом 

«Заповідними стежинами», конкурсі дитячого малюнка «Я люблю свій рідний край». 

Отже, виховання національно – патріотичного почуття сьогодні, як ніколи, актуально. 

Саме зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження любові до України й 

людей, духовності, моральності, бережного ставлення до природних скарбів і національних 

цінностей нашого народу. Слід відзначити, що складний процес героїко-патріотичного 

виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від 

змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних 

напрямів діяльності школярів. Основними формами патріотичного виховання школярів є: 

1) засоби наочної агітації – участь у конкурсах соціальних плакатів, участь у 

Всеукраїнському експерименті з упровадження медіаграмотності, фотоконкурси; 

2) форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю й народу – історичне 

краєзнавство: відвідання місць історичних подій, вивчення літератури, замальовування чи 

фотографування історично цінних об’єктів; участь у складання історії свого роду «Родинне 

дерево»; 

3) форми роботи військово-патріотичного виховання: святкування Дня перемоги, Дня 

захисника України, Дня збройних сил України, Дня пам’яті Героїв Крут; «Козацькі забави», 

участь у військово-спортивних іграх; 

4) уроки пам’яті, уроки мужності; 

5) виховання бережного ставлення до природи– створення учнівських проєктів «Міфи 

та легенди Сумщини» (2020 рік – легенди про життя та творчість видатних особистостей 

рідного краю); екологічні екскурсії (екскурсійно-краєзнавчий стартап за напрямом 

«Заповідними стежинами»), свята, конкурси, пошукова діяльність; 
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6) виховання засобами праці – соціально-проєктна діяльність, ярмарки, індивідуальна 

трудова діяльність, розширення зеленої зони біля школи, упорядкування та догляд за 

подвір’ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя», «Біля мого будинку» та ін. 

Висновки. Постійна робота з дітьми дає змогу педагогу-організатору знаходити нові 

форми й методи у вихованні любові до рідного краю, батьківщини, України. Час не стоїть на 

місці, він вимагає змін у вихованні дітей патріотизму та громадянських якостей особистості, 

у тому числі, в системі роботи педагога-організатора. 
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КІБЕРБУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Актуальність дослідження. Розвиток науки не стоїть на місці, а разом із наукою 

розвивається й суспільство, підлаштовуючись під нові технології. З одного боку, для нас нові 

технології – це речі, які допомагають бути обізнаними у всьому і збагачують необхідним 

досвідом спілкування, а з іншого – це засоби, які можуть забезпечити ситуацію зіткнення з 

певним негативом та загрозами. Якщо раніше хуліганів можна було зустріти на вулиці чи в 

школі, то зараз вони є одними з мільярдів користувачів Інтернету і можуть знущатися над 

людьми як у реальному, так і у віртуальному просторі. 

Інтернет – це джерело інформації про світ, який нас оточує, це невіддільна частина 

життя дітей станом на сьогоднішній день, і з кожним наступним роком число користувачів – 

дітей та підлітків – неухильно зростає. І оскільки небезпека може чекати на молоде 

покоління навіть у віртуальному просторі, дуже важливо берегти їхнє ментальне та фізичне 

здоров’я. 

За даними міжнародного дослідницького проєкту «ESPAD» у 2019 році лише 6,7% 

опитаних підлітків в Україні не користувались соціальними мережами. Близько 45% 

підлітків проводять у соціальних мережах до 3 годин на день, а ще майже 50% – 4 та більше 

годин. А представниця ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер говорить, що в Україні близько 

50% підлітків були жертвами кібербулінгу. Вона також зазначила, що кожна третя дитина 

прогулювала школу через кібербулінг. 75% підлітків у анонімному опитуванні підтвердили 

те, що Instagram, TikTok та Snapchat є основними соціальними платформами для цькування. 

За результатами дослідження Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA 

станом на 1 квітня 2020 року судами було прийнято 482 Постанови щодо булінгу проти 

http://library.ippro.com.ua/attachments/article/375/.pdf
http://4vpupo.org.ua/
https://babinschool.wordpress.com/


160 
 

дітей. У 13% випадків справи стосувались кібербулінгу, зокрема погроз, принизливих 

коментарів та поширення фото і відео без згоди [1]. 

Як уже було зазначено, раніше цькування відбувалося лише в реальному житті, а 

тепер, використовуючи новітні технології, учасники освітнього процесу можуть з легкістю 

стати жертвами кібербулінгу. Оскільки найчастіше булерами є однокласники, то важливо 

досліджувати та говорити про кібербулінг як частину освітнього процесу. 

Мета статті – проаналізувати поняття кібербулінгу, його відмінність від булінгу, 

виявлення та попередження цього явища під час освітнього процесу. 

Аналіз наукових досліджень. Кібербулінг як явище почали досліджувати вже в XXI 

столітті. У перших публікаціях 2005-2007 років на цю тему кібербулінг Таня Беран і Кінг Лі 

розглядають та описують як «новий метод здійснення старої поведінки» [7] та називають 

його «нова пляшка зі старим вином» [8]. Також почали з’являтися статті, у яких 

розкривається сутність кібербулінгу в освітньому процесі та аналізувався досвід учасників 

освіти, пов’язаний із кібербулінгом, їхні уміння користуватися Інтернетом та поведінку під 

час цькувань. Українські науковці Любов Найдьонова та Олексій Баришполець розглянули 

питання прояву та профілактики кібербулінгу у своїх роботах у контексті медіа-

компетентності. Говорячи про закордонних дослідників, які вивчали поняття кібербулінгу, 

можна назвати Джастіна Патчина і Ванду Кесіді та їхні найперші наукові праці, присвячені 

цій темі, «Рух булерів поза шкільного подвір’я: попередній погляд на поняття кібербулінгу», 

«Кібербулінг: розробка лінії поведінки з прямими відповідями, що є справедливими та 

ефективними у боротьбі з цією особливою формою залякування». 

Виклад основного матеріалу. Булінг – це певні вчинки (або бездіяльність) учасників 

освітнього процесу, які стосуються насильства у різних його проявах, внаслідок якого є (або 

могла бути) шкода психічному або фізичному здоров’ю жертви. А кібербулінг – це один із 

видів булінгу, який стосується цькувань саме в кіберпросторі, тобто це вчинки, які мають за 

мету зашкодити особі або зганьбити її, використовуючи різні новітні технології та техніку 

такі як Інтернет, мобільні телефони та інші девайси. 

