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С. Панченко  

ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ 

_________________________________________________________________________________________

Актуальне інтерв'ю 

Концепція Нової української школи 
запустила нові механізми інклюзивної 
освіти – реальні та діючі. Інклюзивно-
ресурсні центри, інклюзивні школи та 
класи, он-лайн курси для батьків і педагогів, 
центри підтримки інклюзивної освіти – 
неповний перелік закладів, покликаних 
реалізувати гарантоване Конституцією 
України право дітей на доступ до якісних 
освітніх послуг. 

Проте актуальним залишається аналіз 
викликів, усунення існуючих бар’єрів і 
подальша розробка шляхів ефективної 
організації інклюзивного навчання у 
закладах загальної середньої освіти. Про ці 
та інші  питання поспілкуємось з 
кандидатом психологічних наук, доцен-
том, проректором з науково-педагогічної 
та навчальної роботи Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти Світланою Миколаївною Панченко.  

– Світлано Миколаївно, на що важливо 
звернути увагу фахівцям, причетним до 
інклюзивного навчання? 

– На мою думку, необхідно визначитись 
із термінологією, щоб сформувати бачення 
цінностей і завдань втілення інклюзивної 
освіти. Зокрема, Міжнародний фонд 
«Відродження» та глобальна мережа 
Фундацій відкритого суспільства (Open So-
ciety Foundations) визначають поняття 
«інклюзивна освіта» як, передусім, 
формування суспільної уваги та поваги до 
розмаїття та унікальності кожного учня чи 
учениці, що, своєю чергою, забезпечує 
ліпшу якість освіти для всіх дітей. Сутність 
поняття «інклюзивне навчання» у Законі 
України «Про освіту» визначено як «систему 
освітніх послуг, гарантованих державою, 
що базується на принципах недискримі-

нації, врахування багатоманітності людини, 
ефективного залучення та включення до 
освітнього процесу всіх його учасників».  

– Ми маємо психологічні стереотипи у 
розумінні цього поняття? 

Інклюзивне навчання має цілу низку 
особливостей. Однак, у тлумаченні цього 
поняття не варто обмежуватись процесом 
поступового входження у спільноту дітей з 
особливими потребами, їх інтеграцією в 
соціум, вихованням у колективі ровесників, 
реалізацією можливості подальшої успіш-
ної соціалізації, забезпеченням принципів 
рівного доступу до освіти, розвиток у 
дитини з особливими потребами відчуття 
власної потрібності. Саме ці аспекти 
найчастіше відносять до основних 
особливостей інклюзивної освіти.  

Якщо ж говорити про включення дітей з 
особливостями, згідно статистичних даних 
січня 2018 року, в загальноосвітні заклади 
інтегровано понад 120 тис. дітей з 
особливими освітніми потребами. З них 
71,5 тис. – діти, які потребують корекції 
психофізичного розвитку та створення 
спеціального навчального середовища. 

– Отже, реформування освіти має на 
меті інший підхід? 

– Так, інклюзивне навчання має 
охоплювати всіх дітей і створювати 
універсальне середовище, в якому могли б 
навчатися всі. Адже інклюзія передбачає 
збільшення ступеня участі всіх громадян у 
соціальному житті, можливість брати 
участь у всіх програмах усіх бажаючих 
дітей без виключень, формування 
толерантного та відкритого суспільства. 

– Але створення такого універсального 
середовища не можливе без рівного 
доступу, який необхідно забезпечити в 
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найкоротший строк.  
– Звичайно, без відповідного 

забезпечення, і не лише матеріального, 
говорити про інклюзивну освіту не 
можливо. Це першою чергою навчально-
методичне, матеріально-технічне забезпе-
чення, адаптація методів і змісту навчання, 
особистісно-орієнтовані методики та 
індивідуальний підхід, позитивний клімат у 
шкільному середовищі, психолого-педаго-
гічний супровід дітей з особливими 
потребами, психологічна готовність усіх, 
без виключення, учасників процесу. 

– Світлано Миколаївно, чи можна 
визначити бар’єри, що перешкоджають 
активній участі в освітньому процесі будь-
якої дитини? 

– Ми маємо чітко усвідомлювати, і ні в 
якому разі не ставитись формально до 
факту, що в кожній місцевій громаді, у сім’ї, 
у школі, у класному колективі існує безліч 
бар’єрів, які можуть завадити дитині бути 
включеною в процес навчання. Серед таких 
дітей, що потребують підтримки, можуть 
опинитися  представники релігійних і 
національних меншин, діти із сімей з 
низьким прожитковим рівнем, діти з 
порушеннями психофізичного розвитку, 
діти з інвалідністю, діти-біженці, працюючі 
діти, діти-мігранти, безпритульні діти, діти-
сироти, діти із захворюваннями СНІД / ВІЛ 
та інші. На практиці спостерігаються 
крайнощі: або несприйняття педагогом 
(колективом ровесників) дітей, які 
вирізняються за зовнішніми ознаками 
(фізичними чи поведінковими) чи мають 
певні проблеми в розумовому розвитку, 
або надмірна увага до цієї категорії дітей, 
прагнення створити для них більше 
спеціальних сервісів адаптації та модифі-
кації.  

І прагнення цих дітей часто не 
правильно трактуються не лише 
однолітками, а й дорослими. Насправді 
переважна більшість цих дітей не 
вимагають жалості, а шукають розуміння; 
очікують не стільки співчуття, скільки 
сприйняття їх такими, які вони є; не 
прагнуть виокремлення серед інших, а 
сподіваються на врахування їхніх потреб. 
Отже, недостатньо лише облаштованого 

безбар’єрного фізичного середовища із 
пандусами, підйомниками та спеціально 
створених кабінетів. Перш за все потрібно 
подолати соціально-психологічні та 
психолого-педагогічні бар’єри інклюзив-
ного навчання. 

– Які з цих бар’єрів найбільше 
стримують упровадження інклюзивної 
освіти? 

– Найперше – це психологічна 
неготовність громадськості до сприйняття 
інклюзивної освіти, необізнаність 
суспільства. Окрім того, низький рівень 
толерантності, милосердя, психологічної 
культури, адекватного сприйняття в 
учасників освітнього процесу (педагогів, 
батьків, дітей). Не менш стримуючим 
бар’єром вважаю несприятливий психоло-
гічний мікроклімат для спільного навчання, 
виховання та розвитку дітей з урахуванням 
їхніх потреб і можливостей.  

Інколи педагог, який не має мотивації 
до роботи, перебуває в стані розпачу та 
страху через те, що він боїться брати на 
себе відповідальність або не може 
переглянути методику своєї роботи. Не 
прискорюють реформи і відсутність 
командної взаємодії, «непрацююча» 
педагогіка партнерства, відсутність індиві-
дуального фахового супроводу дитини 
(недостатня психологічна підготовка 
педагогів до роботи в інклюзивному 
середовищі, брак спеціалістів).  

– Отже, ми маємо досить широке коло 
питань, вирішити які одному педагогу не 
під силу? 

– Звичайно, психологічна готовність 
громадськості до інклюзивної освіти 
неможлива без формування через засоби 
масової інформації позитивних демокра-
тичних настанов у суспільстві щодо людей 
(дітей) з особливостями психофізичного 
розвитку. Без послідовної та постійної 
просвіти батьків щодо філософії 
інклюзивної освіти, без безперервного 
формування готовності здорових дітей 
взаємодіяти із дітьми, які мають особливі 
потреби, без системної профілактики 
проявів булінгу, жорстокості, заздрощів 
стосовно підвищеної уваги педагога до 
окремої дитини. 
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– Усі учасники освітнього інклюзивного 

процесу мають гуртом створювати 
сприятливий психологічний клімат? 

– Так, а для цього потрібно виконувати 
деякі умови, а саме: покращувати 
адаптаційні можливості дітей, руйнувати 
комплекси, урізноманітнювати спілкуван-
ня, викликати додаткові спонуки, відчуття 
ідентичності та причетності, виховувати 
активні життєві позиції у дітей на основі 
усвідомлення ними своїх потреб, переваг і 
недоліків, прав і обов’язків, розвивати 
уміння давати оцінку своїм вчинкам і 
вчинкам інших. Найдоречніше силами 
працівників психологічної служби здійсню-
вати підвищення психологічної культури 
вчителів, батьків і учнів з метою 
попередження стигматизації та дискримі-
нації дітей, що мають особливі освітні 
потреби. Є достатньо методів, які 
допомагають працювати з батьківською 
громадою стосовно окремих упереджень, 
формуванню психологічної готовності до 
прийняття дитини такою, якою вона є. І 
педагоги, і батьки, і діти повинні навчитися 
сприймати внесок кожної дитини з 
однаковою доброзичливістю і повагою 
незалежно від здібностей, статі, 
соціального походження тощо. 

– Реформа освіти не легко дається 
деяким педагогам. Чи можна з 
психологічної точки зору, пояснити це 
явище? 

– Інколи це навіть супротив педагога, 
викликаний відсутньою мотивацією 
педагога до роботи, розпачем, невпевне-
ністю у своїх діях, страхом через те, що він 
боїться брати на себе відповідальність або 
не зможе переглянути методику своєї 
роботи. Проте, вчителеві важливо не 
дозволяти проявитися деструктивним 
внутрішнім силам, позбутися успадко-
ваного від тоталітарної системи авторита-
ризму, формувати щирі, демократичні 
стосунки з учнями.  

У таких ситуаціях доречно менеджерам 
освіти звернути увагу на завчасну 
підготовку фахівців для роботи в 
інклюзивних класах, з дітьми з особливими 
потребами; можливість фінансування 
індивідуальної підготовки та підвищення 

кваліфікації для відповідних фахівців, 
додаткові можливості для професійного 
удосконалення. 

Важливо звернути увагу на обізнаність 
із психологічними особливостями розвитку 
дітей, котрі мають вади розвитку, та 
специфікою їхнього навчання, запровадити 
постійну методичну підтримку у роботі з 
дітьми з психофізичними порушеннями. 
Аби зробити інклюзивне навчання більш 
гнучким, педагогу важливо поглиблювати 
свої знання про закономірності розвитку 
дітей, критично оцінювати методичні 
підходи, виробляти власні позиції щодо 
ефективності тих навчальних технологій, 
якими він володіє, осягати розуміння 
сильного, спільного та специфічного у 
функціональних і потенційних можли-
востях учнів, навчитися визначати пробле-
ми і розуміти потреби кожної дитини.  

– Якою має бути взаємодія учасників 
освітнього процесу в інклюзивному класі? 

– Учителю інклюзивного класу дуже 
потрібна професійна підтримка з боку 
асистента вчителя, інших фахівців – 
психолога, логопеда, спеціального педа-
гога. Важливо, щоб усі фахівці, які 
організовують інклюзивне освітнє середо-
вище, були психологічно готові для роботи 
з дітьми з психофізичними порушеннями, 
пройшли відповідну підготовку. Інклюзив-
не навчання не може бути ефективним без 
створення й колегіальної роботи у закладі 
освіти команди (групи) психолого-
педагогічного супроводу, фахівці якої 
визначають пріоритети та стратегію 
супроводу, допомагають у здійсненні 
необхідної адаптації, розробляють індиві-
дуальну програму розвитку дитини, 
реалізують разом з дитиною її освітній 
маршрут. 

Ми маємо сприймати психолого-
педагогічний супровід як пролонгований 
процес, спрямований на попередження 
виникнення (або усунення) у дітей з 
особливими освітніми потребами дестабілі-
заційних чинників, формування їхніх 
адаптивних функцій, забезпечення оптима-
льного розвитку та здобуття ними якісної 
освіти в умовах навчального закладу. До 
групи супроводу можуть входити:  коорди- 
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натор (представник адміністрації закладу 
освіти), учитель, педагог супроводу 
(асистент учителя), практичний психолог, 
корекційний педагог, вчитель-логопед, інші 
фахівці (тифло-, сурдо-, олігофрено-
педагоги), запрошені фахівці корекційно-
розвиткового напряму, які мають досвід 
взаємодії з дитиною за межами освітнього 
закладу, експерт у питаннях аутизму, 
невролог або сімейний лікар), батьки 
тощо.  

Психологічний супровід дітей з 
особливими потребами передбачає багато 
чинників. Це і психологічна діагностика й 
аналіз соціально-психологічних особли-
востей дітей і підлітків як основи 
проектування соціально-педагогічної робо-
ти з ними, надання психологічної 
підтримки педагогам і батькам. Це також 
дослідження психолого-педагогічного ста-
тусу дитини та динаміки її психічного 
розвитку у процесі шкільного навчання, 
створення спеціальних соціально-психоло-
гічних умов для надання допомоги дітям, 
які мають проблеми в розвитку та 
навчанні.  

Кожний з учасників групи супроводу 
отримує завдання відстежувати особливі 
прояви дитини, а також фіксувати ситуації, 
коли в неї з’являється проблемна 
поведінка. Узагальнення зібраної інфор-
мації дає змогу встановити бар’єри 
навчання й розвитку дитини, актуальні 
завдання для її освітнього процесу. Члени 
групи супроводу також повинні оволодіти 
навичками ведення супровідної докумен-
тації, яка організує послідовну й узгоджену 
співпрацю між ними та дає змогу 
відстежувати позитивну динаміку розвитку 
дитини. Найважливішим результатом 
роботи групи супроводу на цьому етапі є 
розробка індивідуальної програми 
розвитку (ІПР) дитини, а за потреби – 

індивідуального навчального плану, 
індивідуальної навчальної програми, 
розкладу з урахуванням корекційно-
розвивальних занять.  

– Світлано Миколаївно, підсумовуючи 
можна сказати, що в основу практик 
інклюзивного навчання покладена індиві-
дуалізація та педагогіка співробітництва 
як із учнями, так і між працівниками? 

– Саме так, навчання має бути 
організоване таким чином, щоб задоволь-
нити особливі потреби кожної дитини. 
Серед психологічних бар’єрів, що 
перешкоджають реалізації ідеї, основним є 
неготовність частини суспільства прийняти 
цю ідею. Труднощі виникають не стільки у 
неприйнятті нових ідей, скільки у 
нездатності відмовитись від старих 
уявлень. Утім, вони можуть бути успішно 
вирішені за умови відповідної психолого-
педагогічної підготовки фахівців для 
роботи в інклюзивних класах, забезпечен-
ня необхідної підтримки та психологічного 
супроводу педагогів і батьків з боку 
психологічної служби закладів освіти. 
Кожна дитина має бути забезпечена 
психологічною підтримкою, увагою з боку 
дорослих і однолітків, необхідними умо-
вами, які допоможуть їй досягти кращих 
результатів у навчанні та адаптації в 
шкільний соціум. Лише разом необхідно 
долати бар’єри та стереотипи, змінювати 
своє мислення! 

– Дякуємо за змістовну розмову, 
сподіваємося на подальшу співпрацю щодо 
висвітлення психологічних проблем сучас-
ної освіти. 

– Прошу. Лише працюючи разом задля 
єдиної цілі – якісних освітніх послуг для 
усіх без виключення дітей, ми матимемо 
реформовану Нову українську школу. 

Спілкувалась Ганна Панасюра для  

«Освіти Сумщини» 



6  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 40 ) , 2018 

Управління освітою 
Т. Адюкова  

_________________________________________________________________________________________

УПРАВЛІННЯ, СПРЯМОВАНЕ НА УСПІХ  

Доступ кожного громадянина до 
вільного вибору власного розвитку, 
справедливості, гідної праці та відповідної 
платні за неї, умов, за яких його чують, і є 
можливість відстояти власну громадянську 
позицію – це основна ідея сучасного 
прогресивного розвитку українського 
суспільства. Саме цим і визначається місія 
системи освіти на наступні 10-20 років. 
Майбутнє нашої держави пов’язане з 
системними реформами і довгоочі-
куваними змінами освіти як основного 
чинника та провісника суспільних змін. Це 
можливо лише за умови готовності 
суспільства та кожного громадянина до 
їхнього проведення. 

У сучасних умовах ринкової економіки, 
реформування різних сфер життя держави, 
впровадження новітніх інформаційних 
технологій управління стає складним 
соціально-економічним явищем, яке 
істотно впливає на всі суспільні процеси. 
Саме виважені підходи до управління 
закладами освіти є важливою умовою 
забезпечення ефективного функціонування 
всієї системи загальної середньої освіти, її 
інтеграції в міжнародну освітню систему. 

Мета статті – проаналізувати процес 
управління освіти закладом освіти, 
розкрити тенденції розвитку освітнього 
менеджменту, з’ясувати специфіку управлін-
ня закладом освіти. 

Досвід роботи у різних сферах людської 
діяльності доводить, що ефективний 
менеджмент – це основа успіху. Від того, на 
скільки управлінські рішення будуть 
ефективними, оперативними, обґрунто-
ваними, цілеспрямованими, інноваційними, 
залежатиме динаміка та перспективи 
розвитку нації.  

Враховуючи різноманітність підходів до 
поняття «управління», слід зауважити, що 
серед науковців немає одностайної думки 
щодо тлумачення понять «управління», 

«менеджмент» і «керівництво колективом». 
Виникнення сучасної науки управління 

пов’язується з іменем Ф. Тейлора, який 
створив теорію і методологію наукової 
організації праці. Науковий менеджмент у 
його працях розглядається як «інтелек-
туальна революція», що являє собою 
спільну діяльність керівників і робітників на 
основі спільних інтересів. Він вважає, що 
менеджмент – це поєднання матеріальних 
ресурсів виробництва і людського 
потенціалу з метою створення індустріа-
льної організації [3, с. 42]. 

Стратегічні завдання розвитку та 
реформування освіти було визначено в 
Державній національній програмі «Осві-
та» («Україна XXI ст.») та проекті «Нова 
Україна». Першою чергою це перехід до 
державно-громадського управління, чітке 
розмежування функцій між центральними, 
регіональними й місцевими органами 
управління; забезпечення самоврядування 
закладів освіти і наукових установ; 
утвердження в сфері освіти гармонійного 
поєднання прав особи, суспільства і 
держави. Один із шляхів реалізації цих та 
інших завдань є наукова розробка й 
обґрунтування нової системи управління 
закладами освіти. 

Однією з перших спроб висвітлити зміни 
у функціональних обов’язках керівника 
закладу освіти, внести пропозиції щодо 
вдосконалення управлінської діяльності й 
умовах її оновлення була колективна 
наукова праця Ю.А. Конаржевського, 
К.О. Нефьодової, П.І. Третякова, Т.І. Ша-
мової [3, с. 51], які доводять, що неможливо 
перебудувати соціально-педагогічну систе-
му, залишаючи процес управління нею на 
архаїчному рівні керівництва і контролю, 
спираючись на стереотип мислення, яке 
сформувалось багато десятиліть тому.   