Кібербулінг відрізняється від булінгу тим, що Інтернет-середовищу властиві певні 

риси такі як, наприклад, анонімність, використання фіктивного імені, можливість залучати 

велику кількість користувачів одночасно, що є дуже зручним для розповсюдження чуток, а 

також можливість змушувати жертву кібербулінгу бути напруженою та настороженою увесь 

час та у будь-якому місці. 

Говорячи про сторони кібербулінгу, то вони такі ж як і у звичайного булінгу, тобто 

виокремлюються три учасники: кривдник (або його ще називають кібербулер) – учасник 

освітнього процесу будь-якого віку, який виконує акт кібербулінгу по відношенню до іншого 

учасника освітнього процесу. Потерпілий або жертва – учасник освітнього процесу будь-

якого віку, по відношенню до якого був виконаний акт кібербулінгу. Спостерігач – 

безпосередній очевидець випадку кібербулінгу. 

Форми кібербулінгу за класифікацією Ненсі Віллард [6, с. 5-13]: 

1. Навмисне приниження – зазвичай, має місце у віртуальному просторі Інтернету, 

наприклад, у чатах та онлайн-іграх. Кривдники використовують зневажливі коментарі й 

образливі зауваження. 

2. Домагання – повторюване, постійне надсилання повідомлень, спрямованих на 

приниження жертви. Домагання відрізняються від навмисного приниження тим, що перша 

форма кібербулінгу є довготривалою. 

3. Наклеп або обмовлення – слова та дії, які націлені на приниження жертви та 

погіршення її репутації через, наприклад, публікації фотографій або відео в Інтернеті. Дуже 

часто ця форма використовується, щоб посварити друзів, та включає розповсюдження пліток 

у віртуальному просторі. 

4. «Виконання чужої ролі» – форма кібербулінгу, коли кібербулер використовує не 

своє ім’я та видає себе за іншу людину – жертву, володіючи її паролем, наприклад, для того, 

щоб образити когось від її імені, погіршуючи цим її відносини з оточуючими та репутацію. 
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5. Розголошення і кривда – розповсюдження особистої інформації, щоб принизити або 

шантажувати жертву. Також можуть бути поширені інтимні фотографії. 

6. Відчуження – форма кібербулінгу, яка пов’язана з виключенням жертви з різних 

груп та небажанням із нею контактувати. Це може бути виключення з групи, наприклад, у 

Messenger або в онлайн-грі і так далі. 

7. Переслідування – довготривале переслідування жертви, має такі складові як 

шантаж і домагання та систематичні повідомлення з погрозами. Відмінність переслідування 

від домагань як форм кібербулінгу дуже складно виокремити, але можливим індикатором 

того, що кібербулінг має форму переслідування, є момент, коли жертва починає боятися за 

своє життя. 

8. Кіберпогрози – погрози заподіяння фізичних пошкоджень в адресу жертви. 

Поділяються на прямі погрози та так званий «гнітючий матеріал». Другий вид кіберпогроз – 

це інформація в Інтернеті, яка має натяки на те, що особа емоціонально пригнічена та може 

фізично нашкодити комусь, собі або покінчити життя самогубством. 

Саме тому, щоб виявити кібербулінг, потрібно брати до уваги його форми. Окрім 

форм, потрібно, найперше, звертати увагу на поведінку здобувача освіти. Часті зміни 

настрою, напруженість, небажання контактувати з однолітками та ходити до школи – усі ці 

ознаки можуть бути притаманними жертві кібербулінгу. Також дуже часто учасник 

освітнього процесу, зазнаючи цькувань у віртуальному просторі, припиняє користуватися 

соціальними мережами. Важливо зазначити, що це лише можлива реакція дитини, бо кожна 

людина, незалежно від віку, – це індивід, і саме тому реакція на кібербулінг може різнитися. 

Суспільство очікує від школи не лише статусу освітнього ресурсу, а й простору 

розвитку та співпраці як усередині, так і з зовнішнім світом. Російський психолог Вітольд 

Ясвін вважає, що освітнє середовище – це: 

1) характеристика життя всередині освітнього закладу; 

2) система впливів і умов формування особистості; 

3) система можливостей для розвитку особистості у соціальному та просторово-

предметному оточенні [2]. 

Щоб ідентифікувати освітнє середовище як безпечне, потрібне обов’язкове 

забезпечення таких умов у закладі освіти, що роблять неможливим спричинення різного 

виду шкоди по відношенню до учасників освітнього процесу. Наприклад, через невиконання 

норм, зазначених на законодавчому рівні країни, які стосуються нерозголошення 

персональних даних, кібербезпеки, дискримінації, експлуатації, розповсюдження 

неправдивої інформації, зневажливого ставлення. 

На перший погляд може здатися, що попередити кібербулінг неможливо через 

недоступність, яку забезпечує віртуальний простір, але це не так – для профілактики цього 

виду психологічного насилля в освітньому середовищі важлива робота не тільки вчителя, а й 

батьків. В ідеалі батьки у світогляді школяра – це люди, на яких завжди можна покластися, 

які підтримають та допоможуть, тому саме підтримка й розуміння батьків дуже важлива для 

запобігання кібербулінгу. Дуже часто вони помилково вважають, що якщо відгородити 

дитину від Інтернету, то вона не зможе стати учасником кіберцькувань. Але в наш час 

більшість підлітків не уявляють своє життя без Інтернету та різних девайсів, тому їхня 

реакція на такі дії батьків буде негативною. Перш ніж якось обмежувати своїх дітей, краще 

показати їм плюси користування новітніми технологіями: розвиток ерудиції, навички 

спілкування, пошук нових друзів, розширення уявлення про навколишній світ. Паралельно з 

цим потрібно пояснювати правила користування Інтернетом, щоб дитина розуміла що 

робити, щоб залишатися в безпеці у віртуальному просторі та випадково не образила когось 

іншого. 

За кордоном є різні вебінари та статті, присвячені підвищенню рівня 

медіаграмотності, які мають на меті привити коректну поведінку в Інтернет-мережі. 

Наприклад, аналізуються різні вчинки в Інтернеті, вибір, який робить людина, поширюючи 
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плітки, які можуть образити іншу людину, або коли вирішує як себе поводити: грубо і без 

поваги чи делікатно по відношенню до іншого користувача мережі [3]. 

Як батьки вдома, так і вчителі в школі повинні доносити до учасників освітнього 

процесу, що важливо повідомляти про акт кібербулінгу. Серед підлітків панує думка, що 

вони можуть стати наступною жертвою, якщо розкажуть комусь, що стали свідком 

кіберцькувань, а самі жертви можуть ні з ким не говорити про це, бо відчувають страх, що 

кривдник із ними щось зробить, що ніхто не допоможе, навіть, якщо повідомити про факт 

наявності такого виду психологічного насилля. Тому, дійсно, важливо зробити так, щоб діти 

не боялися, не думали, що їх це не стосується та повідомляли про наявність кібербулінгу у 

своєму житті або у житті знайомих. Важливо забезпечити можливість відкритого діалогу між 

учителем і учнем у школі та атмосферу довіри й спокою між батьками і дитиною вдома. 

Забезпечення обох чинників допоможе школяру-жертві бути впевненим, що його вислухають 

і допоможуть, та зменшить кількість школярів-кривдників. 

Реакція працівника закладу освіти на випадки кібербулінгу повинна відповідати 

нормам, зазначеним у правовому документі, який був затверджений в кінці минулого року. 

Документ має назву «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)» і також 

стосується випадків кібербулінгу. Працівники закладів освіти повинні доносити до відома 

учасників освітнього процесу та їхніх батьків, що до школярів-кібербулерів може 

застосовуватися цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність [4]. 

Висновки. В останні роки з розвитком технологій багато знайомих нам речей 

переходять у цифровий простір. Але, як і завжди, медаль має дві сторони, і наше намагання 

бути сучасними та користуватися новітніми технологіями не є виключенням. Цей цифровий 

простір забезпечує, з одного боку, розвиток та набуття нами різних корисних навичок, а з 

іншого – місце, яке має сприятливі умови для цькування – кібербулінгу. Кібербулінг 

відрізняється від булінгу тим, що відбувається у віртуальному просторі з використанням 

таких «плюсів» цифрових платформ як анонімність або, навпаки, можливість використання 

чужого імені та велика аудиторія, оскільки в наші дні тільки в Україні Інтернет-користувачів 

налічують 23 мільйони [5]. Щоб виявити та попередити цю форму психологічного насилля в 

освітньому процесі, потрібно звертати увагу на поведінку здобувача освіти, створити умови 

для безпечного освітнього середовища та відкритого діалогу як між вчителем і учнем, так і 

між батьками й дитиною. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ 

 

Актуальність дослідження. У людському суспільстві завжди були особи, поведінка 

яких за тими чи іншими параметрами не відповідала нормам співіснування. Зокрема 

тенденція до зростання девіацій у наш час спостерігається серед неповнолітніх, бо саме в 

цьому віці відбувається формування і становлення психологічних характеристик особистості, 

характеру та індивідуальності.. Крім того, є ймовірність, що девіантна поведінка підлітків 

згодом трансформується в кримінальні форми поведінки й може становити суттєву 

небезпеку, як для самої особистості неповнолітнього, так і для його оточення та всього 

суспільства загалом. А отже, зростає потреба в необхідності профілактичних заходів з метою 

запобігання небажаному розвитку поведінки особистості в напрямку порушення права і 

моралі. 

Мета – проаналізувати основні чинники виникнення девіантної поведінки підлітків, 

визначити шляхи та методи профілактики та корекції девіантної поведінки. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні норми поведінки необхідно дотримуватись 

всім членам сучасного суспільства. Суть девіантної поведінки полягає в тому, що людина не 

дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від вимог норми варіант поведінки 

в тій чи іншій ситуації, що веде до порушення процесу взаємодії особистості та суспільства. 

В основі відхилень у поведінці переважно лежить конфлікт інтересів, цінностей, розбіжність 

потреб, деформація засобів їх задоволення, помилки виховання, життєві невдачі та 

прорахунки [7]. 

Соціальна норма – це необхідний і відносно стійкий елемент соціальної практики, що 

виконує роль інструмента соціального регулювання і контролю. «Соціальна норма, відзначає 

Я.І. Гілинський, – визначає історично сформовану в конкретному суспільстві межу, міру, 

інтервал припустимого (дозволеного чи обов’язкового) поводження, діяльності людей, 

соціальних груп, соціальних організацій» [5]. Є підґрунтя для виокремлення та класифікації 

чинників девіантної поведінки неповнолітніх. Зазначено, що формування девіантної 

поведінки зумовлюють біологічні, соціальні, педагогічні, соціально-психологічні та 

індивідуально-психологічні чинники,які складають єдину систему. 

Проте девіантна поведінка не обов’язково є асоціальною, зокрема Ю.А. Клейберг [2] 

розрізняє позитивні й негативні девіації. Девіантна поведінка поділяється на два типи, так, 

розрізняють позитивну і негативну девіантну поведінку. До позитивної відносяться 

гіперактивність, оригінальні вчинки, талант, що межує з геніальністю, помірність – дії, що не 

перечать закону. 

Головною ознакою негативних девіацій є відсутність засвоєння соціального досвіду, 

адаптації до моральних цінностей та норм які регулюють поведінку людей та суспільне 

життя. Систематизуючи прояви девіантної поведінки, І.С. Кон виокремлював поведінку,що 

відхиляється від норм психічного здоров’я, що зумовлена наявністю психопатології людини 

та поведінку що порушує соціальні та культурні норми, зокрема правові. Така поведінка 

неповнолітнього переважно зумовлена конфліктом інтересів, цінностей, внутрішньо 

особистісним конфліктом, помилками виховання або подіями повсякденного життя, що 

впливають на поведінкові зміни особи [4]. 

Негативні типи девіантної поведінки це: 

- існування без певного місця проживання, жебрацтво на вулицях, безпритульність, 

якщо мова йде про неповнолітніх дітей і підлітків; 

- жорстоке ставлення до тварин і людей, яке знаходиться в нормах права, але викликає 

занепокоєння і страх оточуючих; 
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- пристрасть до шкідливих звичок – алкоголю, наркотиків. Сюди ж можна віднести 

пристрасть до комп’ютерних і азартних ігор, проституції, крадіжки, та інші дії, за які 

передбачена відповідальність з різним ступенем тяжкості згідно законодавства [8]. 

Відомо що проблеми у стосунках між батьками і дітьми стають причинами такої 

поведінки. 