На сьогодні актуальними стають 
тенденції щодо психологізації управлінської  
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діяльності й адаптації ефективних 
технологій управління виробництвом до 
управління закладом освіти, поширення 
менеджменту в освіті. Перегляд функцій 
управління закладом освіти зумовлюється 
новими видами діяльності. Їх виконує 
керівник закладу як менеджер. Наукові 
роботи В. Григораш, Л. Карамушки та інших 
учених розкривають сутність освітнього 
менеджменту та зміст діяльності 
менеджера освіти. 

Л. Карамушка розглядає управління як 
процес або серію неперервних і 
взаємопов’язаних дій, що забезпечують 
успіх функціонування будь-якої організації. 
Вона виділяє у внутрішній структурі 
процесу управління два рівні – 
управлінський і психологічний. Перший 
(управлінський) передбачає розгляд 
особливостей планування, організації та 
контролю в діяльності установ середньої 
освіти, тим часом як до процесів другого 
(психологічного) рівня аналізу належить 
прийняття управлінського рішення; 
організація комунікації; керівництво (як 
здійснення впливу на людей, врахування 
потреб і мотивів працівників). 

Серед основних організаційно-
процесуальних змін, що стосуються сфери 
освіти, якими повинен опікуватися керівник 
закладу освіти, Л. Карамушка, посилаючись 
на працю Д. Бодді, виділяє:  

а) завдання – розробка нового 
продукту або послуг, зміна місії або 
загального напрямку, зміна орієнтації; 

б) бізнес-процеси – запровадження 
нового процесу обробки замовлень 
клієнтів, раціоналізація способів технічної 
експлуатації та ремонту, перегляд систем 
керування потоками коштів; 

в) структура – перерозподіл функцій і 
обов’язків між виконавцями; 

г) технології – установка нових 
апаратних засобів або програмного 
забезпечення, створення власної сторінки в 
Інтернеті; 

ґ) співробітники – розробка програм 
підготовки для закріплення навичок, зміна 
робочих завдань і пропозиція нової 
послуги, стимулювання позитивного став-

лення до споживачів [1, с. 86]. 
Яким би не було наше ставлення до змін 

в системі освіти, незаперечним є сам факт – 
зміни відбулися і продовжуються на 
сучасному етапі. Динаміка розвитку 
закладів освіти в історичному дискурсі 
свідчить про трансформацію майже у 
всьому: у навчальних програмах, зовніш-
ньому вигляді учнів та вчителів, методиках 
викладання, навіть у шкільній політиці. В 
окремих випадках зміни проходили дуже 
довго і важко, а в інших настільки швидко, 
що були непомітними на перший погляд. 
Отже, сучасний керівник закладу освіти 
повинен вміти ефективно керувати 
роботою підпорядкованих закладів, що 
функціонують у швидкозмінному середо-
вищі.  

Основною специфікою управління в 
умовах закладу загальної середньої освіти 
є: 

1) своєрідність відносин суб’єкта і 
об’єкта: об’єкт управління одночасно є й 
суб’єктом; 

2) співвідношення нормованого й 
ненормованого часу (робочого); 

3) особливості стимулювання праці; 
4) зростання ролі економічних, 

організаційно-педагогічних і соціально-
психологічних методів управління закла-
дом освіти [5, с. 97]. 

Оскільки управління має цілеспря-
мований характер, то визначення цілей є 
вихідним пунктом управління. Цілі управ-
ління закладом освіти у своїй основі 
об’єктивні, тому що обумовлені об’єктив-
ними законами функціонування закладу 
освіти як складної системи. Але процес 
визначення цілей має суб’єктивний 
характер у зв’язку з тим, що цілі 
виробляються і формулюються людьми. 

У найширшому плані цілі управління 
виражають бажаний стан керованої 
підсистеми, її основні параметри [3, с. 67]. 
Науково обґрунтоване формулювання 
цілей управління має винятково важливе 
значення, оскільки цілі визначають не тільки 
спрямованість розвитку закладу освіти, а й 
добір кадрів, методи управління, зміст 
управлінської діяльності, принципи управління. 
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На наш погляд, суспільство задає цілі 
навчання та виховання. Вони в кожному 
конкретному закладі освіти конкрети-
зуються і трансформуються з урахуванням 
його особливостей, зумовлюючи поста-
новку цілей управління, реалізація яких 
створює умови для реалізації цілей 
навчання та виховання. Інакше кажучи, 
метою управління є створення необхідних 
умов для реалізації цілей закладу освіти. Ці 
два типи цілей втілюються в різних 
продуктах діяльності. Цільова спеціалізація 
управління зумовлює його внутрішню 
структуру. Вона може виступати як 
результат об’єднання елементів і підсистем 
за їх специфічними локальними цілями або 
за змістом робіт, поділом сфери прийнятих 
рішень і контролю. 

Отже, після визначення головної мети 
управління необхідно виділити і його 
локальні цілі, зміст управлінської діяльності 
[3, с. 68]. Це можна зробити на основі 
врахування особливостей закладу освіти як 
педагогічної системи, а також специфіки 
його взаємодії із соціальним середовищем. 

Найбільш істотною особливістю закладу 
освіти є характер його цілей, пов’язаних із 
розвитком особистості учня за допомогою 
навчання та виховання. Такі цілі можуть 
бути реалізовані лише тоді, коли для цього 
є матеріальна база, педагоги, органі-
зований освітній процес, створені відпо-
відні санітарно-гігієнічні умови, здійс-
нюється медичне обслуговування учнів, які 
живуть і навчаються в сприятливому 
морально-психологічному кліматі. 

З’ясувати ще одну особливість 
навчального закладу дає можливість його 
порівняння з промисловим підприємством. 
Результатом діяльності промислового 
підприємства є той або інший технічний 
об’єкт – верстат, автомашина, пилосос 
тощо. Цей результат є підсумком 
результатів праці окремих працівників. 
Результат роботи закладу освіти не можна 
отримати шляхом простого підсумовування 
результатів діяльності окремих педагогів. 
На особистість учня визначальний вплив 
справляють ті характеристики закладу, що 
виникають у нього як у специфічного 
системного об’єкта. Це – психологічний 

клімат, суспільна думка, традиції, 
системність роботи. 

До важливих особливостей закладу 
освіти можна віднести і характер 
діяльності, спрямованої на реалізацію цілей 
закладу. Така діяльність є творчою за своєю 
природою, але вона здійснюється в умовах 
низки обмежень і специфічних механізмів її 
реалізації. До них необхідно віднести 
управління за допомогою загальнодер-
жавних механізмів: визначення цілей, 
навчальних планів, програм, різноманітних 
нормативів, підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогів, створення матеріа-
льно-фінансових можливостей здійснення 
педагогічної діяльності. 

Дуже своєрідна роль управління 
закладом освіти у здійсненні педагогічної 
діяльності. Воно може зруйнувати творчий 
характер педагогічної діяльності, а може й 
сприяти його прояву. Це пов’язано з тим, 
що педагогічна діяльність у своїй основі має 
власні закономірності та здійснюється не 
тільки під впливом управління. А управління 
може виконати свою роль лише тоді, коли 
воно ґрунтується на закономірностях 
функціонування закладу освіти [5, с. 102]. 

Головною особливістю управління 
закладом освіти, на відміну від інших видів 
соціального управління, є його спрямо-
ваність на створення педагогічних умов для 
розвитку учнів. У концентрованому вигляді 
ці умови виявляються у створенні, 
підтримці функціонування та розвитку 
освітнього процесу як цілісної системи, що 
забезпечує реалізацію цілей закладу освіти. 
Сутністю управлінської діяльності зі 
створення педагогічних умов для роботи 
закладу освіти є модифікація, перенесення 
положень педагогіки, психології, передо-
вого досвіду в практику роботи [6, с. 34]. 

Якщо в керуванні підприємством пряма 
інформація від керуючої до керованої 
підсистеми частіше є командною, то в 
керуванні закладом освіти головним 
компонентом прямої інформації є психо-
лого-педагогічна інформація. Її не можна 
перетворювати на командну, тому що це 
суперечить творчому характеру педагогіч-
ної діяльності. Саме характер психолого-
педагогічної інформації визначає специфіку  
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управління закладом освіти. Тому в 
управління педагогічними працівниками на 
перший план виходять не диктат і владні 
повноваження, а навчання педагогів за 
допомогою різноманітних форм мето-
дичної роботи. 

Істотною особливістю управління 
закладом освіти є характер його 
взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. 
Необхідність такого взаємозв’язку визна-
чається відкритим, динамічним характером 
педагогічної системи закладу. Особливістю 
зовнішнього середовища закладу освіти є 
його багатогранність і суперечливість. У 
ньому є позитивні й негативні чинники, 
прогресивні й консервативні тенденції. У 
зв’язку з цим в одному випадку управління 
нейтралізує й мінімізує негативні впливи 
макро- й мікросередовища, а в іншому – 
переносить у практику роботи те 
позитивне, що в соціальному житті 
суспільства. Внутрішньо-шкільне управління 
відіграє роль механізму, який пов’язує 
освітній процес із зовнішнім середовищем. 

Головними чинниками середовища, що 
впливають на заклад освіти, є: світові 
тенденції розвитку освіти; стан розвитку 
науки (зміни в науковій картині світу); 
філософія освіти; особливості соціально-
економічного розвитку країни; особливості 
політичного розвитку країни; особливості 
культурного розвитку країни; традиції в 
галузі освітньої діяльності; освітня політика; 
рівень розвитку психолого-педагогічної 
науки. Урахування в процесі управління 
перелічених складників середовища дає 
можливість зробити діяльність закладу 
освіти культуровідповідною. 

Чинники макросередовища є загаль-
ними для всіх закладів освіти, чинники 
мікросередовища є специфічними для 
окремих закладів або груп закладів освіти. 

До чинників мікросередовища насам-
перед слід віднести: особливості соціально-
економічного розвитку регіону; культурний 
рівень населення регіону; національний 
склад мешканців; особливості мережі 
закладів освіти; інфраструктуру організації 
дозвілля молоді; потребу народного 
господарства у фахівцях; політику місцевих 
органів управління освітою; особливості 

потенційного контингенту учнів; можли-
вості формування контингенту вчителів 
відповідно до завдань закладу освіти; 
можливості організації підвищення 
кваліфікації працівників закладу; фінансові 
можливості мешканців регіону. 

Основним компонентом закладу освіти 
як соціальної системи є людина. Але, крім 
людей, для нормального його функціо-
нування необхідні різноманітні речі, 
технічні об’єкти. Їх згодом стає все більше. 
Ці матеріальні об’єкти можуть бути 
розглянуті як самостійні елементи закладу 
освіти, що є системним утворенням. 
Управління закладом освіти – це управління 
насамперед людьми і стосунками між 
ними, але й управління речами [7, с. 66]. 

Із проблемою закономірностей 
управління закладом освіти найтісніше 
пов’язана проблема принципів управління 
закладом, тому що соціальні закони 
реалізуються через свідому діяльність 
людей. Ланкою, яка поєднує 
закономірності та діяльність, є принципи 
управління – фундаментальні положення, 
вихідні вимоги до його здійснення. 
Реалізація вимог принципів дає змогу 
здійснювати управління відповідно до його 
законів. 

Номенклатура принципів управління 
закладом освіти включає близько 30 
найменувань. Тільки сім принципів 
згадуються у більшості авторів. Це свідчить 
не тільки про значну різноманітність 
поглядів науковців, а й про недостатній 
рівень розробки проблеми. Низка 
принципів, що мають ідеологічне 
спрямування, застаріли і втратили 
актуальність. Деякі з запропонованих 
принципів мають вузький, локальний 
характер і відіграють роль окремих вимог, 
а не фундаментальних положень – 
принципів (діловитості, колективізму 
тощо). 

Принципи управління навчальним 
закладом зазначені у поданій нижче 
таблиці. Під номерами – прізвища вчених, 
що займалися розробкою даної проблеми: 
1 – О. Орлов; 2 – В. Кричевський; 3 – М. Сун-
цов; 4 – Є. Березняк; 5 – В. Маслов; 6 – І. Мі-
тіна; 7 – Г. Єльнікова; 8 – В. Бондар. 
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Принципи управління навчальним закладом (за Є. Хриковим) 

№ Назва принципу Наявність принципів у різних авторів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Зв’язок з життям + + + + + +     

2. Демократичний 
централізм 

+ + +   + +     

3. Колегіальність та 
єдиноначальність 

+ + + +   +     

4. Науковість +   +   + + + + 

5. Системність +           +   

6. Плановість +   + + + +   + 

7. Ефективність +     +         

8. Головна ланка + +   +         

9. Об’єктивність               + 

10. Відповідальність         +       

11. Перспективність       + +       

12. Діловитість       +         

13. Контроль +   + + +       

14. Колективізм       +         

15. Ініціатива, активність       +         

16. Гуманізація         +       

17. Оптимізація       +         

18. Економізація       +         

19. Наступність         +       

20. Соціальна детермінація             +   

21. Демократизація             +   

22. Активна рівновага               + 

23. Інформ. зв’язок               + 

24. Субординація               + 

25. Доброзичливість               + 

26. Конструктивність               + 

27. Ретроспективність               + 

Отже, на сучасному етапі розвитку 
системи освіти України необхідно 
враховувати процеси децентралізації, 
значимість економічних аспектів діяльності 
закладів освіти, участь закладів у 
формуванні власної фінансової бази, 
ефективність використання всіх видів 
ресурсів, варіантність стратегії розвитку, 

використання сучасних розробок і 
технологій. Тому виникає необхідність у 
всебічному аналізові діяльності закладу 
освіти як елементу системи освіти України. 
Керівник закладу освіти має володіти 
технологіями менеджменту, щоб не 
залишитися осторонь від реалій сучасного 
життя. 
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НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС 

 

ВСЕСВІТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФІЗИКИ  

І МЕТАФІЗИКИ 

Ю. Логвиненко, В. Мазуренко  

Визначне місце у творчому доробку 
українського письменника, політичного 
діяча та науковця М. Руденка займає праця 
«Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту)», 
у якій автор виклав власну теорію 
світобудови та розвинув науку про Монади. 
Дослідник завжди дотримувався думки, що 
окремого знання не існує, був глибоко 
переконаний, що «… відокремленої, 
«своєї» науки немає, що є наука 
загальнолюдська, яка включає в себе всі 
знання, здобуті людством за всю його 
історію, незалежно від того, в якій галузі 
вони з’явилися» [6, с. 502]. Саме тому 
«Гносис і сучасність» є синтезом знань 
математики, фізики, астрономії, філософії, 
етики, економії, релігії, які людство 
накопичило протягом тисячоліть.  

У мемуарному романі «Найбільше диво – 
життя» й у праці «Гносис і сучасність» 

письменник пояснює читачам, що 
спонукало його до науково-дослідницької 
діяльності: до 36 років він не мав жодних 
світоглядних криз, зробив вдалу літера-
турну кар’єру, був щирим комуністом. Після 
розвінчання культу Сталіна на ХХ з’їзді КПРС 
почав шукати відповіді не лише на політичні 
питання. Хотів зрозуміти, «яким є насправді – 
той світ, у якому живе земне людство і за 
яких джерел воно існує» [6, с. 494]. 

На тлі антропогенного нігілізму сучасної 
цивілізації М. Руденко намагався відшукати 
ідею об’єднання людства в боротьбі за 
виживання в умовах, що прямо чи 
опосередковано загрожують існуванню 
життя на Землі. Письменник-учений вбачає 
майбутнє планети Земля через оновлення 
світогляду Людини, перегляд вектору 
розвитку людської цивілізації, який сьогодні 
шкодить безпечному життю біо- і атмосфери.  
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Людство повинно переорієнтуватися на 
принципово нові форми співжиття на 
підвалинах справедливості, чесності, 
моралі, а в життєдіяльності дотримуватися 
принципів лише достатньо необхідної 
індустріалізації економік світу й розумного 
використання природних ресурсів без 
шкідливого втручання людини у лоно 
природи. Це не повний перелік глобальних 
проблем, які, не вирішивши, цивілізація 
може втягнутися в абсолютний хаос із 
сумнівним кінцем, особливо, коли буде 
розпочата термоядерна війна, що може 
знищити все органічне життя на Землі.  

Незважаючи на усвідомлення того, що 
збройні конфлікти в різних куточках 
планети забирають життя і створюють 
гуманітарні катастрофи, людина, 
інтелектуальна частка Всесвіту, це робить. 
Та чи все ми знаємо про саму людину? І чи 
достатньо цих знань, щоб назвати земне 
суспільство цивілізацією? Свого часу доктор 
фізико-математичних наук, професор 
М. Курик, підкреслюючи виняткову роль 
людини, писав: «Людина – це мірило всіх 
речей на Землі, вона повинна зайняти 
центральне місце у розв’язанні цих 
найважливіших проблем, особливо зараз, 
на початку третього тисячоліття. Академік 
В.І. Вернадський передбачав, що розвиток 
життя на землі йтиме, можливо, в напрямі 
від біосфери до ноосфери, єдиного розуму 
Космосу» [6, с. 501].  

Пророчі слова академіка В. Вернад-
ського збуваються. Наука семимильними 
кроками динамічно просувається вперед. 
NBICS-технології сприяють надрозвитку 
ноосфери. Зазначені технології вимагають 
від земної людини тверезого, виваженого 
поводження перш за все в сфері 
індустріалізації. Безконтрольність, сліпе 
лобіювання надприбуткових проектів і 
впровадження новітніх технологій можуть 
спровокувати катастрофу.  

Тема бережливого ставлення до матері-
природи проходить через весь творчий 
доробок поета і прозаїка. У поезії «Я знав 
тебе, Донбасе, в ті часи…» М. Руденко 
попереджав про екологічну катастрофу і 
закликав до переорієнтації споживання: «… 

Ми все це називаємо життям – / Заради 
нього з поля шкуру здерли. / Гуртом 
перетворилися в нетям: / Яке життя, коли 
степи померли?» [5, с. 644]. Поетові боліло 
все, що викликало негаразди не тільки для 
рідного українського народу, а й для всього 
світу. Не можна не погодитися з 
професором М. Куриком, який дав 
характеристику надзвичайно мужній, 
талановитій людині, що мала на меті 
відкрити для земного людства Всесвіт: 
«Микола Данилович Руденко не просто 
знана в суспільстві Людина як поет, 
філософ, стійкий борець за права людини, 
не лише порядна, добра, мужня Людина, 
про яку можна сказати словами: «Це честь і 
сумління нашої епохи», але це в прямому 
розумінні Пророк ХХ століття. Автор 
незвичайного роману «Сила Моно-
су» («Вітчизна», № 1‑2, 1995), «Економічних 
монологів», книги «Енергія прогресу» …, 
яка нам дає узагальнену, чітку, наукову 
концепцію про Всесвіт, про Абсолют, про 
Духоматерію» [6, с. 502].  

Названа вище книга М. Руденка 
«Енергія прогресу», складником якої є 
праця «Гносис і сучасність (Архітектура 
Всесвіту)», що містить фундаментальні 
наукові дослідження письменника, є 
спробою автора поєднати фізичне та 
метафізичне. Балансуючи між цими двома 
поняттями, М. Руденко відкрив їх гармо-
нійну єдність, дав нове розуміння цілісності 
Всесвіту і невід’ємної її частини – Людини, її 
фізичної сутності й духовного безсмертя.  

Мета статті – здійснити аналіз першого 
розділу «Фізичне і метафізичне» праці 
М. Руденка «Гносис і сучасність (Архітек-
тура Всесвіту)».  

Працю «Гносис і сучасність» М. Руденко 
датує квітнем-травнем 1976 року. Її було 
конфісковано працівниками КДБ, у архівах 
якого вона й пролежала понад два 
десятиліття. Повернувся до неї письменник 
у січні 1999 року: переписав п’ятий розділ, 
розширив десятий розділ, всю працю 
ретельно відредагував.  

Письменник сподівається на визнання 
основних наукових постулатів своєї праці 
вченими та небайдужими читачами. Беручи  
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до уваги той факт, що «Гносис і сучасність 
(Архітектура Всесвіту») є вистражданим 
науковим відкриттям, письменник 
сподівається, що читач відгукнеться на його 
духовну сповідь: «А там, дивись, 
віднайдеться жива душа, для якої мої 
вболівання виявляться не лише зрозу-
мілими, а й духовно близькими» [6, с. 509]. 
М. Руденко не випадково наголошує, що 
розраховує на розуміння та прийняття його 
теорії про будову Всесвіту українським 
суспільством і світовою громадськістю: «На 
що ж я сподіваюся, пишучи цю книгу? Лише 
на одне: на інтелектуальний демократизм 
читацької публіки» [6, с. 509].   

Без розуміння першооснов поставленої 
мети нам не досягти. Таку парадигму 
розвитку М. Руденко осягнув ще сорок 
років тому. Це спонукало його шукати 
основу буття і результати пошуків 
оприлюднити у праці «Гносис і сучасність». 
Одне є очевидним: його теорія та 
результати обрахунків до цього часу не 
спростовані, навіть більше – праця 
М. Руденка заслуговує стати об’єктом 
серйозних досліджень. Б. Олійник вказав на 
незвичайну самобутність і значущість праці 
М. Руденка для світової спільноти: «Серед 
них вивищується постать Миколи Руденка – 
видатного мислителя, котрого визнають 
знані вчені світу і, нарешті, незламного 
правозахисника, який пройшов арешти, 
ув’язнення і заслання. Одне слово, це 
давало підстави номінувати Миколу 
Даниловича на Нобелівську премію! А хто 
висунув?» [6, с. 4].  

Слова Б. Олійника – це вирок байду-
жості (чи зневаги!) до українських наукових 
досягнень, хоча такі постаті, як М. Руденко 
та багато інших особистостей, є гордістю 
української нації. Вони вказують вектор 
розвитку кожній українській людині й цілим 
народам. Непросте завдання взявся 
вирішувати М. Руденко – а саме: поєднати 
фізику і метафізику. Надзвичайна 
складність цього завдання полягає, перш за 
все, у консервативності мислення 
більшості.  

Розпочинається розвідка М. Руденка 
розділом «Фізичне і метафізичне». Першим 

кроком письменник піддає критиці 
марксистську ідеологію у частині, що 
стосується діалектичного матеріалізму. 
Письменник вважає грубою помилкою 
намагання марксистських ідеологів звести 
всесвітні процеси тільки до фізико-хімічних 
реакцій: «Так це фактично і робиться: всю 
людську історію пояснюють як боротьбу 
класів – тобто як відповідну реакцію. І 
навіть цей «хімічний» термін широко 
вживається в марксизмі» [6, с. 514]. 

Перший розділ заглиблює читача у 
понятійні категорії фізичного і метафізич-
ного. Фізичне існує об’єктивно, і воно 
описується мовою алгебри, але й 
метафізичне також існує, і між цими двома 
поняттями є точка дотику: «Те, що 
описується формулами, неминуче належить 
до фізики, бо тут панує метафізичний 
деспотизм, котрий не має нічого спільного 
з алгеброю руху, якою займалися 
старовинні гностики» [6, с. 509]. І все ж 
дослідник відшукає ту точку перетину між 
фізичним і метафізичним, наведе формули, 
якими опише той Всесвіт, що йому 
відкрився.  

Людина є поєднанням фізичного й 
духовного, але це не означає, що вона і є 
головним визначником матерії, яку, власне, 
не може ні відчути, ні збагнути, де початок, 
а де кінець її творіння. Свого часу К. Маркс і 
Ф. Енгельс намагалися речовинне видати за 
матерію, стверджували, що, окрім 
речовинного оточення білкових мас, якими 
є також і люди, більше нічого немає. За 
цією філософією, життя людей і Природа є 
суцільним хімічним процесом. Таке 
тлумачення матерії марксисти протягом 
довгого часу використовували для 
одурманювання звичайних обивателів, які 
не переймалися глибокими філософськими 
пошуками: «В Енгельса все вирішується 
якнайпростіше: життя – це існування 
білкових тіл. Оце тобі й уся філософія! 
Зрозуміло, на кого її розраховано, – лише 
на людей, які взагалі не збираються 
думати» [6, с. 513].  

М. Руденко наголошує, що освічена 
нація ніколи не стане залежною від 
духовного та фізичного засилля марксистської 
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ідеології. Розкриваючи суть марксизму, 
письменник вчить українську спільноту бути 
активними та небайдужими до національної 
міці, духовного зростання, справедливості 
та гідності. Нація має бути згуртованою на 
ідейну боротьбу за власну незалежність і 
самобутність.  

Успіх марксизму визначався безпідстав-
ною підміною філософської категорії 
матерія на речовину. Як бачимо, підміна 
філософських категорій на інші, «зручніші», 
дозволила марксистам зайняти панівне 
положення: «У радянській пресі все це, 
звичайно, пояснюється інакше: марксизм 
звільняє людину від забобонів – отже, несе 
їй свободу й незалежність мислення. 
Насправді йдеться тільки про те, щоб у 
твоїй душі не лишилося жодного куточка, 
де б господарював той, хто здобув 
найвищу земну владу. Він сам для себе 
істина – отже, ніякі інші об’єктивні істини 
йому не потрібні» [6, с. 519].  

У своїх художніх творах М. Руденко 
показав, до чого призводять такі ігри з 
осноповоложними категоріями. У романах 
«Ковчег Всесвіту» і «Син Сонця – Фаетон» 
письменник доводить, до якої ниці може 
впасти диктатор, аби утримати узурповану 
владу. М. Руденко критикує постулат 
марксистів про те, що людина – найвищий 
суб’єкт Природи: «І чому сама Природа – не 
Суб’єкт? Це ж знову таки гола віра, а не 
чітка наука! Віра навпаки – тобто 
антирелігія. При цьому антирелігія може 
виявитися новою формою релігії: релігією 
Зла, Темряви, Насильства…» [6, с. 518]. 

У цьому ж розділі письменник готує 
читача до розуміння його складної 
філософської теорії про будову Всесвіту. На 
думку М. Руденка, необхідно з’ясувати, 
чому певна частина суспільства не може 
сприйняти метафізику як основу архітек-
тури Всесвіту. Читач має розуміти, що 
марксистське світобачення є ілюзією. Вона 
міцно тримає заангажовану частину 
суспільства у полоні скаламученої марксист-
сько-ленінської філософії.  

Метафізика була проголошена ворогом 
людства. М. Руденко розкриває демагогію 
марксистів: «… слід пам’ятати, що: а) 

діалектику створено старовинними 
метафізиками – отже, протиставляти її 
метафізиці немає жодних причин; б) 
метафізика ніколи не проповідувала 
незмінності світу – вона шукала незмінну 
першооснову світу» [6, с. 511].  

Марксисти відштовхувалися від 
матеріалізму Л. Фейєрбаха, який був пере-
конаним метафізиком. М. Руденко пояс-
нює, як марксистам це вдалося: «Але Маркс 
і Енгельс беруть тимчасове, психологічне 
(по суті – обивательське!) для визначення 
не лише ефемерного явища, а цілої 
історичної епохи. Більше того, тимчасове 
екстраполюється на майбутнє, і ось маємо: 
«пролетаріатом» себе величає радянська 
бюрократія, котра і за цензом, і за 
державною могутністю незмірно пере-
вищує римських аристократів» [6, с. 510]. 

Марксисти оголосили себе послідов-
никами Л. Фейєрбаха, використовуючи 
його матеріалізм та гегелівську діалектику, і 
таким чином виник діалектичний 
матеріалізм. Л. Фейєрбах трактував 
матерію як Субстанцію, а не як конкретне 
тіло. Та для Ф. Енгельса з його діаматом 
необхідно було прив’язати філософські 
категорії до конкретної людини 
(пролетаріату), і тому він спирався не на 
матерію, об’єктивно існуючу за межами 
нашого відчуття, а на речовину або тіло. 
М. Руденко демонструє процес підміни 
категорій марксистами: «І ось диво: як 
тільки фейєрбахівський матеріалізм 
«запліднюється» діалектикою – матерія як 
Субстанція чомусь відразу ж зникає, а 
натомість з’являється матерія як тіло. 
Тобто, на місце філософа приходить 
обиватель» [6, с. 513]. «Обивательство» – це 
продукт, перш за все, духовної апатії, 
байдужості, результат неякісної освіти чи, 
можливо, її повної відсутності. Обива-
тельство – не тільки результат нерозуміння 
філософії життя Всесвіту, а й можливість 
для політичних кланів спаплюжити 
справжню філософію, яка шукає напрями 
розвитку найбільшої цінності Всесвіту – 
Людини. Людина ХХІ ст. має створити 
умови побудови справжньої цивілізації не 
тільки на Землі, а й у найближчому космічному 
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просторі. Побудова такої цивілізації 
можлива з розумінням того, хто така 
людина і яка її роль у житті Всесвіту. 
Програма цивілізаційного становлення має 
ґрунтуватися на свободі духу, вільному 
визначенні напрямів розвитку. Щасливе та 
комфортне життя на землі не можливе без 
знань про оточуючий світ. Зазначена думка 
простежується у кожному рядку творчого 
доробку М. Руденка.  

Відштовхуючись від трактування 
категорії матерія Фейєрбахом і Спінозою, 
М. Руденко піддає нищівній критиці 
філософію Ф. Енгельса: «Л. Фейєрбах як 
метафізик критикував людей, які 
намагалися вивести мислення (отже, й саме 
життя) з фізико-хімічних процесів. Для 
нього, як і для Спінози, матерія – це 
Субстанція, а не атоми, не планети і взагалі 
не тіла. Фактично він бачив матерію як сам 
простір – тобто бачив її субстанцію, 
науково, а не по-обивательському» [6, с. 513]. 
Таке розуміння матерії М. Руденко переніс 
до власної гіпотези про будову Всесвіту.  

Щоб зрозуміти архітектуру Всесвіту за 
М. Руденком, необхідно звільнити розум і 
світогляд від хибного вчення марксизму-
ленінізму та його наслідків. Тільки за такої 
умови буде досягнуто необхідний рівень 
для сприйняття руденкового вчення. Чому 
письменник так наполегливо полемізує і 
відкриває згубність минулої комуністичної 
влади, яка метафізику вважала ворожою 
антипролетарською ідеологією? Мабуть, за 
те, що власною свободою заплатив за 
відверту непокору, прагнучи довести 
комуністичному режимові, що матерія як 
Субстанція не існує, а є білкова маса – 
людина – з її класовою боротьбою: «Навіщо 
сперечатися про те, можна чи не можна 
бачити Всесвіт у вигляді нашого Творця? 
Якщо ти метафізик, тебе слід негайно 
тягнути до КДБ й оформляти протокол на 
зразок: «Бореться проти марксистсько-
ленінської філософії, захищає ідеологію 
капіталізму з метою повалення існуючої 
влади» [6, с. 518].  

Якщо істина не виборюється в рівному 
протистоянні, а призначається владною 
силою, то це вже не істина, а політичне 
шахрайство. Арена такого шахрайства на 

теренах СРСР тривала більше 70 років. 
М. Руденко одним реченням дав вичерпну 
характеристику марксистській філософії, 
якій вдалося затримати майже на століття 
розвиток духовності народів СРСР: «І перед 
усім винен марксизм із його претензіями на 
непогрішиму науковість. Виявляється, це 
здатне уживатися поруч: бездоганна 
механіка й повне філософське неуцтво, яке 
за допомогою концтаборів намагається 
довести, що воно є наука» [6, с. 522]. Україні 
ще належать побороти пережитки старої 
управлінської системи, що вибудувалася 
ще у колишньому СРСР, і сьогодні на всіх 
рівнях влади шарпає українську спільноту 
під будь-яким приводом, перекладаючи 
державні проблеми на плечі збіднілого 
народу.  

Спираючись на вчення давньогрецьких 
філософів Платона та Піфагора, письменник 
підводить читача до розуміння єдності 
фізичного та метафізичного, бо інакше буде 
складно зрозуміти структуру Всесвіту. Для 
спрощення пояснень він навів простий 
приклад, зрозумілий кожному: «Отже, самі 
засновники метафізики не цуралися 
фізичного, бо вони – фізика і метафізика – 
виступають разом, як у людині виступає 
разом тілесне і духовне» [6, с. 520]. Неодно-
разово філософи світу стверджували, що 
мікро і макрокосм існують в єдності. Лише 
з цієї позиції можна збагнути руденківську 
будову Всесвіту, тим більше, руденківську 
теорію Монад.  

Поєднуючи непоєднувані до цього 
категорії, М. Руденко пише: «Якщо ж я 
щось порушую, то лише традицію – досі 
метафізичне й фізичне розглядали 
окремо» [6, с. 521]. Письменник апелює до 
великих відкриттів, захоплюючись філософ-
ським вченням Піфагора та його 
послідовників про будову Всесвіту, які зі 
звичайного коливання струни вибудували 
теорію про гармонію сфер. Саме ця 
філософська школа тлумачила Всесвіт як 
єдиний організм, заснований на самоуправ-
лінні. Давні філософські школи, маючи 
незначну кількість практичних дослідів, 
робили глибоко обмірковані, далекоглядні 
висновки.  
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Якщо орган самоуправління Всесвітом 
існує (а це доводять філософи різних епох), 
то має бути і орган Синтезу. Зазначений 
орган має володіти духовними якостями, і 
людина, вдавшись до фізичних розрахунків, 
буде спроможна описати його сутність і 
виділити структурні елементи. Посилаючись 
на вчення Піфагора, Платона та їх 
послідовників, М. Руденко стверджує, що 
саме вони заклали міцний фундамент 
Гносису, в якому можна знайти основні 
поняття майже всіх філософських проблем. 
Не випадково письменник перейняв 
піфагорійське визначення Суб’єкта як 
Органу Синтезу і Свободи Творчості – 
Монаду: «У Піфагора є прекрасне поняття, 
яке об’єднує в собі фізичне і метафізичне, – 
Монада! Гадаю, це те ж саме, що в пізніших 
гностиків називалося Пліромою. Це 
одночасно і субстанційна одиниця Буття, і 
Єдине. Або Єдиний. У Піфагора Єдиний 
виглядає так: Бог є Природа, Природа є 
Бог» [6, с. 522]. 

Розділ «Фізичне і метафізичне» – це 
своєрідний ключ до пізнання структури 
Всесвіту. Поєднання фізичного та метафізич-
ного як необхідна і достатня умова для 
пошуку основи і пояснення того, звідки 

людство бере свій початок і де мета 
розвитку людської цивілізації. Сучасні умови – 
це нагромадження протиріч, що переш-
коджають досягненню мети та утримують 
людство в межах міжнаціональної, міжетніч-
ної боротьби. Саме це інколи призводить до 
збройних конфліктів. Ця боротьба супровод-
жується гуманітарними катастрофами та 
екологічними кризами. Майбутнє земного 
людства залежить від того, чи зможе воно 
врахувати помилки минулого та побудувати 
майбутнє на істинних категоріях. На нашу 
думку, це й було основним мотивом до 
написання праці «Гносис і сучасність 
(Архітектура Всесвіту)».  

Феномен творчості М. Руденка полягає в 
тому, що в ній закладена глибока універ-
сальність, поєднано талант письменника, 
поета, філософа, вченого. Його доробок 
має величезну кількість свіжих ідей, вказує 
на можливі шляхи вирішення широкого 
спектру глобальних проблем, які стоять 
перед Україною та людством. Ось чому його 
спадщина вимагає ґрунтовного дослід-
ження та популяризації. Україні та світові ще 
належить відкрити, зрозуміти та осягнути 
масштаб ідей Миколи Руденка. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Логвиненко Ю., Мазуренко В. Микола Руденко: феномен у світовій науці та українській 

літературі: Монографія. Суми: Вид-во СДПУ імені А.С.Макаренка, 2018, 245 с. 
2. Мазуренко В., Логвиненко Ю. Монадологія Г. Лейбніца, М. Бугайова, М. Руденка: 

порівняльний аналіз Філософія науки: традиції та інновації», 2017. №2 (16). С. 151‑162. 
3. Мазуренко В., Логвиненко Ю. Фізична економія як новітній спосіб глобального мислення 

(за статтею М. Руденка «Глобалізація і Україна»). EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and 
Society. 2016. Ч.3. С. 31-42. 

4. Мазуренко В., Логвиненко Ю. Теорія Миколи Руденка про Світову Монаду. Особистість, 
суспільство, політика: Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. / За заг. ред. Я. Кота. 
Люблін: WSEI, 2017. Ч. 1. 2017. С. 36-39.  

5. Руденко М. Вибране. Вірші та поеми (1936-2002) Київ: Дніпро, 2004. 797 с. 
6. Руденко М. Енергія прогресу. Гносис і сучасність: Метафізична поема. Публіцистика. 

Поема. Київ: Журналіст України, 2008. 716 с. 
 



17  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 40 ) , 2018 _________________________________________________________________________________________

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 

О. Осипенко ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

Формування здорового способу життя 
підростаючого покоління України належить 
до найактуальніших проблем, вирішення 
якої обумовлює майбутнє держави та 
подальше існування здорової нації. 
Сьогодні сферою формування здорового 
способу життя дітей і підлітків є система 
освіти. Обов’язковим компонентом 
національної системи освіти мають бути 
знання про формування, збереження та 
зміцнення здоров’я. 

У сучасному суспільстві життя й 
здоров’я людини визначаються як найвищі 
людські цінності. Батьків і педагогів 
сьогодні надзвичайно хвилює питання, як 
допомогти дітям бути здоровими, 
сильними, витривалими. Адже, на жаль, 
несприятливі соціально-економічні умови 
сучасної України, важка екологічна 
ситуація, інформаційне перенасичення та 
інтенсифікація навчального процесу 
викликають тенденції до погіршення 
здоров’я дітей і учнівської молоді. 

Головне завдання дорослих полягає в 
тому, щоб сформувати в українців свідоме 
ставлення до власного здоров’я. 
Утвердження загальнолюдських цінностей, 
збереження здоров’я громадян України є 
винятково актуальною проблемою 
сьогодення. 