Фактори ризику девіантної поведінки у підлітків: 

1. Соціальні – визначаються несприятливими соціальними, економічними, 

політичними умовами існування суспільства (зниження життєвого рівня населення, майнове 

розшарування суспільства, обмеження соціально схвалених способів заробітку, безробіття, 

доступність алкоголю тютюну та ін.). 

2. Психологічні – акцентуації характеру, інфантилізм, підвищений рівень 

тривожності,різноманітні реакції (емансипації, групування з друзями, відмови, компенсації, 

захоплення (хобі), задоволення почуття цікавості, потяг до самоствердження, потреба 

змінити психічний стан у стресовій ситуації. 

3. Соціально-педагогічні – пов’язані з недоліками сімейного виховання ( зростання 

кількості сімей з конфліктними та асоціальними стилями виховання) та шкільного. 

4. Соціально-культурні – зниження морально-етичного рівня населення, поширення 

кримінальної субкультур, руйнування духовних цінностей, наростання неформальних 

об’єднань. 

5. Iндивідуально-психологічні – пов’язані з наявністю певних характеристик індивіда, 

що ускладнюють процес його соціалізації. 

В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм 

суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на кілька груп:адиктивна, 

делінквентна, агресивна, патохарактерологічна, психопатологічна та ін. 

1. Адиктивна (від англ. addiction – схильність, згубна звичка) – поведінка з 

відхиленнями, що характеризується прагненням до відходу від реальності шляхом штучної 

зміни свого психічного стану за допомогою прийому деяких речовин або постійною 

фіксацією уваги на певних видах діяльності, що спрямована на розвиток і підтримку 

інтенсивних емоцій (Менделевич В.Д., 2005). 

2. Делінквентна поведінка (від лат.delinquens – «проступок, провина») – протиправна 

поведінка особи ,що відхиляються від встановлених в даному суспільстві і вданий період 

законів,загрожують благополуччю інших людей, або соціальному порядку та є 

кримінальними в крайніх своїх проявах (Крайг Г., Бокум Д., 2005), які не відповідають 

формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам. Виділяють три типи:слабка, 

середня, важка, в залежності від тяжкості правопорушення [8]. 

3. Агресія (від лат.aggred – нападати) – це будь-яка форма поведінки спрямована на 

образу, або спричинення шкоди іншій живій істоті, яка не заслуговує подібного ставлення 

(Азарова Л.А., Святковський В.А.). 

4. Патохарактерологічна поведінка, що зумовлюється патологічними змінами 

характеру, що сформувалися в процесі виховання. 

5. Психопатологічна поведінка – ґрунтується на психопатологічних симптомах та 

синдромах ( прояви тих чи інших психічних порушень та захворювань). 

Морально-етичний фактор девіантної поведінки виражається в низькому моральному 

рівні суспільства, бездуховності.Морально-етична деградація і падіння моралі знаходять 

вираження в масовій алкоголізації і бродяжництві, поширення наркоманії, вибуху насильства 

і правопорушення [4]. 

Відомий соціолог Р. Мертон, автор теорії «подвійної невдачі», вважає, що якщо 

молода людина не може задовольнити своїх потреб ні в легальній творчій діяльності, ні в 

активній протиправної, то він компенсує ці недоліки такою діяльністю, яка веде його до 

саморуйнування як особистості. В умовах, коли частина молоді не має можливості для 

гідного професійного чи особистого самовираження, «догляд» в алкоголізм, наркоманію є 

компенсаторним засобом [6]. 
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Можна виділити основні фактори, що обумовлюють девіантну поведінку людей 

підліткового і юнацького віку [6]: 

1. Біологічні фактори, виражаються в існуванні несприятливих фізіологічних, або 

анатомічних особливостей організму дитини. До них відносяться: 

- генетичні, які передаються у спадок. Це можуть бути порушення розумового 

розвитку, дефекти слуху і зору, тілесні вади, пошкодження нервової системи; 

- психофізіологічні, пов’язані з впливом на організм людини психофізіологічних 

навантажень; 

- фізіологічні, які включають у себе дефекти мови, зовнішню непривабливість, 

недоліки конституційно-соматичного складу людини. 

2. Психологічні фактори, у які включаються наявність у дитини психопатології або 

акцентуації окремих рис характеру. 

3. Серед соціально-психологічних чинників девіантної поведінки особистості слід, 

насамперед, указати на особливості взаємодії такої особистості із сім’єю і, зокрема, на досвід 

спілкування з батьками в дитинстві. Порівняно з іншими соціальними інститутами сім’я має 

такі особливості, що позначаються на успішності соціалізації дитини [6]: 

Почуття провини у дитини викликають батьки, які не заохочують самостійність або 

надмірно карають її. 

По осі тривожність-стримування в першому випадку вплив батьків відбувається через 

похвалу, пояснення дитині наслідків її дій,обґрунтованість батьківських вимог. 

А. Лічко і Е. Ейдеміллер виокремлюють такі стилі виховання, особливо несприятливі 

для розвитку особистості: 

- потуральна гіперпротекція; 

- підвищена моральна відповідальність; 

- неприйняття, емоційне відкидання. 

Найшкідливішим для дитини є непослідовний, змішаний стиль, неузгодженість і 

суперечливість настановлень батьків на виховання,оскільки постійна непередбачуваність 

батьківських реакцій позбавляє дитину відчуття стабільності навколишнього світу, 

породжуючи її підвищену тривожність. 

Профілактика девіантної поведінки у підлітків включає ряд корекційно-

реабілітаційних заходів,спрямованих на надання психолого-педагогічної підтримки та 

соціально-правової допомоги. Корекційно-профілактична робота проводиться за умови 

взаємодії навчального закладу, сім’ї, різноманітних організацій. 

Корекція девіантної поведінки 

Тільки позитивні дії можуть допомогти змінити і попередити девіантну поведінку у 

підлітків. До таких форм корекції можна віднести: 

1. Створення сприятливого фону для повсякденного життя. 

2. Інформаційна наповненість – лекції, бесіди, уроки, які пояснюють як визначити 

межу між девіантною і правильною поведінкою. 

3. Терапія «протилежністю» – вчинки, на які у звичайному житті людина ніколи не 

зважилася би, наприклад, стрибок з парашутом або вираження себе в творчості. 

4. Розвиток способів самовираження, які не виходять за рамки моралі суспільства [8]. 