Проблеми збереження та зміцнення 
здоров’я учня актуалізовані в працях 
Н. Бібік, М. Віленського, Б. Долинського, 
О. Ващенко, О. Газмана, В Клімової, 
С. Кондратюк, В. Петленко, С. Свириденко, 
Т. Сущенко, й ін. До питання здоров’язбе-
режувального виховання молодших 
школярів зверталися В. Горщак, О. Дубо-
гай, З. Малькова, Л. Романенко, В. Шахнен-
ко та ін. 

Мета статті – проаналізувати 
особливості формування здоров’язбері-
гаючих компетентностей на уроках 
фізичної культури та в позаурочний час. 

Фізична культура – складова частина 
загальної культури суспільства, що 
спрямована на зміцнення здоров’я, 
розвиток фізичних,  морально – вольових 
та інтелектуальних здібностей з метою 
гармонійного формування її особистості та 
розвитку активної життєдіяльності. Уроки 
фізичної культури  спрямовані на вирішення 
виховних, освітніх і оздоровчих завдань. 

Конституція України визнає життя і 
здоров’я людини одними з найвищих 
соціальних цінностей [7]. Держава несе 
відповідальність перед людиною за свою 
діяльність, зобов’язана забезпечити 
якнайповнішу реалізацію цих цінностей і 
при тому вирішити завдання виховання 
здорового покоління, від чого значною 
мірою залежить стан продуктивних сил 
країни, її економічний, оборонний, інтелек-
туальний, духовний потенціал, ресурс 
розвитку суспільства. 

Ще в 1991 році в Україні набула чинності 
Конвенція ООН про права дитини. 
Виконання умов Конвенції, положень 
Всесвітньої декларації про забезпечення 
виживання, захисту й розвитку дітей [8] 
вимагало цілеспрямованих дій української 
держави, всього суспільства щодо 
створення сприятливих умов для розвитку 
дітей. Адже стан фізичного, психічного, 
соціального та духовного здоров’я 
підростаючого покоління є інтегральним 
показником суспільного розвитку, могутнім 
чинником впливу на економічний, 
культурний, обороноздатний потенціал 
країни. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 
розглядає цю проблему не як суто 
медичну, а як комплексну. Здоров’я 
визначається як філософська, соціальна, 
економічна, біологічна, медична категорії, 
об’єкт споживання, вкладення капіталу, 
індивідуальна та суспільна цінність, явище 
системного   характеру,    динамічне,    що  
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постійно взаємодіє з навколишнім 
середовищем 

Саме у молоді роки (дитячому та 
підлітковому віці) відбувається сприйняття 
певних норм і зразків поведінки, 
накопичення відповідних знань і вмінь, 
усвідомлення потреб і мотивів, визначення 
ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень. 
Тому особливу педагогічну увагу форму-
ванню здорового способу життя треба 
приділяти з дошкільного віку. 

Про основні проблеми в цій сфері 
свідчать дані МОН України. Вони вказують 
на те, що різні порушення статури виявлено 
у більшості учнів шкіл, у багатьох 
спостерігались відхилення від норми у 
серцево-судинній системі, неврози. Багато 
учнів відстають у навчанні, основною 
причиною цього, на думку науковців, є 
погіршення стану здоров’я, слабкий 
фізичний розвиток, зниження імунітету до 
захворювань. За дослідженнями інституту 
педіатрії, акушерства та гінекології АМН 
України, лише близько 10% немовлят 
народжуються здоровими. 

Слід зауважити, що до школи 
потрапляє ще менше здорових дітей. 
Негативну роль відіграють екологічний 
чинник, спадковість, умови та спосіб життя. 
Погіршення загального рівня досягнень у 
навчанні, як зазначають науковці, пов’язано 
з низьким рівнем здоров’я школярів. Ці дані 
були отримані Всеукраїнським фондом 
соціальних досліджень, який провів аналіз 
стану здоров’я дітей України. Зокрема, 
було зроблено висновок, що стан здоров’я 
дітей і підлітків України поступово 
погіршувався протягом останніх 10-15 років 
і на цей час опинився на рівні, котрий у 
перспективі загрожує існуванню здорової 
нації. 

На слабке здоров’я молоді вказує його 
рівень у призовників, причому він з року в 
рік знижується. Кількість здорових 
призовників протягом останніх 10 років 
знизилася майже вдвічі. 

Низький рівень здоров’я молоді має 
низку конкретних причин. 

Серед усіх чинників, які так чи інакше 
впливають на стан і фізичного, і психічного 
здоров’я молоді, найважливішою є пове-

дінка. Цей показник перевищує вплив 
спадковості, навколишнього середовища 
та якості медичної допомоги. Найважчі 
хвороби пов’язані з індивідуальними 
звичками, особливо постійними, які в 
сукупності називають способом життя. 

Поведінка людини дуже важлива для 
здоров’я, впливає на нього безпосередньо, 
через спосіб життя або опосередковано – 
через економічні та соціально-економічні 
умови, які, безперечно, є основою 
здоров’я. Щоб вплинути на поведінку 
людини, необхідні зусилля з боку самої 
людини, сім’ї та суспільства. 

На здоров’я молоді особливо згубно 
впливає незадовільна організація навча-
льного процесу. Як свідчать дані 
досліджень, серед загальної кількості 
підлітків до моменту здобуття середньої 
освіти здоровими залишаються лише 6%. 45-50% 
випускників мають суттєві морфо-функціо-
нальні відхилення, а 40-60% – хронічні 
захворювання, через що третина з них 
мають обмеження у виборі професії. Від 
20% до 80% підлітків набувають патологію 
одночасно 2-5 систем [5]. 

Початкова ланка освіти – фундамент 
шкільного навчання, адже саме тут 
закладається основа для формування 
особистості майбутнього громадянина. 

За Державним стандартом початкової 
загальної освіти учень початкової школи 
отримує знання, уміння та навички, що 
допоможуть йому підготуватися до 
подальшого навчання. Завдання вчителя 
сучасної школи полягає у формуванні кола 
компетентностей – ключових, предметних, 
міжпредметних [6]. 

Найбільш актуальним завданням 
сучасного вчителя є формування ключових 
компетентностей молодшого школяра: 
уміння вчитися, здоров’язбережувальна, 
загальнокультурна, громадянська, підприє-
мницька, соціальна, інформативно-комуні-
кативна.  

Одна з ключових компетентностей – це  
здоров’язбережувальна. Вона розуміється 
як цілісне індивідуальне психологічне 
утворення особистості, спрямоване на 
збереження фізичного, соціального, психіч-
ного   та   духовного   здоров’я  –  свого   та  
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оточення [1]. Передбачає наявність у 
людини комплексу сформованих навичок, 
до яких належать: 

1. Життєві навички, що сприяють 
фізичному здоров’ю: 
– навички раціонального харчування 

(дотримання режиму харчування; уміння 
складати харчовий раціон, враховуючи 
реальні можливості та користь для 
здоров’я; уміння визначати й зберігати 
високу якість харчових продуктів); 

– навички рухової активності (виконання 
ранкової зарядки; регулярні заняття 
фізичною культурою, спортом, рухли-
вими іграми, фізичною працею); 

– санітарно-гігієнічні навички (навички 
особистої гігієни; уміння виконувати 
гігієнічні процедури); 

– режим праці та відпочинку (вміння 
чергувати розумову та фізичну 
активність; уміння знаходити час для 
регулярного харчування й повноцінного 
відпочинку). 

2. Життєві навички, що сприяють 
соціальному здоров’ю: 
– навички ефективного спілкування 

(уміння слухати; уміння чітко вислов-
лювати свої думки; уміння відкрито 
виражати свої почуття; володіння 
невербальними засобами комунікації 
(жести, міміка, інтонація тощо); 
адекватна реакція на критику; уміння 
просити про послугу або допомогу; 

– навички співчуття (уміння розуміти 
почуття; потреби та проблеми інших 
людей; уміння допомагати та підтри-
мувати); 

– навички розв’язування конфліктів 
(уміння розрізняти конфлікти поглядів і 
конфлікти інтересів; уміння розв’язувати 
конфлікти поглядів на основі толерант-
ності; уміння розв’язувати конфлікти 
інтересів за допомогою конструктивних 
переговорів); 

– навички поведінки в умовах тиску, 
погроз, дискримінації (навички впев-
неної (адекватної) поведінки, зокрема й 
застережних дій щодо ВІЛ-СНІДу; уміння 
розрізняти прояви дискримінації; 
зокрема щодо людей з особливими 
потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД; уміння відстоювати свою позицію 
та відмовлятися від небажаних 
пропозицій, зокрема й пов’язаних із 
залученням до куріння, вживання 
алкоголю, наркотичних речовин; уміння 
уникати небезпечних ситуацій і 
адекватно діяти при загрозі насилля); 

– навички спільної діяльності та співробіт-
ництва (уміння бути «членом команди»; 
уміння визнавати внесок інших у спільну 
роботу; уміння адекватно оцінювати свої 
здібності та свій внесок у спільну 
діяльність). 

3. Життєві навички, що сприяють 
духовному та психічному здоров’ю: 
– самоусвідомлення та самооцінка (уміння 

усвідомлювати власну унікальність; 
позитивне ставлення до себе, інших 
людей, до життєвих перспектив; 
адекватна самооцінка: уміння реально 
оцінювати свої здібності й можливості, а 
також адекватно сприймати оцінки 
інших людей); 

– аналіз проблем і прийняття рішень 
(уміння визначати суть проблеми та 
причини її виникнення; здатність 
сформулювати декілька варіантів 
розв’язання проблеми; уміння перед-
бачати наслідки кожного з варіантів для 
себе та інших людей; уміння оцінювати 
реальність кожного варіанта, врахо-
вуючи власні можливості та життєві 
обставини; здатність обирати оптимальні 
рішення); 

– визначення життєвих цілей і програм 
(уміння визначати життєві цілі, 
керуючись своїми потребами, нахилами, 
здібностями; уміння планувати свою 
діяльність, враховуючи аналіз можли-
востей і обставин; уміння визначати 
пріоритети й раціонально використо-
вувати час); 

– навички самоконтролю (уміння прави-
льно виражати свої почуття; уміння 
контролювати прояви гніву; уміння 
долати тривогу; уміння переживати 
невдачі; уміння раціонально планувати 
час); 

– мотивація успіху та тренування волі (віра 
в те, що ти є господарем свого життя; 
установка на успіх; уміння зосереджуватися 
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на досягненні мети; розвиток наполег-
ливості та працьовитості). 

У Конституції України, Законі України 
«Про охорони дитинства», інших урядових 
документах наголошується на необхідності 
збереження та зміцнення здоров’я молод-
шого покоління [6; 3]. 

Збереження зміцнення здоров’я дитини 
залежить насамперед від її дбайливого 
ставлення до власного організму, здоро-
вого способу життя, правильного 
харчування, активної фізкультурно-оздоров-
чої діяльності.  

Навчити дітей берегти й зміцнювати 
своє здоров’я – найважливіше завдання 
шкільної освіти. На законодавчому рівні 
його визначено Законами України «Про 
фізичну культуру та спорт», «Про охорону 
здоров’я», «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», Державною національною 
програмою «Освіта» («Україна ХХI 
століття»), Національною доктриною 
розвитку освіти України в ХХI столітті.  

У Законі України «Про загальну середню 
освіту» одним із головних завдань кожного 
загальноосвітнього навчального закладу 
визначення виховання свідомого ставлення 
до свого здоров’я та здоров’я оточення як 
найбільшої соціальної цінності, формування 
гігієнічних навичок і засад здорового 
способу життя, збереження та зміцнення 
фізичного й психічного здоров’я учнів [3]. 

Отже, на сучасну початкову школу 
покладається завдання виховання компе-
тентної особистості, яка не лише володіє 
знаннями щодо збереження й зміцнення 
здоров’я, а й уміє застосовувати їх у житті, 
адекватно діяти в різних ситуаціях, адапту-
ватися до складних соціальних умов, 
долати життєві труднощі, підтримувати 
своє здоров’я на належному рівні. 

Практика доводить, що процес форму-
вання свідомого ставлення до власного 
здоров’я потребує обов’язкового поєд-
нання інформаційного та мотиваційного 
компонентів із практичною діяльністю 
учнів, що сприятиме оволодінню дітьми 
необхідними, відповідно до віку, знаннями 
про  здоров’я, здоровий спосіб життя, 
здоров’язбережувальними вміннями та 
навичками.  

Діяльність учителя на кожному уроці 
має бути орієнтована на інформування в 
дітей стійкої позиції, що передбачає 
визначення цінності здоров’я, почуття 
відповідальності та збереження й зміц-
нення власного здоров’я, поглиблення 
знань, умінь і навичок пов’язаних з усіма 
складовими здоров’я (фізична, соціальна, 
психічна, духовна). Формування в учня 
компетентного ставлення до власного 
здоров’я неможливе без реалізації всіх 
його складових. 

Фізична складова здоров’я – це 
правильне функціонування всіх систем 
організму, позитивне ставлення до свого 
здоров’я, прагнення фізичної досконалості, 
їх загальної фізичної працездатності, 
загартованість організму, дотримання 
раціонального режиму дня, харчування, 
виконання вимог особистої гігієни. 

Реалізація фізичної складової 
здійснюється через: 

• ранкову гімнастику, фізкульт- 
хвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи; 

• контроль і самоконтроль за 
правильною поставою під час письма, 
читання, ходіння тощо (зміна діяльності); 

• виконання вправ щодо профілактики 
сколіозу, запобігання гіподинамії; 

• виконання дихальних вправ; 
• виконання гімнастики для очей, 

точковий самомасаж біологічно активних 
точок обличчя й голови (концентрація 
уваги, зняття втоми); 

• формування знань про використання 
народних засобів оздоровлення та 
профілактики захворювань, особисту 
гігієну, режим навчання, харчування, праці 
та відпочинку. 

Соціальна складова (соціальне 
благополуччя) – це передусім сформована 
чітка громадянська відповідальність за 
виконання соціальних ролей, позитивно 
спрямована комунікативність, високий 
рівень соціалізації та соціального статусу в 
колективі, доброзичливе ставлення до 
людей, самоствердження, самовиховання. 

Реалізація соціальної складової 
здійснюється через: 
 використання засобів, що сприяють інтересу 
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до навчального матеріалу; 
 створення умов для самовираження 

учнів; 
 стимулювання аргументації відповідей; 
 заохочення ініціативи учнів; 
 розвиток інтуїції, творчої уяви учнів; 
 зосередження уваги на якості мов-

лення; 
 демонстрацію правильного мовлення; 
 використання на уроці засобів 

диференційованого, проблемного, 
ділового, рефлексивного навчання та 
колективної розумової діяльності; 

 урахування зв’язків з іншими предме-
тами; 

 застосування дидактичного матеріалу; 
 надання різнорівневих домашніх 

завдань; 
 ініціацію різноманітних видів діяльності; 
 здійснення взаємоконтролю; 
 навчання дотримання правил спілку-

вання в класі, громадських місцях, 
їдальні, транспорті; 

 навчання вміння уникати конфліктних 
ситуацій за алгоритмом «Стій! Подумай! 
Прийми рішення!»; 

 навчання гуманного ставлення до 
людей із фізичними вадами. 
Психічна складова (психологічний 

комфорт) – відповідність когнітивної 
діяльності календарному віку, розвиненість 
довільних психічних процесів, наявність 
саморегуляції, позитивних емоцій, 
відсутність акцентуацій характеру й 
шкідливих звичок. 

Реалізація соціальної складової 
здійснюється за допомогою: 
 творення сприятливого психологічного 

клімату на уроці; 
 дотримання позитивного мислення; 
 демонстрації ненасильницьких засобів 

навчання; 
 навчання вміння керувати своїми 

емоціями, почуттями; 
 Навчання підтримання в собі 

впевненості у своїх можливостях, 
задатках; 

 здійснення самооцінки, самоконтролю; 
 здатності аналізувати наслідки дій 

шкідливих звичок для здоров’я; 
 навчання вміння самостійно ухвалювати 

рішення в різних ситуаціях; 
 навчання підтримувати дружні стосунки 

з усіма учнями класу; 
 музикотерапії; 
 кольоротерапії. 

Духовна складова (духовність) – 
пріоритетність загальнолюдських цін-
ностей; наявність позитивного ідеалу, що 
відповідає національним і духовним 
традиціям; працьовитість, доброзичливість, 
почуття прекрасного в житті, природі, 
мистецтві. Духовна складова реалізується 
завдяки: 
 навчанню доброзичливого ставлення до 

товаришів у класі, до учнів школи й 
дорослих; 

 навчанню відповідальності за власні дії 
та вчинки; 

 формуванню навичок самообслу-
говування; 

 навчанню висловлювати свої погляди 
щодо здорового способу життя; 

 навчанню здатності бачити й сприймати 
прекрасне в житті, природі, мистецтві, 
літературі; 

 навчанню вміти розрізняти добро і зло, 
духовне й бездуховне, долати прояви 
зла в собі; 

 усвідомленню смисложиттєвих духов-
них цінностей [3]. 
Формування в дітей основ свідомого 

ставлення до власного здоров’я не лише 
передбачає надання знань про власне 
здоров’я, а й має поєднуватися із 
формуванням у молодших школярів 
навичок оздоровлення, зміцнення та 
відновлення. Із цією метою в навчально-
виховний процес початкової школи мають 
бути упроваджені різноманітні  здоров’язбе
-режувальні технології, що сприяють 
збереженню та зміцненню здоров’я учнів. 

У фізкультурно-оздоровчу практику 
сучасної школи запроваджують широкий 
спектр здоров’язбережувальних техно-
логій: фізкультурно-оздоровчі (ранкова, 
дихальна, пальчикова гімнастика; масаж, 
гідроаеробіка); психогімнастика (вправи, 
ігри, етюди, пантоміми, анімація, театрал-
ізація); профілактично-лікувальні (фітоте-
рапія – чаї, коктейлі, фітомішечки; 
ароматерапія – ароматизація приміщення,  
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вітамінотерапія  –  вітамінізація   страв; 
терапевтичного спрямування (арт-, казко-, 
сміхо-, кольоро-, музико-, лялько-, піскове-, 
ігрова та танцювальна терапія), релаксація.  

Засадами практики, що надають 
можливість запровадження вищезаз-
начених здоров’язбережувальних техно-
логій, є насамперед уроки фізичної 
культури, основ здоров’я, інші види уроків; 
фізкультурно-оздоровчі заходи (динамічні 
перерви, фізкультхвилинки); позакласна 
робота (години спілкування, тренінги, 
походи й ін.); позашкільні заклади 
(спортивні секції, басейн, гуртки художньої 
самодіяльності); дозволлєва сфера (свята, 
розваги тощо); спеціально організовані 
оздоровчі заходи й процедури, малі форми 
активного відпочинку, до змісту яких 
включено інформацію про здоровий спосіб 
життя, що покликаний сформувати культ 
здоров’я, потребу в здоровому способі 
життя й культуру здоров’я як основу життя 
і людського щастя. 

Важливими завданнями здоров’язбере-
жувальних технологій є : 
 рухова активність дітей, молоді; 
 максимальне використання природи, 

мистецтва для духовного, емоційного 
розвитку учнів; 

 створення позитивного мікроклімату в 
колективі навчального закладу; 

 використання можливостей класної, 
позакласної та позашкільної роботи в 
початковій ланці школи; 

 підвищення педагогічної культури 
батьків засобами педагогічної пропа-
ганди; 

 розуміння вчителями початкової школи 
важливості запровадження здоров’я-
збережувальних технологій у навчально-
виховний процес; тобто важливою 
ознакою навчально-виховного процесу 
сучасної початкової школи має бути його 
спрямованість на збереження та 
зміцнення здоров’я як учнів, так й 
педагогів, і здійснення оздоровчо-
профілактичного впливу на фізичний, 
психічний, інтелектуальний і емоційний 
стан дитини, забезпечуючи формування 
гармонійно розвиненої особистості й 
створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища [3]. 
Процес створення вчителями здоров’я-

збережувального середовища спрямо-
вується на: 
 розвиток тіла та фізіологічних систем 

організму дитини взагалі та дихальної, 
серцево-судинної, нервової систем, 
опорно-рухового апарату зокрема; 

 розвиток пізнавальних процесів 
(сенсорного й інтелектуального), психіч-
них процесів (адекватності психічного 
відображення, сприйняття уваги, пози-
тивного мислення, пам’яті та ін.); 

 формування психічних станів (у межах 
норми імпульсивності, тривожності, 
агресивності); вільний природний прояв 
позитивних емоцій; 

 розвиток особистісних якостей (відпові-
дальності за доручену справу, 
витривалості; упевненості у своїх силах, 
знаннях; доброзичливості, самоповаги; 
емоційно-вольові сфери, активності, 
цілеспрямованості, ціннісного ставлення 
до життя, здоров’я, природи, людей, 
миру на Землі, навчання); 

 подолання негативного ставлення до 
особистого здоров’я, життя, самого 
себе, людей [3]. 
Слід зазначити, що здоров’язбере-

жувальне середовище не може існувати 
без упровадження відповідних технологій. 
Це дві взаємопов’язані складові одного 
процесу. Специфіка організації педагогіч-
ного процесу навчального закладу 
дозволяє стверджувати, що здоров’я-
збережувальні технології за ступенем 
впливу на здоров’я дитини є найбільш 
дієвими. Головною їхньою ознакою є 
застосування психолого-педагогічних ме-
тодів і заходів, комплексний підхід до 
розв’язання проблем збереження та 
зміцнення здоров’я дітей.  

Сучасна наука встановила таку 
класифікацію здоров’язбережувальних 
технологій: 
 за характером діяльності ці технології 

можуть бути як приватні (вузькео-
спеціалізовані), так і комплексні 
(інтегровані);  

 за напрямком діяльності серед 
приватних   здоров’язбережувальних  
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технолоргій відокремлюють: 
– медичні (технології профілактики 

захворювань; корекції та реабілітації 
соматичного здоров’я; санітарно-гігієніч-
ної діяльності); 

– освітні, що сприяють здоров’ю 
(інформаційно-навчальні й виховні); 

– соціальні (технології організації здоро-
вого та безпечного способу життя; 
профілактики й корекції девіантної 
поведінки); 

– психологічні (технології профілактики та 
психокорекції психічних відхилень 
особистого й інтелектуального розвит-
ку) [3]. 

Сучасний учитель початкової школи має 
сприяти створенню здоров’язбережува-
льного освітнього простору, що 
ґрунтується на інтеграції оздоровчої 
діяльності в навчально-виховний процес, 
розробці інтегрованих курсів; збільшенні 
рухової активності учнів і використанні 
системного підходу до організації 
позакласної діяльності; роботі психоло-

гічної служби; удосконаленні фізичного 
виховання на основі реалізації індивідуа-
льного й диференційованого підходів.  

Щоб здійснювати діяльність, спрямо-
вану на збереження та зміцнення здоров’я 
дітей, учитель, який викладає в початковій 
школі, насамперед сам повинен усвідомити 
цінність особистого  здоров’я та здоров’я 
учнів, відчути себе суб’єктом здоров’яз-
бережувальної діяльності.  

Висновки. Отже, здоров’язбере-
жувальна професійна  діяльність учителя 
початкової школи – це складне 
поліфункціональне соціальне явище з 
керування процесом здоров’язбереження, 
що передбачає впровадження фізку-
льтурно-оздоровчих, еколого-гігієнічних, 
психолого-валеологічних й інших  здоров’я-
збережувальних методик, методів, засобів 
і заходів у навчально-виховний процес. 
Вони сприяють збереженню та зміцненню 
здоров’я молодших школярів і спрямовані 
на формування в них здоров’язбере-
жувальної компетентності. 
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Ю. Байдак, А. Тимошина  

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Товариськість, вміння контактувати з 
оточуючими людьми – необхідна складова 
самореалізації людини, його успішності в 
різних видах діяльності, схильності і любові 
до неї оточуючих людей. Формування цієї 
здатності – важлива умова психологічного 
розвитку дитини, а також одна з основних 
завдань підготовки її до подальшого життя. 
Багато дітей відчувають серйозні труднощі 
в спілкуванні з оточуючими, особливо з 
однолітками. Багато дітей не вміють за 
власною ініціативою звернутися до іншої 
людини, часом навіть соромляться відпо-
вісти відповідним чином, якщо до них 
звертається будь-хто. Вони не можуть 
підтримати і розвинути сталий контакт, 
адекватно висловлювати свою симпатію, 
співпереживання, тому часто конфліктують 
або замикаються в самоті. 

Проблема розвитку комунікативної 
компетентності школярів є актуальною, так 
як спілкування має величезне значення у 
формуванні людської психіки, її розвитку і 
становленню розумної, культурної пове-
дінки. Через спілкування, завдяки широким 
можливостям до навчання, людина набуває 
всі свої вищі пізнавальні здібності та якості. 
Через активне спілкування з розвиненими 
особистостями вона сама перетворюється 
на особистість. 

Під комунікативною компетентністю 
розуміють здатність встановлювати і 
підтримувати необхідні контакти з іншими 
людьми, певну сукупність знань, умінь і 
навичок, що забезпечують ефективне 
спілкування [4]. Важливою складовою 
комунікативної компетентності – це 
розуміти інших і бути зрозумілим. 
Обов’язковою умовою комунікації є спільна 
для автора й адресата мета – зрозуміти 
один одного. Саме цим комунікація 
відрізняється від спілкування, яке ні до чого 
не зобов’язує [2, c. 7]. Розвивати 

комунікативні здібності можливо безпосе-
редньо у спілкуванні.  

Комунікативні здібності – це вміння 
людини спілкуватися, взаємодіяти. Це 
вміння висловлюватися, передавати інфор-
мацію адекватно. Це гармонійне спілку-
вання з оточуючими. Завдяки розвитку 
комунікативних здібностей дитина зможе: 
 розвинути в собі творчі здібності; 
 навчитися вирішувати конфліктні ситуації 

новими ефективними методами; 
 пізнати себе завдяки спілкуванню; 
 знайти нових друзів для спілкування; 
 знайти впевненість у своїх можливостях 

для реалізації власних здібностей. 
У шкільному віці головна потреба дитини 

полягає в тому, щоб увійти в світ дорослих, 
бути, як вони, та діяти разом з ними. Але 
реально виконувати функції старших 
дитина не може. Цю потребу можна 
задовольнити, використавши ігрову 
технологію. 

Урок музичного мистецтва – це урок 
творчості. Щоб зацікавити учнів у цьому 
процесі, викликати творчу активність, 
зацікавленість кожної дитини, слід 
використовувати, крім різних форм і 
методів роботи, перш за все ігрові. 

Такі науковці, як К. Бюлер, К. Гросс, 
І. Іванов, Л. Коваль, Я. Коменський, 
Дж. Локк, А. Макаренко, Ж. Паже, Ж.-Ж. Рус-
со, Г. Сковорода, Г. Спенсер, В. Сухомлин-
ський, В. Терський, К. Ушинський, З. Фрейд, 
Ф. Шиллер, Г. Щедровицкий у своїх робо-
тах наголошували на необхідності впро-
вадження ігрових технологій у школі. 
Сучасні науковці та педагоги-практики 
A. Вербицький, Л. Вишнякова, Р. Жуков, 
Д. Ельконін, Ю. Кравченко, В. Комаров, 
В. Платов, В. Рибальський вважають, що 
навчально-педагогічні ігри є однимі з мето-
дів активного навчання школярів. 
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У науковій літературі давно вже 

обґрунтовано роль гри та ігрової діяльності 

у розвитку комунікативних умінь. У 

педагогічній теорії та практиці останнім 

часом посилилася тенденція використання 

різного виду ігор для вирішення 

дидактичних завдань у початковій і 

середній школі. 
Ігрова технологія – це група прийомів у 

формі різних педагогічних ігор. Педагогічна 

гра має суттєву відмінність від ігор в 

цілому, вона має чітко поставлену мету 

навчання та відповідний їй педагогічний 

результат. Ігри, ігрові прийоми є 

мотивацією до навчальної діяльності. А 

творче використання гри та ігрових дій в 

освітньому процесі задово-льняє вікові 

потреби школярів. 

Учитель повинен розуміти функції та 

класифікації педагогічних ігор, від цього 
залежить місце і роль ігрової технології в 

навчальному процесі. Всі ігри розрізняють 

за видом діяльності (рис. 1) та за 

характером ігрової методики (рис. 2). 

Рис. 1. Види ігрової діяльності 

Рис. 2. Типи ігрової діяльності за характером 

У людській практиці ігрова діяльність виконує різні функції (рис. 3). 

Рис. 3. Функції ігрової діяльності  

За видом діяльності 
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На уроках музичного мистецтва слід 
використовувати ігри, функцією яких є 
засвоєння діалектики спілкування, тобто 
комунікативної функції. Комунікативна гра – 
це вид навчальних завдань, основне 
призначення якого полягає в організації 
спілкування в процесі вирішення постав-
леного комунікативного завдання або 
проблеми, що передбачає обмін інфор-
мацією у ході спільної мовленнєвої 
діяльності. Так, Э. Азимов і А. Щукин, наго-
лошують на спорідненості цього поняття з 
рольовою й діловою грою [1, с. 102]. 

Щодо класифікацій комунікативних ігор, 
то серед них можна виокремити загально-
дидактичні: за метою (роллю чи етапі у 
навчальному процесі), за кількістю гравців, 
за засобами передачі інформації, за 
ступенем підготовленості. Так, за метою 
виділяють констатувальні (мета – виявити 
початковий рівень комунікативних умінь), 
навчальні (мета – формувати комунікативні 
уміння), контрольні (мета – визначити 
рівень сформованості мовленнєво-комуні-
кативних умінь і навичок) [5, с. 90]. 

В 1-4 класах широко використовую гру 
«Сліпий - німий – глухий». Діти повинні 
передати інформацію у такий спосіб: сліпий – 
німому, німий – глухому, а глухий – сліпому. 
Потім діти повинні пояснити, що вони 
використовували для передачі інформації. 

Щоб діти активізувалися на здобування 
нових знань, вчилися працювати у команді, 
вирішувати конфлікти, домовлятися, навча-
лися долати пасивність, аби виховувати в 
них суспільно корисні уміння, в 5-7 класах 
можна використовувати командну гру 
«Музичний футбол», настільну гру «Музичні 
жанри», узагальнюючі ігри: «Що? Де? Коли?», 
«Рондо», «Колесо фортуни» та ін. 

У підлітковому віці діти прагнуть бути 
дорослими, тому ігри в цьому віці 
сприятимуть самоствердженню, активній 
позиції, розвиткові комунікативних нави-
чок. До такої ігрової вправи відноситься 

«Рольове міркування». Наприклад, тема 
уроку «Електронна музика». Учитель роздає 
листочки з ролями, від імені чиєї 
внутрішньої позиції буде виступати учень. 
Це «музичний критик», «композитор-
класик», «пересічний громадянин», «сучас-
ний композитор», «психолог» та ін. 
Застосовується диференційований підхід 
до розподілу ролей: одним – легше, іншим – 
складніше. Кожен з «акторів» знає лише 
свою роль. Обирається тема дискусії «Чи 
потрібні в наш час музичні інструменти, 
якщо сучасне музичне електронне 
обладнання має весь спектр звуків?» Після 
10-хвилинної дискусії клас повинен 
визначити, хто в якій ролі виступав. 
Виконав завдання той, чию роль впізнали.  

Ділову гру «Точка зору» можна 
застосувати в 7 класі, не оголошуючи тему 
уроку «Рок-опера». Питання для дискусії 
«Чи можуть з’єднатися рок і опера?». Клас 
об’єднується у дві групи опонентів. До 
дискусії клас готується заздалегідь з тем 
«Опера», «Рок-музика». Кожна з груп 
доводить правильність своєї точки зору. Ще 
є група спостерігачів – учитель і кілька учнів, 
які оцінюють, хто був переконливішим [3]. 

Використання операційних ігор допо-
магає навчитися виконувати конкретні 
операції. На уроці в 5 класі «Вокальна 
музика» використовуємо операційну гру 
«Як пісня стає хітом», моделюємо робочий 
процес. Розподіляємо ролі: композитори, 
поети, музиканти, хористи, диригент, 
художники, автори та виконавці «живої 
реклами». Завдання – імітація реальних 
умов створення хіта. 

В будь-якій грі дитина здобуває неоці-
ненний досвід, який треба накопичувати 
роками, а саме комунікативні, лідерські 
якості, які необхідні сучасній успішній 
людині. Це – вміння виходити зі складних 
ситуацій, вирішувати проблеми. Гра – це 
апробація поведінки в справжньому житті. 
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Ю. Ревенко  

КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВ 

З досвіду роботи 

Виховання свідомого громадянина та 
патріота України буде результативним 
лише в тому випадку, коли підростаюче 
покоління формуватиметься під впливом 
питомої української культури та 
літератури. Окрім явної нестачі якісної 
української літератури для юних читачів, 
перед учителем-словесником стоїть ще 
одна проблема: яким чином покоління, що 
зростає під впливом Інтернету, залучити 
до читання великих за обсягом 
програмових творів.  

Мета статті – розкрити унікальні 
можливості використання креолізованого 
тексту на уроках української літератури 
для розвитку інтересу до читання і 
творчості учнів.  

Креолізований текст – це складне 
текстове утворення, у якому поєднуються 
вербальні (тобто словесні) та невербальні 
(що належать до інших знакових систем) 
елементи. Вони створюють певну 
візуальну смислову єдність, що 
комплексно впливає на реципієнта. Це 
структура змішаного типу, у якому з 
метою створити якомога кращі вимоги 
для розуміння тексту представлені 
вербальні та візуальні засоби передачі 
інформації [3].  

Креолізовані тексти можуть бути 
текстами з частковою креолізацією і 
текстами з повною креолізацією. У першій 
групі вербальні й іконічні компоненти 
вступають в автосемантичні відносини, 
коли вербальна частина порівняно 
автономна і образотворчі елементи тексту 
виявляються факультативними. Таке 
поєднання знаходимо часто в газетних, 
науково-популярних і художніх текстах. 
Глибоке злиття компонентів виявляється у 
текстах з повною креолізацією, де між 
вербальним та іконічним компонентами 
встановлюються синсемантичні відносини. 
Вербальний текст повністю залежить від 
образотворчого ряду, і саме зображення 
виступає в якості обов’язкового елемента 
тексту. Така залежність зазвичай спостері-
гається в рекламі (плакат, карикатура, 
оголошення та ін.), а також в наукових і 
особливо науково-технічних текстах. 

Іконічний компонент тексту може бути 
представлений ілюстраціями (фотогра-
фіями, малюнками), схемами, таблицями, 
символічними зображеннями, формулами 
та іншим.  

Вербальні й образотворчі компоненти 
пов’язані на змістовному, змістовно-
композиційному та змістовно-мовному 
рівні. Перевага того чи іншого типу зв’язку  
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визначається комунікативним завданням і 
функціональним призначенням 
креолізованого тексту в цілому [2]. 

Серед видів креолізованих текстів, що 
можна запропонувати учням під час 
вивчення української літератури, дослід-
ниця О. Ісаєва звертає увагу на такі. 
1. Комікси. Як відомо, цей жанр, що 

об’єднує літературу та образотворче 
мистецтво, представляє собою історії в 
малюнках. Комікси користуються інтере-
сом у школярів різного віку. Популярним 
різновидом коміксу є японські комікси – 
манги. Відомо, що в Японії манги 
читають представники різних поколінь. 
За допомогою такого креолізованого 
тексту, що є синтезом образотворчого 
мистецтва і літератури, представлено 
різноманітні твори художньої літератури 
(пригоди і романтика, фантастика і 
твори на історичну тематику). 

2. Буктрейлер. Це відеоролик рекламного 
характеру про книгу, метою якого є 
популяризація певного твору; короткий 
відеоролик за мотивами книги, кліп. 
Основне його завдання – яскраво й 
образно розповісти про книгу, заціка-
вити, заінтригувати читача, спонукати до 
читання. 

За кордоном буктрейлери з’явилися в 
2002 році, а популярність здобули з 
розвитком YouTube та його аналогів. 
Вперше на публіці ролик був показаний в 
2003 році. Це був буктрейлер до десятого 
роману вампірської саги К. Фіхан «Темна 
симфонія». Тоді це більше нагадувало 
музичний кліп, ніж ефективну атаку на 
свідомість споживача. Зараз у США над 
створенням буктрейлерів працюють 
провідні кіностудії. В Україну цей спосіб 
просування книги прийшов у 2009 р., але 
залишається швидше екзотичною 
заморською новинкою, ніж актуальним 
способом просування книг [1]. 

Для того, щоб створити буктрейлер, 
потрібно: 
– обрати книгу для реклами; 
– написати сценарій до буктрейлера 

(продумати сюжет і написати текст); 
важливо внести інтригу та вибудувати 
сюжет таким чином, щоб читачеві 

неодмінно захотілося дізнатися, що ж 
буде далі; а дізнатися це можна, лише 
прочитавши книгу; відеоролик не 
повинен бути довгим, не більше 3 
хвилин;  

– необхідно підібрати картинки, відска-
нувати ілюстрації з книги, зняти своє 
відео або ж знайти відео з тематики в 
Інтернеті; 

– записати озвучений текст, якщо це 
передбачено за сценарієм;  

– для роботи з відео потрібно вибрати 
програму; рекомендуємо використо-
вувати програму Windows Movie Maker, 
що є на всіх ПК, так як входить у пакет 
Microsoft Windows;  

– заключний етап – відеомонтаж.  
3. Мотиватор на літературну тему – 

зображення позитивного змісту, спрямо-
ване на створення мотивації у прочи-
танні певного художнього твору.  
Постер на літературну тему – 

художньо оформлений плакат, що 
рекламує певний твір чи письменника. 
Однією з найсучасніших інформаційно-
комунікаційних технологій є використан-ня 
на уроках навчальних постерів, ство-рених 
за допомогою веб-сайту GLOGSTER. У 
зазначеному ресурсі їх можна 
використовувати і в друкованому варіанті. 
Найефективнішою, звичайно, буде робота з 
постером на уроці в комп’ютерному класі, 
коли діти зможуть самостійно 
опрацьовувати постер на Інтернет-ресурсі 
або створювати влас-ний. Ще однією 
перевагою http://www.glogster.com є 
можливість ство-рення соціальної спільноти 
цілого класу шляхом реєстрації учнів на 
сайті. Використовувати цю технологію ефек
-тивно і як вид домашнього завдання 
(наприклад: створити постер, опра-цювати, 
проаналізувати вже готовий). Постери 
такого типу уможливлюють одночасне 
використання на уроці відео-, аудіо-, фото- 
та текстових ресурсів [4].  