Профілактика девіантної поведінки. 

Існують різноманітні форми профілактичної роботи з дітьми: 

1. Ігри та тренінги за участю професійних психологів, на яких завданням дорослих є 

формування правильного ставлення дитини до власної персони. 

2. Уроки і лекції на тему девіантної поведінки, пояснюють підліткам те, чому не 

можна порушувати Конституцію, і чим це загрожує. 

3. Програми, що включають в себе цикл з кількох занять з профілактики девіантної 

поведінки [9]. 

Існує пряма залежність між розвитком такої поведінки у молодого покоління і 

зростанням у суспільстві злочинних явищ. Бажання вчиняти протиправні дії зростає разом з 
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розвитком девіантної поведінки дітей і підлітків. Ось чому заходи, спрямовані на 

профілактику, повинні вводитися повсюдно у всіх навчальних закладах. Їх метою має стати 

доведення до свідомості підлітків, що за кожен вчинок необхідно нести відповідальність. 

Індивідуальна профілактика правопорушень – це один із елементів виправно-

коректуючої дії – це цілеспрямований процес управління-перевихованням особи, який 

полягає в тому, що правопорушники під впливом вихователів, громадськості та колективів 

виробляють у себе правильні погляди і переконання, опановують навичками і звичками 

соціально-позитивної поведінки,розвивають свої почуття і волю [4]. 

Завдання програми профілактики серед неповнолітніх: 

- формування позитивних якостей особистості в процесі навчальної, трудової, 

позашкільної та інших видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, 

естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів; 

- забезпечення протидії втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації; 

- надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим 

неповнолітнім, які її потребують; 

- стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної 

орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчання з раннього віку 

навичкам охорони власного життя і здоров’я; 

- соціальна реабілітація неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають 

психоактивними речовинами; 

- сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів у процесі 

підготовки спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних 

працівників), батьків та ін.; 

- об’єднання зусиль різних суб’єктів превентивної роботи [3]. 

Напрями профілактичної діяльності щодо подолання делінквентних проявів у 

поведінці неповнолітніх: 

1. Перший напрям – організація соціального середовища. 

- Організація у школі виступів молодіжних кумирів, демонстрація спеціально 

підібраних кінофільмів. 

- Робота в місцях, де діти проводять своє дозвілля і спілкуються. Наприклад, на 

дискотеці можуть з’явитися загадкові люди в масках. У кінці вечора підлітки можуть 

дізнатися від них про трагічні долі та переживання, пов’язані із залученням близької людини 

до протиправної діяльності. 

- Робота з батьками, чиї діти мають прояви делінквентної поведінки, наприклад: 

бесіда «Вони – підлітки», семінар-практикум «Я висловлююсь так!»; рекомендації батькам 

щодо виправлення поведінки дітей, які схильні до правопорушень. 

- Надання рекомендацій учасникам педагогічного процесу щодо підвищення 

самооцінки дітей, які мають прояви делінквентної поведінки; поліпшення їх поведінки. 

2. Другий напрям – інформування. Може проводитися у формі лекцій, бесід, 

розповсюдження спеціальної літератури чи відео і телефільмів про права і обов’язки людей. 

Наприклад, бесіда на тему «Злочин і покарання», дискусія на тему «Що важливіше – права 

чи обов’язки», акція на тему «Дисципліна – на сто відсотків», конкурс малюнків на тему «Я і 

закон» та ін. 

3.Третій напрям – активне навчання соціально-важливих умінь і навичок. 

- Тренінг резистентності (стійкості) до негативного соціального впливу. 

- Тренінг асертивності або афективно-ціннісного навчання, заснований на уявленні, 

що делінквентна поведінка безпосередньо пов’язана з емоційними порушеннями. 

- Тренінг формування життєвих навичок. 

4. Четвертий напрям – організація діяльності, альтернативної делінквентній поведінці 

Можливе залучення дітей у гуртки гри на музичних інструментах, фотогурток; бесіди на 

тему: «Я і мій вільний час», «Моє хобі», «Я полюбляю...». 
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5. П’ятий напрям – організація здорового способу життя: здорове харчування, 

налагодження режиму праці та відпочинку Реалізації цього напрямку сприяє також 

проведення таких заходів: бесіди на тему «Вплив алкоголю на здоров’я людини», «Шкідливі 

звички», «Здорове харчування – це як?». 

6. Шостий напрям – активізація особистісних ресурсів. В рамках реалізації цього 

напрямку доцільно провести арттренінг (театральні вправи «Я – актор», «Наше кінота інші). 

7. Сьомий напрям – мінімізація негативних наслідків делінквентної поведінки [9]. 

Висновки. Відповідно до вище викладеного існує багато факторів, що впливають на 

виникнення девіальної поведінки серед неповнолітніх. 

Індивідуальний чинник, діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки 

, що ускладнюють соціальну та психологічну адаптацію індивіда. Педагогічній чинник, 

проявляється в дефектах шкільного і сімейного виховання. Психологічний чинник, розкриває 

несприятливі особливості взаємодії індивіда зі своїм найближчим оточенням в сім’ї, на 

вулиці , в колективі, і який, виявляється в активно-виборчому відношенні індивіда до 

середовища спілкування. 

Отже девіантна поведінка особистості підлітка є результатом складної взаємодії 

психологічних і соціальних факторів. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

 

Актуальність дослідження. Стрімко змінюється світ, в освіті відбувається 

реформування. Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків 

оптимізації навчального процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин 

викладача та учня, що відображається в нових підходах до навчання: створенні сприятливої 

атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання 

інформації, яка може бути отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого 

спілкування з учнями в ході навчального процесу, інтенсифікації впровадження в 
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навчальний процес активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої 

особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня. 

Мета статті – розкрити особливості впровадження інтерактивних форм роботи з 

батьками. 

Виклад основного матеріалу. Організація роботи з батьками учнів повинна 

здійснюватися за такими основними напрямками: 

- вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу; 

- включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як 

рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і 

батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього 

закладу; 

- формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх 

психолого-педагогічній самоосвіті; 

- корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя. 

Співпрацю з батьками класний керівник може проводити в різноманітних формах, із 

використанням різних методів педагогічної діяльності. 