Залишивши назву плакату «постер», 
О. Гладка, вчитель світової літератури, 
дещо  змінила  вимоги   до   роботи   і  
використовує   цей    прийом   на   своїх  
уроках [5]: 
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 жодного чорного фону, робота повинна 

бути яскравою, приваблювати і 
зацікавлювати тих, хто не тільки 
побачить, але й прочитає авторську 
думку про книгу; 

 за обсягом це сторінка форматом А4; 
 рекламний постер складається з трьох 

частин: картинка за змістом твору (I), 
гасло (II), текст реклами (III).  

Текст реклами – найскладніша частина. 
Потрібно добре продумати, що сказати 
для того, аби інші, ті, хто читатиме 
рекламу, зацікавляться цією книгою. 
Спробуйте скласти 3-5 реченнями рекламу 
книзі, не переказуючи її зміст повністю, 
подумайте, чим ця книга може зацікавити 
інших? Цей текст повинен викликати 
бажання взяти книгу і прочитати її.  

Дуже часто діти допускають типові 
помилки: пишуть біографічні дані 
письменника або переказують зміст твору. 
Потрібно наперед пояснити, що це 
помилка. Отже, в усьому, що стосується 
створення постера, потрібно проявити 
творчість. Скачати з Інтернету не вдасться. 
Варто пропонувати створювати постери 
учням 5-9 класів у якості індивідуальної 
форми роботи.  

Залежно від поставлених завдань, 
постери можна використовувати як 
різновид домашнього завдання на будь-
якому уроці: під час вивчення художнього 
твору (на початку знайомства чи як 
підсумок прочитаного), на уроці розвитку 
мовлення (представлення прочитаної чи 
улюбленої книги). Постери заохочують до 
читання і дають можливість за допомогою 
однолітків частково дають уявлення про 
сюжет твору. На етапі аналізу художнього 
тексту допомагають краще зрозуміти його 

головну думку. Крім того, постери можна 
використовувати як варіант п’ятихвилинки 
на уроці. Готові учнівські роботи можна 
оформити як постійну виставку на стендах 
у кабінеті або під час тижня літератури. 
Постери є улюбленою формою роботи 
учнів 5-6 класів. Саме вони найактивніше 
створюють рекламні плакати. Хоча 
пропонувати їх можна школярам будь-
якого віку, просто рівень виконання буде 
вищим. 

Використання постерів на уроках: 
 допомагає дітям отримати додаткові 

бали, які покращать тематичну оцінку; 
 навчає вдумливому читанню, умінню 

мислити; 
 навчає самостійній роботі з прочитаним 

твором і різними джерелами інфор-
мації, адже постер – це своєрідний 
проект, але індивідуальний; 

 навчає творчості у всьому: у виборі 
картинки, гасла, написанні рекламного 
тексту, підбору шрифту, оформленні 
роботи.  

5. Буклет або брошура, що містить 
текстову та графічну інформацію про 
певну книгу або творчість письменника. 
Буклет – вид друкованої продукції, 
характерний для рекламної поліграфії. Він 
схожий на брошуру, але зазвичай більш 
складний за конструкцією та за дизайном.  
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Традиційно буклети виготовляються на 
аркуші формату А4 або менше (рекламні 
видання, що друкуються форматом А4 і 
більше, називаються проспектами). 

6. Фотоколаж на літературну тему з 
метою популяризації конкретного 
художнього твору або творчості певного 
письменника. 

7. Логотип (оригінальне графічне зобра-
ження, пов’язане з конкретною темою або 
явищем) на літературну тему.  

8. «Дуддл» – заставка для ГУГЛа, 
присвячена художньому твору або 
письменнику. 

9. Скрапбукінг (від англ. scraps – дрібні 
папірчики, записочки, білетики та book – 
книжка) – це оформлення фотографій, 
різноманітних вирізок у сторінки та 
альбоми. Як відомо, створення таких 
альбомів на різноманітні теми – одне з 
найулюбленіших занять дівчаток-підлітків. 
А отже, це може використати й учитель 
літератури. Він може запропонувати 
школярам створити скрапбукінг, присвя-
чений якомусь літературному твору або 
творчості письменника. Крім фотографій, у 
таких альбомах присутні якісь пам’ятні для 
людини речі. Наприклад, газетні статті, 

листівки, квитки, малюнки, записи та інші 
дрібниці. Основна ідея скрапбукінгу – 
зберегти фотографії та інші речі про якісь 
події на тривалий термін для майбутніх 
поколінь.  

Слід зауважити, що скрапбукінг не 
обмежується створенням класичних 
альбомів: у колекціях майстрів скрап-
букінгу зустрічаються також альбоми-
акордеони, альбоми у вигляді будиночків, 
коробочок, кошиків. Існує і цифровий 
скрапбукінг, що використовує для 
оформлення та прикраси фотографій різні 
комп’ютерні додатки.  

Матеріали, необхідні для скрапбукінгу: 
килимок для різання з розмічальною 
сіткою, металева лінійка (не менше 30 см), 
канцелярський ніж зі змінними лезами, 
кілька ножиць (гострі ножиці для паперу, 
манікюрні ножиці для вирізання дрібних 
зображень), клейові матеріали (двосто-
ронній скотч, клей «Момент», клей-
олівець), дироколи, штампи резинові та 
силіконові, папір для скрапбукінгу, олівці, 
фарби, різнокольорова крейда, прикраси 
(ґудзики, стрічки, мереживо, стрази, 
половинки перлин, готові паперові або 
тканинні квіточки, метелики, сніжинки). 

10. Кардмейкінг (від англ. card – 
листівка та making – робити) – створення 
листівок ручної роботи. Останнім часом 
цей вид дизайнерскої діяльності став 
своєрідним хобі для достатньо великої 
кількості молодих людей (переважно 
дівчат). Тематика таких листівок може 
бути різноманітною, зокрема і 
літературною.  

Використання креолізованого тексту 
на уроках з метою розвитку творчих 
здібностей учнів збагачує методику 
викладання української літератури, 
уможливлює розробку нових методичних 
прийомів освітньої роботи, приваблює 
своєю новизною та свіжістю, розширює 
міжпредметні зв’язки.  
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С. Куделя  

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

Рівень цивілізованості суспільства 
багато в чому визначається ставленням 
цього суспільства до людей з обмеженими 
функціональними можливостями та їх 
подальшої соціалізації. На сьогоднішній 
день все гостріше постає проблема 
навчання дітей з обмеженими можли-
востями в умовах закладів загальної 
середньої освіти. Одним з оптимальних 
напрямів у вирішенні цієї проблеми 
виступає інклюзивне навчання, тобто 
спільне навчання та виховання дітей з 
обмеженнями здоров’я і тих, що не мають 
таких обмежень, за допомогою створення 
додаткових умов. 

Дослідженню проблем освіти дітей з 
особливими потребами присвячені праці 
багатьох вітчизняних і зарубіжних науков-
ців (Ю. Василькової, А. Колупаєвої, Т. Ілля-
шенко, Л. Шипіциної та ін.), які зазначають, 
що головною умовою дитячого благо-
получчя є почуття захищеності батьків-
ською любов’ю та адекватне її сприйняття 
оточуючими. 

Серед дітей «з особливими освітніми 
потребами» можна виокремити такі 
категорії: «діти з обмеженими можли-

востями здоров’я», «діти з особливостями 
психофізичного розвитку», «діти з 
інвалідністю» [5, 43].  

Процес інклюзивної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами та дітей з 
обмеженими функціональними можли-
востями в єдиному загальноосвітньому 
просторі – це незворотній процес на 
сучасному етапі розвитку суспільства та 
його гуманістичних цінностей. Разом з тим 
цей процес може вважатися повноцінним, 
якщо він забезпечує три неодмінні умови:  
навчання кожної дитини відповідно до її 
особливих освітніх потреб та розвитку; 
можливість дитини відвідувати навчальний 
заклад, проживаючи в сім`ї, а батькам – 
виховувати власну дитину; розширення 
кола спілкування дитини та підвищення її 
соціальної адаптації. Реалізація цих умов 
потребує зламу стереотипів і оволодіння 
новими формами роботи всіма учасниками 
освітнього процесу. 

Інклюзивна освіта — прогресивний 
спосіб освіти. Він має великі перспективи в 
сучасному суспільстві. Для реалізації 
потрібні теоретичні обґрунтування, методи, 
які  ще   мають   бути   створені.   Крім   того,  
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потрібні спеціалісти, що втілюватимуть цей 
проект у життя, бо далеко не всі сучасні 
педагоги здатні перебудуватися на нову 
систему. Інклюзивна освіта — важливий 
проект. Його потрібно розвивати, 
удосконалювати і втілювати в життя. Йому 
потрібна підтримка держави, спеціалістів, 
батьків і педагогів. На думку багатьох 
спеціалістів, інклюзивна освіта — новий 
етап у розвитку освіти взагалі. Адже в 
державних освітніх закладах часто не 
враховуються здібності кожної конкретної 
дитини. Це пов’язано з переповненістю 
класів, педагоги просто не в змозі шукати 
індивідуальний підхід до кожного з 25-35 
учнів, а тим більш, коли таких класів 
декілька [5, 43].  

Розвиток і функціонування системи 
спеціальної освіти в державі завжди 
вважалися проявом турботи про дітей з 
особливими освітніми потребами. Однак, у 
більшості розвинених країн світу таке 
бачення системи освіти дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, почало поступово 
змінюватися. Знання про потреби таких 
дітей, педагогічний досвід роботи з ними, 
відповідно обладнані приміщення й досі 
мають велике значення. Але сегрегація 
(політика примусового відокремлення будь-
якої групи населення) учнів наразі 
розглядається як неприйнятна й така, що 
порушує право дитини на освіту [5, 43]. 

Кожна країна має свій досвід 
спеціального навчання таких дітей і 
пройшла різний шлях від інтеграції до 
інклюзії. За кордоном ці питання 
вирішуються активніше, що зумовлено 
більшою кількістю, порівняно з Україною, 
досвіду та напрацювань. Соціальна 
педагогіка в європейських країнах має 
давні традиції. Для цього застосовуються 
дієві практичні здобутки соціальної 
політики. Проте в Україні, незважаючи на 
прийняті закони про громадянські права, 
діти з функціональними обмеженнями 
нерідко зустрічаються з низкою суспільних 
стереотипів, їх часто вважають такими, які 
дуже відрізняються від решти категорій 
осіб. 

Саме тому варто звернути пильну увагу 

на інклюзивну освіту дітей з обмеженими 
функціональними можливостями. Часто 
інклюзію ототожнюють з інтеграцією, 
однак вона є місткішим поняттям. Мета 
інклюзивної школи – дати всім дітям 
можливість повноцінного соціального 
життя, активної участі в колективі, тим 
самим забезпечуючи найбільш повну 
взаємодію та турботу один про одного як 
членів співтовариства [6, 330-331]. 

Аналіз нормативно-правової бази 
свідчить, що права дітей з особливими 
потребами на сучасному етапі закріплені в 
багатьох міжнародних документах, 
наприклад: Декларація про права інвалідів, 
Всесвітня програма дій стосовно інвалідів, 
Конвенція про права дитини, Всесвітня 
декларація «Освіта для всіх». Стандартні 
правила забезпечення рівних можливостей 
для інвалідів та інших категорій є також у 
нормативно – правових актах нашої 
держави (Конституція України, Закон 
України «Про освіту», Національна 
програма «Діти України», Закони України 
«Про охорону дитинства», «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства 
та дітям – інвалідам», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 
та ін.). В цих та інших нормативно–право-
вих актах регламентовано модернізацію 
освітньої галузі та забезпечення усіх прав і 
свобод дітей з обмеженими можливостями 
на ведення гідного життя.  

У цих документах увага концентрується 
на гуманізації спеціальної освіти, її 
відкритості, створенні умов для інтеграції 
вихованця з особливими потребами в 
суспільство й водночас наголошується на 
необхідності активізації діяльності держави 
щодо соціального захисту таких дітей. 
Офіційно прийнята в державі модель  
школи-інтернату перестає бути єдиним і 
обов’язковим типом закладу, у якому діти з 
особливостями психофізичного розвитку 
перебувають в умовах відокремленого 
навчання та ізоляції від соціуму. У батьків і 
дітей з’явилася можливість вибору різних 
форм навчання (домашнього навчання, у 
дошкільному закладі комбінованого типу, у 
спеціальній    школі,    школі-інтернаті,  
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навчально-реабілітаційному центрі, у формі 
екстернату і т.п.). Але це не в повній мірі 
задовольняє рівність прав на освіту дітей, 
які мають особливості психофізичного 
розвитку, не завжди відповідає їхнім 
особистим запитам і суспільним потребам 
[2, 29]. 

Використання такої моделі передбачає 
надання якісних освітніх послуг дітям з 
особливими потребами у освітніх закладах 
комбінованого типу, які мають інклюзивні 
групи, звичайних класах закладів загальної 
середньої освіти  за умови відповідної 
підготовки педагогів та надання підтримки 
сім’ям. Перебування дітей з особливими 
потребами в звичайному закладі дає свої 
перші результати. Так, діти з затримкою 
психічного розвитку починають краще 
спілкуватися з дітьми, використовують в 
мові речення, вивчають невеликі вірші. Діти 
з ДЦП, навчаючись у звичайній школі, 
мають середній рівень навчання, а з деяких 
предметів – достатній рівень навчання. 

За ефективної співпраці члени родини 
беруть активну участь у навчанні та 
вихованні дитини. Вона вимагає певних 
зусиль з боку фахівців і батьків, але ці 
зусилля приносять свою користь для дітей, 
родин та навчального закладу і виходять за 
межі закладу, поширюючись на життя в 
суспільстві. Отже, основою для соціалізації 
дитини в суспільство є не лише взаємодія 
спеціалістів і батьків дитини з порушеннями 
розвитку, їхні критичність і гуманізм, 
професіоналізм і відповідальність у всій 
системі стосунків з дитиною, а й дбайливе 
ставлення до дитини, прояви тепла, 
розуміння, почуття емпатії й альтруїзму не 
лише з боку дорослих, а й здорових 
однолітків. 

В Україні, на жаль,  спостерігається 
тенденція до зростання чисельності дітей з 
порушеннями психологічного та  фізичного 
розвитку і функціональними обмеженнями. 
Міжнародне законодавство трактує дітей з 
проблемами розвитку як повноправних 
громадян і учасників освітнього процесу.  

Освіта дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, 
ґрунтується на принципах виваженої 
педагогіки. Вони передбачають, що 

відмінності між людьми є природним 
явищем, і навчання слід відповідним чином 
адаптувати до потреб дітей, а не 
«підганяти» під сталі погляди щодо 
організації та характеру навчального 
процесу. Виважена педагогіка, орієнтована 
на потреби дітей, може допомогти 
уникнути безцільних витрат ресурсів і краху 
надій, до чого надто часто призводить 
низький рівень навчання та шаблонність 
усталених підходів в освіті [4, 11]. 

Інклюзивна освіта – це гнучка, 
індивідуалізована система навчання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в 
умовах закладу загальної  середньої освіти 
за місцем проживання. Навчання 
відбувається за індивідуальними навча-
льними планами, забезпечується медико-
соціальним та психолого-педагогічним 
супроводом. Інклюзивна освіта передбачає 
створення освітнього середовища, яке б 
відповідало потребам і можливостям 
дитини, незалежно від особливостей її 
психофізичного розвитку, тобто перед-
бачається здійснення змін освітньої 
системи, а не дитини. Інклюзивна освіта 
визнає, що всі діти різні, а навчальні 
заклади й освітня система мають 
підлаштовуватися під індивідуальні потре-
би всіх дітей – з порушеннями розвитку і 
без них. Ключовий компонент інклюзив-
ності – гнучкість, врахування особистісних 
характеристик, які визначають темп 
навчання кожної дитини. 

Концепція інклюзивної освіти 
відображає одну з головних демок-
ратичних ідей: всі діти є цінними й 
активними членами суспільства. Навчання в 
інклюзивних навчальних закладах є 
корисним як для дітей з особливими 
освітніми потребами, так і для дітей з 
типовим рівнем розвитку, членів родин і 
суспільства в цілому. Як свідчать 
дослідження, в інклюзивних класах увага 
звертається першою чергою на розвиток 
сильних якостей і талантів дітей, а не на їхні 
фізичні або розумові проблеми. Взаємодія 
з іншими дітьми сприяє когнітивному, 
фізичному, мовному, соціальному та 
емоційному розвитку дітей з особливими 
освітніми    потребами.    При   тому    діти   з  
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типовим рівнем розвитку демонст-рують 
відповідні моделі поведінки дітям з 
особливими освітніми потребами та 
мотивують їх до цілеспрямованого 
використання нових знань і вмінь. У 
більшості випадків дітям просто необхідне 
доступне викладання, що потребує 
використання різних методів, які 
відповідають індивідуальним вимогам, 
здібностям і особливостям розвитку [3, 17]. 

Зміст, форми та методи навчання і 
виховання дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку мають бути корекційно 
спрямованими. Успіх навчання та 
корекційно–виховної роботи учнів із 
психофізичними порушеннями залежить і 
від правильної організації та здійснення 
медичного супроводу, а вдале проведення 
лікувально-профілактичних заходів – від 
чітко скоординованої діяльності медичних 
працівників і педагогічного колективу. При 
порушеннях розумового розвитку відбу-
ваються органічні ушкодження кори 
головного мозку, наслідок яких – 
недостатня сформованість всіх складових 
психіки й, передусім, порушення пізна-
вальних процесів. Виявляється своє-
рідність у розвитку відчуття, сприймання, 
пам’яті, уяви, мовлення, уваги та мовлення 
[2, 34].  

У більшості випадків дітям просто 
необхідне доступне викладання. Воно 
потребує використання різних методів, які 
відповідають індивідуальним вимогам, 
здібностям та особливостям розвитку 
дитини. Дитина з особливостями психо-
фізичного розвитку не повинна займати 
особливого становища в закладі. Вона має 
почуватися природно, досягти самос-
тійності, наскільки це можливо. Дуже 
важливо в інклюзивній групі створити таку 
атмосферу взаєморозуміння та взаємо-
допомоги між дітьми, щоб забезпечити 
дитині з особливостями психофізичного 
розвитку можливість самоствердитися, 
подолати неадекватні установки та 
стереотипи, набути певних навичок 
соціальної поведінки. 

У зв’язку з процесом впровадження 
інклюзивної освіти виникає низка проблем, 
а саме: недостатня готовність освітніх 

закладів до повноцінного забезпечення 
інклюзивної освіти, починаючи із забезпе-
чення фізичного простору для осіб, які, 
наприклад, повинні пересуватися на 
візочках, закінчуючи навчальною й 
методичною літературою для навчання 
дітей із проблемами зору чи слуху, 
затримкою розумового розвитку тощо; 
неготовність наших психологів, вихо-
вателів, класних керівників, учителів-
предметників до викладання низки 
дисциплін для дітей, які мають певні 
обмеження; соціально-психологічні проб-
леми, які пов’язані з дискримінацією дітей 
з особливими потребами, зі стигма-
тизацією. Отже, коли дитина з певними 
порушеннями знаходиться в закладі зі 
звичайними дітьми, то в неї часто 
виникають конфлікти і проблеми в 
спілкуванні, мають місце й випадки 
цькування такої дитини, її відторгнення. 
Тому інклюзивна освіта вимагає: 
формування позитивної громадської 
думки, законодавчого, нормативно-право-
вого, наукового та навчально-методичного 
забезпечення й негайної підготовки кадрів, 
підвищення фахового рівня педагогів саме 
в цьому напрямі [1, 47]. 

Ідеологія інклюзивного навчання 
виключає будь-яку дискримінацію дітей, 
забезпечує рівне ставлення до всіх, 
водночас створює необхідні умови для 
учнів з особливими освітніми потребами. 
Наявність у звичайному класі учня з 
особливими потребами стає однією з умов 
сприяння особистісного розвитку одно-
літків і сприяє успішній соціалізації дитини з 
обмеженими функціональними можли-
востями. 

Отже, результативність навчально-
виховної, корекційно-реабілітаційної та 
лікувально-профілактичної роботи в 
інклюзивному закладі значною мірою 
залежить від скоординованості впливу всіх 
членів команди (керівника закладу, 
педагогів, лікарів, психолога, дефектолога, 
реабілітолога, батьків) на дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, 
комплексного підходу до планування та 
реалізації корекційно-розвивальних захо-
дів.   Інклюзія   означає   розкриття  кожної  
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дитини за допомогою освітньої програми, 
яка відповідає її здібностям, враховує 
потреби, спеціальні умови та підтримку, які 
необхідні для досягнення успіху. 

Ще один нюанс: досягти визначених 
цілей інклюзивної освіти без залучень 
сучасних інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій практично неможливо. І справа 
зовсім не у поганій підготовці вчителів до 
роботи з «особливими» дітьми, ця проб-
лема вирішується простим запровад-
женням спеціальних навчальних курсів. 
Головна складність полягає у самій 
специфіці хворих дітей: вони фізично не 
здатні постійно перебувати в класі, сидіти 
на всіх уроках, бути присутніми на всіх 
шкільних заходах. До того ж сам процес 
навчання має проходити ніби на двох 
рівнях — пояснення для більшості класу 
повинне супроводжуватись паралельним 
уточнюючим навчанням особливої дитини. 

При цьому всі інші діти не повинні бути 
«включені» в це додаткове пояснення, 
оскільки усвідомлення «різності» отри-
муваної інформації може породжувати 
відчуття «нерівності» серед однокласників. 
Досягти подібного можливо лише за умови 
включення додаткового інформаційного 
каналу, комп’ютерного зв’язку між 
учителем і учнем, учнем з особливими 
потребами та однокласниками; створення 
ефекту присутності дитини на уроці навіть 
за умови її фізичної відсутності в класі. 
Залучення новітніх інформаційних техно-
логій дозволить вирішити головну проб-
лему інклюзії — гармонійне включення 
особистісно-орієнтованих методів навчан-
ня з класно-урочною системою та реалі-
зацію завдань інтенсивного розвитку когні-
тивних здібностей дітей-інвалідів, їх соціа-
лізацію.  
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Ю. Байдак, А. Рудика  

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 
Театр являє собою органічний синтез 

музики, танцю, живопису, риторики, 
акторської майстерності, зосереджує в 
єдине ціле засоби виразності, наявні в 
арсеналі окремих мистецтв. Він створює 
умови для виховання цілісної творчої 

особистості, сприяє здійсненню мети 
сучасної освіти. Тому спрямування 
педагогів на формування у дошкільників 
життєвої компетентності, волевиявлення 
через введення малюків у світ театру є 
актуальним в організації буття дитини. 
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І хоча кожна дитина має певний 
творчий потенціал, ступінь і характер його 
прояву залежать від системи заходів, що їх 
створює педагогічне середовище. Саме 
різні види мистецтва (музичне, театральне, 
танцювальне) специфічно впливають на 
емоційний стан і поведінку дітей у період 
адаптації. Сприймання театралізованої дії 
чи безпосередня участь у ній може змінити 
звичні поведінкові стереотипи дитини, а 
особливо дитини-сироти чи дитини, яка 
позбавлена батьківського піклування, а 
також взмозі активізувати її комунікативну 
діяльність, розширити спектр емоційних 
вражень, підвищити рівень упевненості в 
собі. 

Проблеми оновлення змісту освіти й 
виховання дітей дошкільного віку, реалізації 
особистісно орієнтованих виховних 
технологій, організаційно-педагогічних 
умов функціонування освітніх закладів 
різних типів і профілів висвітлено у працях 
Л. Артемової, А. Богуш, З. Борисової, О. Ко-
нонко, С. Ладивір, В. Оржеховської, З. Пло-
хій, Т. Поніманської, В. Постового та ін. 
Питання гуманізації навчально-виховного 
процесу дітей-сиріт в умовах дитячого 
будинку досліджували співробітники 
лабораторії дошкільного виховання 
Інституту проблем виховання АПН України 
Н. Кириченко, Г. Марочко, Т. Науменко, 
З. Плохій, К. Стрюк. Театралізована дія-
льність розглядається науковцями і 
практиками, а саме Л. Артемовою, 
А. Богуш, Н. Водолагою, Р. Жуковською, 
Л. Макаренко, Д. Менджирицькою як засіб, 
що сприяє розвитку, вихованню та 
навчанню дітей.  

Розвиток творчих здібностей дошкі-
льників, залежить від багатьох чинників: 
успадкованих задатків, сприятливості 
соціального оточення, предметного 
середовища, характеру діяльності та 
міжособистісної взаємодії з оточуючими 
людьми, форм, методів і змісту навчально-
виховного процесу, особливостей сімей-
ного виховання, стилю педагогічного 
спілкування, психологічного мікроклімату. 

За визнанням багатьох дослідників, 
дошкільний вік є сензитивним для розвитку 

творчих здібностей: «кожна дитина в 
потенціалі – творець різних, у тому числі й 
естетичних цінностей: будуючи будиночки, 
вона проявляє свою архітектурну 
творчість, ліплячи і малюючи – вона – 
скульптор і живописець, нарешті, вона має 
дуже великий потяг до хороводу, пісні, 
танцю і драматизації» [4, с. 78]. Проблема 
цілеспрямованого формування творчих 
здібностей учнів є однією з найбільш 
актуальних. 

Дитинство кожного з нас проходить у 
світі рольових ігор, які допомагають дитині 
освоїти правила та закони дорослих 
людей. Кожна дитина грає по-своєму, але 
всі вони копіюють у своїх іграх дорослих, 
улюблених героїв, намагаються бути 
схожими на них: на красуню Забаву, 
пустотливого Буратіно, добру Дюймо-
вочку. Ігри дітей можна розглядати як 
імпровізовані театральні постановки. 
Дитині надається можливість побувати в 
ролі актора, режисера, декоратора, 
бутафора, музиканта. Виготовлення 
бутафорії, декорацій, костюмів дає привід 
для образотворчої та технічної творчості 
дітей. Діти малюють, ліплять, шиють, і всі ці 
заняття набувають сенс і мету як частину 
загального, хвилюючого дітей задуму. 

У години розваг потрібно показувати 
вихованцям вистави різних видів театрів 
(ляльковий, іграшковий, картонажний, 
тіньовий, театр живих тіней і масок), 
діафільми, кінофільми, а також залучати їх 
до показу вистав. Щодо участі в дитячих 
драматичних гуртках, слід спонукати до 
інсценування змісту знайомих казок, 
оповідань, виготовлення атрибутів і 
декорацій до них. Необхідно вчити за 
власним бажанням розігрувати інсценівки 
за змістом знайомих літературних творів та 
усної народної творчості, удосконалювати 
навички володіння мовою жестів та 
імітаційних рухів, тренувати дітей у 
наслідуванні поз людей у різних ситуаціях, 
учити передавати відповідними рухами дії 
людей, характерні професійні рухи 
музиканта, швачки, столяра, доярки, 
пташниці тощо. Закріплювати вміння 
інтонаційно   передавати   емоційний   стан  
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персонажів гри-драматизації, голосом 
відтворювати почуття радості, суму, 
прикрості, тривоги. Вчити новим способам 
водіння ляльок (тіньового театру, театру 
ляльок з рухливими ніжками, театру п’яти 
пальців, театру бі-ба-бо). Допомагати дітям 
створювати ігрове середовище, виго-
товляти ляльки, деталі костюмів, декорацій. 
Бережно ставитися до дитячої творчості, 
р о зв ив а ти  в мін н я і мпр о в із ув а ти, 
підтримувати винахідливість, бажання 
щоразу по-новому розігрувати казки або 
інші твори за певним сюжетом.  

Слід зазначити, що в дитячих освітніх 
установах особливого значення потрібно 
приділяти театралізованій діяльності. Вона 
допомагає сформувати правильну модель 
поведінки в сучасному світі; підвищити 
загальну культуру дитини, долучати до 
духовних цінностей; познайомити малюків з 
дитячою літературою, музикою, образот-
ворчим мистецтвом, правилами етикету, 
обрядами, традиціями; удосконалювати 
навик втілення в грі певних переживань, 
спонукати до створення нових образів, 
активізувати мислення. 

Крім того, театралізована діяльність є 
джерелом розвитку почуттів, глибоких 
переживань дитини, тобто розвиває 
емоційну сферу дитини, примушуючи 
співчувати персонажам. В. Сухомлинський 
вважав, що «театралізована діяльність є 
невичерпним джерелом розвитку почуттів, 
переживань і емоційних відкриттів дитини, 
залучає її до духовного багатства». 
Постановка казки змушує хвилюватися, 
співпереживати герою, і в процесі цього 
співпереживання створюються певні 
відносини і моральні оцінки, просто 
повідомляються і засвоюються [5, с. 8]. 

З театралізованою діяльністю тісно 
пов’язане і вдосконалення мови. В процесі 
роботи над виразністю реплік персонажів, 
власних висловлювань непомітно акти-
візується словник дитини, вдоско-
налюється звукова культура його мови, її 
інтонаційний лад. Театралізована діяльність 
створює умови для розвитку творчих 
здібностей. Цей вид діяльності вимагає від 
дітей уваги, кмітливості, швидкості реакції, 

організованості, вміння діяти, підко-
ряючись певним образом, перевтілюючись 
у нього, живе його життям. Тому поряд із 
словесною творчістю драматизація чи 
театральна постановка є найпоширенішим 
видом дитячої творчості. Так, В. Петрова 
зазначає, що «театралізована діяльність – 
це форма зживання вражень життя, лежить 
глибоко в природі дітей і знаходить своє 
вираження стихійно, незалежно від 
бажання дорослих» [3, с. 38]. 

Базовим компонентом дошкільної 
освіти визначено, що «театралізована 
діяльність є специфічним видом дитячої 
активності, одним із найулюбленіших видів 
творчості. Театралізована діяльність 
передбачає поєднання рухів, співу, 
художнього слова, міміки, пантоміми для 
створення художнього образу. Органічне 
поєднання кількох видів мистецтва 
створює унікальні можливості для 
художнього розвитку дітей» [1, с. 31]. 

Набутий у дошкільні роки власний 
мистецько-комунікативний досвід – це 
запорука не лише загальнокультурного 
розвитку дитини, а й її розкутості, 
впевненості, особистісної активності в 
подальшому житті. Зокрема, організована 
театралізована діяльність передбачає 
формування в дітей умінь «входити в 
образ» та «утримувати» його впродовж 
усього театралізованого дійства; усвідом-
лювати мовленнєві та виконавські дії; 
передавати характерні особливості різних 
художніх образів; переносити свої 
уявлення в самостійну ігрову діяльність; 
прищеплює дітям інтерес до театру як до 
виду мистецтва. 

Отже, діти навчаються «приміряти» на 
себе різні ролі, володіти своїм голосом, 
тілом, розуміти емоції та поведінку інших. 
Базовим компонентом дошкільної освіти 
визначено результати освітньої роботи, 
згідно з якими дитина напередодні вступу 
до школи має орієнтуватися в основних 
видах театрального мистецтва, вирізняти 
гуманний зміст і колективний характер 
театральної вистави; виявляти власну 
позицію, інтегровані навички під час 
перевтілення у сценічний образ (позитивний,  
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негативний), створювати його за допо-
могою експресивних засобів (мовлення, 
міміки, жестів, рухів, музики, танців, співу) 
[2]. 

У діяльності сучасного дошкільного 
навчального закладу значна увага 
відводиться розвитку особистості, його 
творчій діяльності, моральному досвіду. 
Малюки часто перебувають «у полоні 
емоцій», оскільки не здатні керувати своїми 
почуттями. Це може призводити до 
імпульсивності поведінки, ускладнень під 
час спілкування з однолітками й 
дорослими. Поступово у дошкільників 
формується здатність усвідомлювати і 
контролювати свої переживання, розуміти 
емоційний стан інших людей, розвивається 
довільність поведінки, почуття стають 
стійкішими та глибшими. 

Діти-сироти відрізняються від своїх 
ровесників із сімей збідненим досвідом 
с оц іа ль н их ко н та кт ів ,  е мо ційн о ю 
нестабільністю, затримкою фізичного та 
психічного розвитку. Дошкільники, які 
виховуються в дитячих будинках, мають 
менше можливостей для тренування 
адаптаційних механізмів і, відповідно, 
нижчий рівень соціальної адаптованості, що 
призводить до стресових станів у нових 
умовах життя. Мистецтво є комплексним і 
доступним засобом, що викликає позитивні 
емоції та активізує пізнавальні процеси в 
дітей.  

Наші дослідження свідчать, що всі види 
та форми музично-рухливої діяльності дітей 

сприяють розвитку цілого комплексу їхніх 
логіко- інтелектуальних і  емоційно-
евристичних творчих здібностей: емоційної 
чутливості до музики, образності 
музичного сприймання й оригінальності 
музичного мислення, здатності до 
конструктивної,  перетворювальної, 
імпровізаційної діяльності, виконавського 
артистизму тощо. Завдяки творчості 
дитина, особливо дитина-сирота чи дитина, 
позбавлена батьківського піклування, 
внутрішньо зростає, а урок музики набуває 
того шарму, який притаманний уроку 
мистецтва. Але навіть у межах однієї групи 
діти часто виявляють дуже різний рівень 
розвитку креативних здібностей і 
готовності до творчої роботи. Тому 
побудова та задавання відповідних завдань 
мають підпорядковуватися загальному 
правилу: вони повинні бути сформульовані 
коректно та надавати можливість 
виконання відповідно до індивідуальних 
особливостей вихованця. 

Отже, кожен із видів театралізованої 
діяльності дає змогу вирішувати конкретні 
завдання і водночас забезпечує величезний 
позитивний вплив на загальний розвиток 
дітей, розвиток позитивних емоцій, 
соціальну адаптацію в умовах інтернатного 
закладу, реалізацію власного «Я». Крім 
того, театралізована діяльність у різних її 
проявах має можливості щодо вирішення 
завдань мовленнєвого розвитку дошкіль-
ників. 
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І. Дуднік  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Чільне місце у формуванні та розвитку 
дитини з психофізичними порушеннями 
належить музикотерапевтичним заняттям. За 
допомогою різних форм і методів 
музикотерапії педагог може корегувати 
поведінку, психоемоційний стан, активізувати 
інтелектуальну діяльність. Своїми специфіч-
ними формами, засобами, методами він 
впливає на дітей з інвалідністю, розвиває та 
виховує, готуючи до адаптації у відповідних 
життєвих умовах. 

У дослідженнях зарубіжних і 
вітчизняних вчених (С. Боднар, Л. Брусилов-
ського, В. Петрушиної, Г. Побережної, 
Т. Скрипника, А. Томатіса, М. Чистякової) 
важливу роль відведено засобам 
музикотерапії. Всі вони використовують 
методики для розвитку емоційно-вольової 
сфери дітей, мовлення, гармонізації 
емоційно-психофізіологічних станів, їх 
активізації у музично-творчій діяльності. 

Використання музики в лікувальній і 
педагогічній практиці має багатовікову 
історію. З давніх-давен було помічено, що 
музика впливає на фізіологічний, психо-
логічний, емоційний, інтелектуальний і 
естетичний стан людини. Особливу увагу при 
організації реабілітації привертають лікува-
льні властивості музики.  

Термін «музикотерапія» грецько-
латинського походження і в перекладі 
означає «зцілення музикою». У науковій 
літературі є багато визначень поняття 
музикотерапії. Одні науковці вважають, що 
вона є допоміжним засобом психотерапії, а 
інші визначають її як: системне викорис-
тання музики в лікуванні дітей; засіб 
реабілітації, профілактики, підвищення 
резервних можливостей організму люди-
ни; засіб оптимізації творчої та педагогічно-
виховної роботи; найновішу психотехніку, 
що здатна забезпечити ефективне функціо-
нування людини в суспільстві, гармоні-
зувати її життя. 

Активно регулюючи механізми центра-

льної нервової системи, музикотерапія дає 
добрі результати в лікуванні психічних, 
соматичних і тих захворювань, які пов’язані з 
моторними розладами. Такі науковці, як 
Л. Брусиловський, М. Бурно, О. Ворожцова, 
С. Гроф, Б. Карвасарський, Ю. Каптен, 
З. Матейова, С. Машура, Г. Побережна, С. Ша-
бутін, використовують музикотерапевтичні 
методики для розвитку емоційно-вольової 
сфери дітей, мовлення, активізації їх 
діяльності та інтересів у музично-творчій 
діяльності. 