Найактивніші форми роботи – батьківські збори, де батьки є не пасивними слухачами, 

а активними учасниками розмови. На батьківських зборах можна застосовувати різні 

інтерактивні методи: робота в міні-групах, дискусії, ділові, ролеві, імітаційні ігри та ін. 

Батьківські збори повинні відповідати таким педагогічним вимогам: 

- сприяти формуванню, згуртуванню батьківського колективу, наголошувати на 

соціально-правовій відповідальності батьків за виховання дітей; 

- забезпечувати наступність у розв’язанні виховних завдань; 

- забезпечувати оптимальні умови для здобуття батьками психолого-педагогічних 

знань в галузі сімейного виховання; 

- сприяти забезпеченню єдності виховних впливів школи та сім’ї на вихованців; 

- забезпечувати формування узгодженої колективної думки, яка позитивно впливала б 

на процес виховання; 

- сприяти підвищенню авторитету вчителів і батьків. 

Для того, щоб застосування активних методів було ефективним, слід врахувати деякі 

умови: необхідно забезпечити комфортність для учасників. Не слід оцінювати правильність 

або неправильність батьківських думок та установок. Особливо слід відмічати цінність 

інформації, отриманої від батьків, виявляти інтерес до їх думки, висловлювати їм вдячність 

за участь. 

У нових формах взаємодії з батьками реалізується принцип партнерства, діалогу. 

Позитивною стороною подібних форм є те, що учасникам не нав’язується готова точка зору, 

їх спонукають думати, шукати власний вихід з ситуації, що склалася. 

Сімейні клуби. На відміну від батьківських зборів, в основі яких привілеює повчальна 

форма спілкування, клуб будує стосунки з сім’єю на принципах добровільності, особистої 

зацікавленості. У такому клубі людей об’єднує загальна проблема і спільні пошуки 

оптимальних форм допомоги дитині. Тематика зустрічей формулюється і пропонується 

батьками. Сімейні клуби – динамічні структури. Вони можуть зливатися в один великий клуб 

або поділятися на дрібніші, – усе залежить від тематики зустрічі і задуму організаторів. 

Дискусія є однією з найважливіших форм діяльності, стимулюючої формування 

комунікативної культури. Об’єктом дискусії може стати дійсно неоднозначна проблема, по 

відношенню до якої кожен учасник вільно висловлює свою думку, якою б непопулярним і 

несподіваною вона не була. Успіх дискусії визначається, у тому числі формулюванням 

проблеми і постановкою запитань. 

Розрізняють наступні форми дискусії: 

- круглий стіл – найвідоміша форма; особливість її полягає в тому, що учасники 

обмінюються думками один з одним при повному рівноправ’ї кожного; доцільно 

використовувати тоді, коли необхідно узагальнити ідеї та думки відносно обговорюваної 
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проблеми; відіграє швидше інформаційно-пропагандистську роль, а не служить 

інструментом вироблення конкретних рішень; 

- симпозіум – обговорення проблеми, в ході якого учасники по черзі виступають з 

повідомленнями, після чого відповідають на запитання; дозволяє залучати до співпраці 

різних фахівців, що дає змогу більш глибоко висвітлити тему; 

- дебати – це рольові інтелектуальні змагання, в яких одна команда аргументовано 

доводить певну тезу, а інша – опонує їй. Дебати дозволяють розглянути актуальну проблему 

з різних сторін. 

Організовуючи дискусію, ведучий орієнтує учасників на уважне, неупереджене 

ставлення до різних думок, фактів і тим самим формує у них досвід конструктивної участі в 

обміні думками, судженнями. 

Інтерактивні ігри (моделюючі ігри, ролеві ігри і т.п.) – це інтервенція (втручання) 

ведучого в групову ситуацію «тут і тепер», яка структурує активність членів групи 

відповідно до певної навчальної мети. Інтерактивні ігри будять в учасників зацікавленість, 

створюють ситуацію випробування і дарують радість відкриттів, що властиво усім іграм. 

Інтерактивні ігри можуть бути класифіковані на різних підставах: 

- залежно від мети: 

- від кількості учасників – деякі з них передбачають індивідуальну роботу учасників, 

інші - роботу в парах, в трійках, в четвірках, в малих групах, ігри, де у взаємодію вступає уся 

група. Можна організувати гру так, що малі групи змагатимуться одна з одною або якась 

частина учасників спостерігатиме за діями інших. 

- від часу, необхідного для проведення і наступної оцінки інтерактивної гри; 

- від засобів спілкування, які задіяні в ході проведення. Існують «вербальні» ігри, 

«невербальні», в яких учасники взаємодіють один з одним за допомогою «мови тіла». 

Існують і інші засоби самовираження – малюнки, шуми і звуки, виготовлення 

тривимірних об’єктів і тому подібне. Класифікувати ігри на цій основі важливо тому, що 

зміна засобів взаємодії в процесі роботи чинить позитивний вплив на готовність учасників до 

навчання і підтримує їх готовність до розвитку. Виходячи з вище сказаного, педагог повинен 

піклуватися про те, щоб засоби спілкування час від часу змінювалися. 

Тематичні акції можуть охоплювати як навчальний заклад в цілому, так і одну групу. 

Основною метою акцій є: формування системи педагогічної взаємодії навчального закладу і 

сім’ї на користь розвитку особистості дитини, розробка технологій реалізації цієї взаємодії у 

різних напрямах. 

В результаті проведення акцій створюється сприятливе середовище для підвищення 

кількості контактів батьків з педагогами, формуються позитивне ставлення батьків до 

установи, зростає потреба в організації сімейного дозвілля. 

Тематичні акції сприяють розширенню уявлень у дітей і батьків у різних освітніх 

областях програми. 

Велика підготовча робота педагогів до проведення таких акцій сприяє підвищенню їх 

професійної майстерності, розширенню наявних уявлень про роботу з дітьми і батьками. 

Залучення до співпраці різних фахівців навчального закладу сприятливо позначається на 

взаємодії усіх учасників педагогічного процесу. 

Алгоритм підготовки, створення і проведення тематичних акцій: 

- визначення мети і завдань; 

- складання плану акції; 

- інтерактивні форми взаємодії з батьками (консультації, інтерактивні ігри, бесіди, 

анкетування, нетрадиційні батьківські збори, домашні завдання, конкурси); 

- різні форми роботи з дітьми; 

- спільні заходи з батьками і дітьми; 

- підведення підсумків. 

Батьківські конференції – форма роботи з батьками, яка передбачає доповіді педагогів 

і батьків з актуальних проблем сімейного виховання, відповіді на запитання та обмін 
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досвідом сімейного виховання з певної проблеми. тема конференції повідомлялася 

заздалегідь. її проведення супроводжувалося виставкою педагогічної та дитячої літератури, 

іграшок, дитячого одягу, страв для дітей, поширенням пам'яток для батьків і дітей. 

Консультації – форма роботи з батьками, яка передбачає надання спеціалістом 

допомоги батькам, які звернулися за нею з різних проблем сімейного виховання. ці проблеми 

є непередбаченими для консультанта, тому вимагають від нього не лише глибокої 

підготовки, а й умінь проаналізувати проблеми, виділити їх причини та наслідки, володіти 

системним підходом у вирішенні проблем. 

Консультації можуть бути: 

а) за кількістю сімей: масовими, груповими, індивідуальними; 

б) за участі членів родини: з усією родиною, з батьком, матір’ю та дитиною; 

в) за місцем проведення: у стаціонарному приміщенні (школі, центрах соціальної 

допомоги) і не в стаціонарних умовах, виїзні (на підприємствах, установах освіти, за місцем 

проживання, клубах). 

Консультації передбачають проведення анкетування, бесіди, спостереження, 

тестування, і тому консультанти повинні мати всі необхідні кошти для цього на своєму 

робочому місці. 

Батьківські тренінги. Ефективною є паралельна робота з батьками та дітьми щодо тієї 

самої проблеми. На цій підставі можна наочно розглянути подвійність ситуації, виявити 

позицію дитини та дорослого. Робота тренінгової групи передбачає серію занять-

практикумів. Деякі з них можуть містити спільну творчість дітей і батьків. 

Тренінг може бути спрямовано на навчання, здобуття навичок ефективної взаємодії 

дорослих і дітей, підвищення впевненості в собі, виявлення обдарованості, удосконалення 

комунікативних і мовних навичок. Ця форма роботи досить нова і для її проведення потрібен 

фахівець, який добре володіє методикою такої роботи. За умілого використання тренінгу 

результат буде помітним одразу. У батьківських тренінгах мають брати участь обоє батьків. 

Від цього ефективність тренінгу зростає, і результати не змушують на себе чекати. Тренінг 

проводять із групою, що складається із: 12-15осіб. Батьківські тренінги будуть успішними, 

якщо всі батьки активно братимуть у них участь і регулярно їх відвідуватимуть. Щоб тренінг 

був результативним, він повинен містити 5-8 занять. Батьківський тренінг проводить, як 

правило, психолог школи, що дає можливість батькам тимчасово відчути себе дитиною, 

пережити емоційно ще раз дитячі враження. З чималим інтересом батьки виконують такі 

тренінгові завдання, як «Дитячі гримаси», «Улюблена іграшка», «Мій казковий образ», 

«Дитячі ігри», «Виховання дитинства», «Фільм про мою родину», тощо. 

Батьківські читання. Ця форма роботи з батьками дає можливість не лише слухати 

лекції педагогів, а й вивчати літературу з проблеми та брати участь у її обговоренні. 

Батьківські читання можна організовувати в такий спосіб: на перших зборах на початку 

навчального року батьки визначають : питання з педагогіки та психології, які їх найбільше 

хвилюють. Учитель збирає інформацію й аналізує її. Разом зі шкільним бібліотекарем та 

іншими фахівцями педагоги визначають книги, за допомогою яких можна одержати 

відповідь на поставлені запитання. Батьки читають книги, а потім використовують 

рекомендовану літературу в батьківських читаннях. Особливістю батьківських читань є те, 

що під час аналізування книги батьки мають викласти власне розуміння проблеми та знайти 

підхід до її розв’язання після прочитання книги. Батьківські читання допомагають багатьом 

батькам переглянути свої погляди на виховання, познайомитися з традиціями виховання 

дітей в інших сім’ях, інакше поглянути на свою дитину і на своє відношення до неї. В ході 

батьківських читань доречно формувати батьківську культуру, кругозір в рамках даної 

проблеми. 

Батьківські ринги. Серед дискусійних форм – спілкування батьків і формування 

батьківського колективу. Батьківський ринг готують у вигляді відповідей на запитання із 

педагогічних проблем. Запитання обирають батьки. На одне запитання відповідають дві 

сім’ї. В них можуть бути різні позиції, думки. Інша частина аудиторії в полеміку не вступає, 
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а лише підтримує думки сімей оплесками. Експертами в батьківських рингах є учні класу, які 

визначають, яка сім’я у відповідях, на запитання була більш близькою до правильного 

трактування. Користь таких зустрічей полягає ще і в тому, що вони дозволяють зняти всякі 

закулісні розмови серед батьків із питань організації освітнього простору їх дітей, змісту 

навчального і виховного процесу. 

Дні відкритих дверей. У ці дні запрошують батьків, вони відвідують класи, де 

навчаються їхні діти, знайомляться з роботою педагогів, ведуть спостереження за роботою 

дітей на уроках. Головна мета – показати роботу школи, привернути увагу батьків до 

проблем виховання. Вимагає серйозної підготовки, оформлення школи, організації програми 

свята (концерту, зустрічей у класах, відвідування виставок, спортивних змагань тощо). 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Актуальність дослідження. Здоров’я є багатогранною категорією, яка є наслідком 

взаємодії індивіда з оточуючим середовищем. На здоров’я особистості впливають умови 

існування, мотиви життєдіяльності та світовідчуття. Сучасна наука доводить, що здоров’я 

людини є феноменом глобального значення, яке розглядається як філософська, соціальна, 

економічна, біологічна категорії, як індивідуальна та суспільна цінність. Питання 

здоров’язбереження школярів в умовах НУШ взаємопов’язані з ефективним упровадженням 

освітніх технологій. 

Мета дослідження – на основі ретроспективного аналізу змісту, форм і методи 

формування здоров’я учасників суб’єктів освітнього процесу, формування здорового 

способу життя учнів в ЗЗСО в умовах впровадження концепції НУШ. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ), здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів. Поняття здоров’я 

містить моральне і духовне благополуччя. У зв’язку з цим модель здоров’я може бути 

представлена у вигляді його складових [7, c.34]. 

Здоров’я фізичне – це стан зростання і розвитку органів і систем організму, основу 

якого складають морфологічні і функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні 

реакції. Це досконалість саморегуляції в організмі, гармонія фізіологічних процесів, 

максимальна адаптація до навколишнього середовища. 

Здоров’я психічне – медичне визначення – це стан психічної сфери, основу якої 

складає статус загального душевного комфорту, адекватна поведінкова реакція. Це висока 
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свідомість, розвинене мислення, велика внутрішня і моральна сила, що спонукає до творчої 

діяльності. Здоров’я соціальне – медичне визначення – це оптимальні, адекватні умови 

соціального середовища, що перешкоджають виникненню соціально обумовлених 

захворювань, соціальної дезадаптації і визначають стан соціального імунітету, гармонійний 

розвиток особистості в соціальній структурі суспільства. Це моральне самовладання, 

адекватна оцінка свого «Я», самовизначення особистості в оптимальних соціальних умовах 

мікро- і макросередовища (в родині, школі, соціальної групи). Це комплекс характеристик 

мотиваційної сфери життєдіяльності, основу якого визначає система цінностей, установок і 

мотивів поведінки індивіда в суспільстві. Моральним здоров’ям опосередкована духовність 

людини, так як воно пов'язане з загальнолюдськими істинами добра, любові, милосердя і 

краси [8]. 

Головна умова навчання і виховання у дітей мотивації на здоров’я та здоровий спосіб 

життя, формування здоров’язберігаючої компетентності – це регулярне виховання 

відповідної культури здоров’я з раннього дитячого віку: фізична активність – управління 

рухом; фізіологічної – управління процесами в тілі; психологічної – управління своїми 

відчуттями і внутрішнім станом; інтелектуальної – управління думкою і роздумами, 

виховання морально-духовних цінностей [3, c. 56-63]. Саме в ЗЗСО формується здоров'я 

людини на все подальше життя. І значущим є здоров’я учасників суб’єктів освітнього 

процесу на засадах педагогіки патрнерства. Сьогодні показники здоров'я підростаючого 

покоління викликають заклопотаність фахівців. Львівський медичний університет провів 

масштабне дослідження стану здоров’я учнів, і дійшли висновку, що більшість патологій 

виникає саме у період навчання в школі [2]. Дослідження вчених 2018 р. свідчать про 

наявність ряду проблем у здоров’ї школярів. 

 

 
Рис.1.Втомлюваність 

 
Рис.2.Біль голови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Споживання надмірної 

кількості солодощів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Чи є в дитини карієс зубів 
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Науковці також відзначають наявність проблем у школярів та сучасної молоді, такі як 

залежність від тютюну, алкоголю та наркотиків. Зростання кількості ВІЛ-інфікованих дітей 

та підлітків. 

Основними напрямками реалізації змісту концепції Нова українська школа є 

формування засад для всебічного розвитку учнів та здоров’я учасників суб’єктів освітнього 

процесу; підвищення рівня фізичної підготовленості, формування і поліпшення основних 

життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань; підготовка до 

повноцінного життя в природних, техногенних та соціальних умовах [5]. 

При формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді 

зосереджується увага на створенні ціннісних орієнтацій, внутрішніх сил до збереження, 

відновлення й зміцнення здоров’я. Основним моментом є формування фахових та 

предметних компетентностей, знань, умінь і навичок, сформованих у дітей та молоді, які 

забезпечують необхідний рівень їх працездатності, моралі та духовності. Основними 

напрямками реалізації змісту формування здоров’язберігаючої компетентності для 

всебічного розвитку учнів; підвищення рівня фізичної підготовленості, формування і 

поліпшення основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань; 

підготовка до повноцінного життя в умовах глобалізації [6, c. 42]. 

В Концепції НУШ обґрунтовано формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та молоді, учасників суб’єктів освітнього процесу зосереджується увага на 

створенні ціннісних орієнтацій, відновлення й зміцнення здоров’я. «Здоровий спосіб життя» 

– це діяльність особистості, що спрямована на зміцнення й розвиток індивідуального, 

суспільного здоров’я [5]. 

Основним моментом є взаємопогодженість знань, умінь і навичок, сформованих у 

дітей та молоді, які забезпечують необхідний рівень їх працездатності, моралі та духовності. 

Діти шкільного віку проводять в школі значну частину дня, відповідно займатися 

їхнім здоров’ям мають педагоги. У школі має бути сформовано здоров’язберігаюче освітнє 

середовище [4]. 

Важливо приділяти увагу якісній організації збалансованого гарячого харчування, 

медичного обслуговування і спортивних занять школярів. Важливе значення має і 

раціональна організація навчання, і реалізація освітніх програм, навчальних навичок 

здорового способу життя. 

Висновки. Досвід європейських країн світу переконує, що збереження та зміцнення 

здоров’я учасників суб’єктів освітнього процесу передбачає нарощування його резервів, 

стимулювання захисних сил організму визначається способом життя. Сьогодні 

пріоритетними напрямами в системі освіти дітей та молоді, вчителів та батьків, 

представників громади в Україні має бути формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя і, та сформована висока культура здоров’я. 

Формування здорового способу життя суб’єктів освітнього процесу у ЗЗСО в умовах 

НУШ можливо розглядати, як процес, що зорієнтований на розвиток життєвої 

компетентності дитини та вчителів і батьків, формування ціннісного ставлення до власного 

здоров’я та створення необхідних умов для збереження й зміцнення фізичної, психічної, 

духовної, соціальної сфер здоров’я учнів, вчителів і батьків. 

Сьогодні актуалізується впровадження нових технологій і методик 

здоров’язберігаючої освіти, що забезпечують формування зацікавленого ставлення до 

власного здоров’я, здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу. Важливими є 

рекомендації з організації харчування, спортивних занять, медичного обслуговування учнів, 

педагогічного супроводу тощо. Сприяти формуванню здоров’я підростаючого покоління має 

кожний педагог ЗЗСО, реалізуючи здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі. 

В умовах НУШ актуалізуються питання оновлення діючих санітарно-

епідеміологічних правил і нормативів, що належать до системи загальної освіти; механізми і 

регламенти відстеження та підтримки здоров’я школярів; підвищуються вимоги щодо 

забезпечення безпеки освітніх установ; інкюзивної організації освітнього середовища та 
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механізмів взаємодії закладів освіти, культури та спорту, співпраця всіх представників 

громади. 
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