Проте було б неправильно обмежу-
ватися розкриттям тільки одного психотера-
певтичного або психосоматичного впливу 
музики на дитину, оскільки музика володіє 
розвиваючим, виховним і корекційним 
впливом. Разом з можливостями музики 
впливати на психосоматичні процеси в 
людському організмі дослідили й виокре-
мили психотерапевтичний і психологічний 
вплив музики. Саме в практиці психологічно-
корекційної роботи в процесі дії на 
емоціонально-особистісну сферу вона вико-
нує релаксаційну, регулюючу та катарсисну 
функції. Взаємодія з музикою допомагає 
дитині очиститися від негативних переживань 
і негативних проявів, які накопичуються 
протягом певного часу, стати на новий шлях 
стосунків з навколишнім світом. 

У сучасних підходах Л. Брусилов-
ського, Е. Медвєдєвої, І. Левченкадо 
проблеми використання музичного 
мистецтва в корекційній роботі з дітьми з 
обмеженими психічними й фізичними 
можливостями можна виділити декілька 
напрямів: психофізіологічний (пов’язаний з 
позитивною дією музики на різні функції 
організму), психотерапевтичний і психо-
логічний (пов’язаний з дією на когнітивну 
та емоційну сферу особистості), соціально-
педагогічний (що забезпечує естетичні 
потреби, розширює світогляд, активізує 
потенційні можливості дитини в мистецькій 
діяльності і творчості) [3, c. 68]. 
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Отже, музикотерапія передбачає: 
– цілісне та ізольоване використання 

музики в якості чинника впливу 
(слухання музичних творів, індивідуа-
льне та групове музикування); 

– доповнення музичним супроводом 
інших корекційних прийомів для 
посилення їх впливу та підвищення 
ефективності. 
Фізичний стан організму є першоосновою 

успішного загального розвитку дитини. У 
процесі музичної діяльності дитина пізнає світ 
і саму себе, удосконалює функціонування всіх 
збережених аналізаторів, розвиває вміння 
користуватись залишковим слухом, зором. 
Музично-ритмічні вправи сприяють форму-
ванню й розвитку вищих психічних функцій, 
через них здійснюється практичний зв’язок з 
навколишнім світом, вони значно впливають 
на становлення певних структур мозку. 
Музичні вправи забезпечують оперативність 
мислення, активізацію сприймання і пам’яті. 
Пластичність нервової системи – гармонійний 
розвиток усіх фізіологічних систем (серцево-
судинної, дихальної, нервової), опорно-
рухового та артикуляційного апарату, 
розвиток просторової орієнтації, дрібної 
моторики, підвищення протидії організму 
різноманітним захворюванням.   

Для дітей з мовленнєвими порушеннями 
особливе значення має: корекція та розвиток 
мовленнєво-комунікативних умінь і навичок 
(під час декламування, співу, тощо); 
збагачення активного словника відповідними 
словами-поняттями; формування й розвиток 
засобів мовлення (ритму, інтонації, темпу, 
логічного наголосу, гучності голосу); 
вдосконалення артикуляційних навичок 
тощо. 

Для дітей із затримкою психічного 
розвитку, ДЦП та з невротичними розладами 
передбачається вплив на розвиток психічних 
механізмів і функцій, що змінюють пізнава-
льний розвиток і активізує розвиток опорно-
рухового апарату. 

Для дітей із порушеннями слуху 
(кохлеоневритами) – поєднання музичного 
мистецтва з заняттями ритміки (хореог-
рафією) активізує артикуляційний апарат. 

Дітям з порушеннями зору корекційно-

компенсаторний вплив музики забезпечує 
виправлення й уточнення неповноцінних 
уявлень про довкілля, спричинених зоровою 
недостатністю, спонукає до використання 
інших збережених аналізаторів (дотику, 
слуху, кінестетичних відчуттів, залишкового 
зору), послаблює фрустрації через активну 
участь у колективній та індивідуальній 
творчості. 

Для дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату – (н-д: дисплазії кульшових 
суглобів) з огляду на недорозвинення 
рухових навичок і вмінь, недостатність більш 
складних моторних функцій, необхідних для 
навчальної діяльності (зорово-моторної 
координації, просторового аналізу, синтезу, 
практики), порушення мовлення, дрібної 
моторики та інше, корекційна робота має 
спрямовуватися на подолання цих явищ із 
використанням усіх можливих засобів 
музичного мистецтва. Завдяки музичним 
вправам включається в роботу не тільки 
здорова частина тіла, а й уражена 
(наприклад, при геміпарезах). 

При бронхіальній астмі доцільне вико-
ристання вправ на дитячих саксофонах, 
сопілках і дудках. Під час вправ 
розвивається дихання та фільтруються 
киснем легені. 

Отже, музичне мистецтво є стимулом для 
утворення компенсаторних навичок, воно 
стимулює фізичні та психічні функції, 
розвиваючи через них і ті, які недоступні для 
безпосереднього впливу. Для дітей, з 
порушеннями психічного та фізичного 
розвитку музикотерапія життєво необ-
хідна. Вона дозволяє розширити зони 
комунікації, підвищити самооцінку, відно-
вити рухові та психічні функції, адапту-
ватися до життєвих труднощів і взаємо-
відносин з батьками та дітьми, а найголов-
ніше – сприяти подальшій інтеграції в 
суспільство. 

Складність планування музикотерапев-
тичних занять полягає в урахуванні психофі-
зичних порушень дітей з інвалідністю. 
Зокрема, дитячий церебральний параліч 
(ДЦП) об’єднує групу станів, при яких 
порушуються рухи й здатність контролювати 
положення  тіла  в  просторі.  Така  дитина  не  
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здатна керувати своїми рухами так само, як 
інші, вона не може навчитися самостійно 
сидіти, стояти, говорити і ходити. Її рухи, хода 
завжди відрізнятимуться від рухів і ходи 
інших дітей. ДЦП часто супроводжується 
різноманітними порушеннями мовлення, 
психіки, зору, інколи – епілептичними 
нападами. Це захворювання не прогресуюче, 
однак залишається стійкою причиною 
тяжкого фізичного стану дитини. За останні 
роки воно стало одним із найпоширеніших 
серед хвороб нервової системи в дитячому 
віці в усіх країнах світу.   

При такому діагнозі, як ДЦП, страждають 
великі півкулі головного мозку, що 
регулюють довільні рухи, мовлення та інші 
коркові функції [6, c. 5]. Музична матерія як 
складна та самоорганізуюча система здатна 
підживлювати електропотенціал мозку. 
Одним із кращих способів підзарядки, як 
вважає член Французької академії наук, 
відомий вчений А. Томатіс, є прослуховування 
високочастотних звуків від 5000 до 8000 
герц. Дослідження та клінічний досвід А. Тома-
тіса дозволили йому зробити висновок, що 
вухо є одним з найважливіших органів, що 
формують свідомість людини[4, с. 101]. До 
нього більшість людей, включаючи вчених, які 
вивчали вухо, вважали, що у цього органу 
одна функція – чути. Автор методу довів: 
слухання – це лише один аспект набагато 
більшого, динамічного процесу, в якому бере 
участь кожна клітинка тіла.  

Звук взагалі є неординарним джерелом 
енергії. Музичний звук збуджує творчі ділянки 
мозку та наповнює їх енергією. А. Томатіс 
відзначає: вухо існує не лише для того, щоб 
чути, але й для того, аби наповнювати 
позитивною енергією розум, тіло і душу 
людини. Дослідники вважають, що для 
покращення роботи мисленнєвих функцій 
особливо корисною є музика В. Моцарта та 
А. Вівальді. Вона позитивно впливає на їхній 
розвиток: заспокоює, покращує просторові 
уявлення, стимулює творчі ділянки мозку. Її 
можна використовувати як фонову музику під 
час вирішення математичних завдань або в 
процесі будь-яких видів діяльності. 

Науково-педагогічні та психологічні 
роботи Дж. Алвина, Е. Уорика [1, с. 56] та 
Т. Скрипника [5, c. 388], присвячені аутизму, 

відзначають одну особливість, властиву 
таким дітям, а саме їхню сприйнятливість до 
музики, а також абсолютний музичний слух. У 
цьому випадку є серйозна небезпека нанести 
шкоду: дитина замикається в собі, 
відгороджується від світу, починає 
розгойдуватися і мукати, як буває при 
нав’язливих ситуаціях, погляд її стає відсутнім. 
Тому дуже важливо спостерігати за її 
емоційним станом і добирати відповідний 
музичний матеріал. Вчасно розпочата 
ефективна корекційна робота, в тому числі 
музикотерапія, уможливлює достатню 
адаптацію такої дитини до спільноти інших 
людей. 

Для дітей зі складними (комбінованими) 
порушеннями психофізичного розвитку 
характерні порушення в емоційно-вольовій 
сфері та занадто обмежений досвід 
спілкування. Музикотерапія може сприяти 
поверненню їх до повноцінного здорового 
життя. Відвідування ними заходів, які 
проводяться у соціально-реабілітаційній 
установі (творчі фестивалі, святкові заходи, 
концерти, театральні постановки тощо) 
допоможе залученню їх до активної 
творчості. Це що значно полегшить 
інтеграцію таких дітей у сучасне суспільство. 

Відповідно дібрана до психофізичних 
особливостей дитини музика сприяє загальній 
гармонізації її душевного стану. Внутрішнє 
приємне відчуття гармонійного стану – 
евритмія – активізує біологічну здатність 
людського організму віднаходити той 
необхідний ритм, за допомогою якого 
встановлюється злагодженість усіх систем 
організму в усіх видах життєдіяльності. Під 
дією евритмії значно активізується процес 
функціонування всіх систем організму, 
підвищується сприйнятливість до засвоєння 
інформації різними аналізаторами (слуховим, 
зоровим, тактильним).  

У книзі Д. Кемпбела «Ефект Моцарта» [2, 
с.24] зазначено, що саме в музиці В.Моцарта і 
композиторів епохи Бароко є найбільше 
звуків потрібної частоти. Прослуховування 
такої музики діє як «модельна вправа», що 
поліпшує симетричну організацію, пов’язану з 
вищими функціями півкуль мозку. 

Сучасна медицина переконливо доводить: 
музика    впливає     на    центральну     нервову  
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систему, дихання, кровообіг, артеріальний 
тиск, діяльність залоз внутрішньої секреції, 
газообмін, фізичну активність і загальний стан 
організму людини. Крім того, шедеври 
музич н о г о  мис те ц тв а з  ус п іхо м 
застосовуються для корекції функціональних 
розладів різних органів і систем організму, в 
тому числі нервової системи. Необхідно 
відзначити, що в поняття «музикотерапія» 
входить використання в терапевтичних цілях 
не тільки музичних творів, але й звуків 
природи, навколишнього світу.  

Для організації та проведення 
ефективних музикотерапевтичних занять 
необхідною умовою є використання 
музично-рухових вправ, ритмічних ігор, 
дихальної гімнастики, слухання музики, 
розучування пісень,  музикування. 
Враховуючи психофізичні можливості, ігри 
та вправи проводяться в індивідуальній і 
груповій формах, а також у різних 
темпових рішеннях.  Використання 
різноманітних форм роботи дає позитивні 
результати при корекції рухових і 
мовленнєвих розладів, порушень коорди-
нації рухів.  

У музикотерапії використовуються 
танцювальні рухи з метою самовираження 
особистості. Більш зрозумілими для дітей з 
обмеженими можливостями є колові 
хореографічні композиції – хороводи, 
музичний супровід яких більш сприятливий 
для відтворення простих рухів, гармонізації 
поведінки, стимулювання невербальних 
зв’язків, виникнення почуття групової 
єдності.  

Слухова увага і сприймання дітей з 
інвалідністю розвиваються завдяки 
слуханню музики та вправам на музичних 
інструментах (барабані, трищітці, сопілці, 
бубні, ложках, синтезаторі, фортепіано та 
ін.). Завдяки впровадженню цих форм 
роботи діти навчаються розрізняти та 
локалізувати немовні звуки, відзначати 
джерело звуку, співвідносити інструмент 
до його звучання. За допомогою співу та 
паралельного використанню музичних ігор 
с тимулюєтьс я а ктивне  мо влен ня, 
налагоджується та поліпшується вентиляція 
легенів дитини. Сприймання пісень для 
такої дитини є більш зрозумілим, чим мовні 

звернення, оскільки її зміст передається не 
тільки у словах, а й у музиці. Це сприяє 
виникненню у свідомості  дитини 
різноманітних зорових образів. Методично 
грамотно організовані заняття для цієї 
категорії дітей впливають на розвиток 
відчуття темпу, ритму, часу, невербальних 
комунікативних навичок, загальної 
моторики, на виховання вольових якостей, 
витримки, здатності стримувати афекти.  

Музичні твори, які використовуються 
на заняттях (класичні, народні, дитячі, 
сучасні), забезпечують надання дитині з 
інвалідністю необмежених можливостей 
са мо вира женн я й  са мореалізац і ї . 
Український музичний фольклор не тільки 
розумово й емоційно збагачує дітей. Він 
задовольняє їхні потреби у спілкуванні, 
надає їм певного життєвого досвіду. Вони, 
пізнаючи світ, запозичують пісні дорослих, 
наслідують їхні вчинки, обряди, процеси 
праці. Отже, забезпечується стимулювання 
дитини щодо оволодівання навичками 
необхідними у житті. 

Важливим в організації занять, де 
відбувається закладення основ націо-
нальної свідомості дітей, повинно стати 
розуміння оволодіння народною куль-
турою не як кількістю вивчених творів, а як 
створення середовища українських 
народних пісень: вивчення побуту, укладу 
життя, народного календаря, народних 
звичаїв і обрядів. Для створення у дітей 
дійсних уявлень про звукову сферу 
української народної музики дуже важливо 
проведення свят і розваг за народними 
звичаями. Все це може відбуватися в 
соціальній установі або за його межами, 
так як багато українських свят святкується 
в домашніх умовах. Сама суть музичного 
фольклору обумовлює участь дітей у різних 
видах корекційно-розвивальної роботи: 
рухова релаксація та злиття з ритмом 
музики, вокалотерапія, гра на музичних 
інструментах і ритмічна декламація, 
музикомалювання, казкотерапія тощо.  

Під час занять з музикотерапії 
використовуються такі форми роботи, як: 

– індивідуальні заняття: спрямовані на 
розвиток слухової уваги та рухових 
можливостей  з  огляду  на  вік  дитини  та  
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нозологію; 
– групові: дають змогу корегувати 

психофізичні й рухові можливості дітей з 
інвалідністю, об’єднаних в окрему групу за 
інтелектуальним розвитком, та формувати 
навички працювати в групі. 

Індивідуальні та групові заняття 
доцільно проводити, відповідно до віку 
дітей з урахуванням їхніх психофізичних 
особливостей (рухових можливостей, 
психічного стану), природних нахилів, 
обдарованості, певного рівня сформо-
ваності музичних здібностей. 

Основними видами діяльності, які 
впроваджуються на музикотерапевтичних 
заняттях, є: психоемоційна та соматична 
релаксація за допомогою музики, вокальні 
вправи-співи, музично-рухові ігри та вправи, 
рухове розслаблення та злиття з ритмом 

музики, рецептивне сприймання музики, 
рухова драматизація під музику, музико-
малювання, гра з іграшками, казкотерапія, 
дихальні вправи, ігри та вправи на дитячих, 
шумових і музичних інструментах, колектив-
не музикування. 

Отже, музикотерапія – це контрольо-
ване використання музики в лікуванні, 
реабілітації та вихованні дитини, яка має 
психофізичні порушення. Вплив музики 
може бути спрямований на нейтралізацію 
патологічних проявів особистісного 
розвитку дитини та на відновлення її 
порушених функцій. Проведення музико-
терапевтичних занять для дітей з 
психофізичними порушеннями сприяє 
поліпшенню інтелектуальних функцій, 
покращує особисту самооцінку, навички 
самопізнання та самостійності. 
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О. Попела 

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРИ-ПОДОРОЖІ  

Нова українська школа спонукає 
педагогів до пошуку нових форм і способів 
екологічного навчання. Гуманізація, індиві-
дуалізація освіти та компетентнісне спряму-
вання покликане на формування сильної 
особистості, здатної жити і працювати в 
безперервно мінливому світі, залишаючись 
здоровою. Випускник Нової української 
школи має раціонально ставитися до 
природних ресурсів, усвідомлювати роль 
навколишнього середовища у житті і 

здоров’ї людини, мати здатність і бажання 
вести здоровий спосіб життя [1].  

У цьому зв’язку в освіті зростає 
значення класичних методів точних наук 
(спостереження, експеримент, аналіз, 
синтез, узагальнення тощо), що дає змогу 
педагогу їх використовувати як відповідний 
«підхід» (певну сукупність взаємопов’язаних 
понять, ідей і способів педагогічної 
діяльності) для досягнення бажаних резу-
льтатів навчально-виховного процесу [2].  
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Екологічна грамотність і здоров’язбере-

ження – компетентність, які є в переліку 
ключових компетентностей Нової україн-
ської школи. Таким чином ми маємо 
розвинути в учнів уміння розумно та 
раціонально користуватися природними 
ресурсами в рамках сталого розвитку;  
сформувати усвідомлення ролі навколиш-
нього середовища для життя і здоров’я; 
виробити здатність і бажання дотриму-
ватись здорового способу життя. Ці 
екологічні освітні новоутворення потре-
бують особливого підходу у формуванні – у 
живій природі, за використання активних та 
інтерактивних педагогічних технологій. 
Серед них – інтелектуально-логічні рухливі 
ігри найкраще підходять для учнів 
початкової школи, саме квести, що мають 
багато можливих варіантів проведення, ми 
і використовуємо в своїй роботі.  

У он-лайн словнику іншомовних слів 
термін «квест» (від англійського guest) 
визначено як спортивно-інтелектуальну гру, 
основою якої є пошук за якомога коротший 
час певного місця розташування шляхом 
послідовного виконання заздалегідь 
підготовлених завдань [3]. Хоча у 
дослівному перекладі з англійської 
дефініція «guest» означає «гість», або ж 
однокореневі слова близькі за значенням.  

Квест ми розглядаємо як ігрову форму 
групового виконання завдань, мета якої 
«розшифрувати» певне місце на території 
(скажімо, на шкільному подвір’ї), виконати 
на цьому місці певні завдання та одержати 
підказку (інструкцію, код) до виконання 
наступних дій. Гарно організований квест 
учні-учасники часто порівнюють із 
комп’ютерними, звичними для них, іграми. 
У ході гри учасники відгадують непрості та 
несподівані завдання, які вимагають 
застосування як фізичних (через постійний 
рух гравців), так і розумових зусиль, знань, 
кмітливості, артистичності, спільної коор-
динації, вияву об’єднаного командного 
духу.  

Існує два варіанти організації гри. 
Складніший: кожна команда поділяється на 
дві частини: так звані штаб і екіпаж. Штаб – 
це аналітичний центр команди, що об’єднує 
«інтелектуальну» основу команди. Його 

завдання – розгадати завдання від органі-
заторів і скерувати екіпаж у правильне 
місце на пошук наступного коду. Прості-
ший: аналітики й виконавці виступають 
єдиним фронтом, тобто у складі єдиної 
команди. 

Привід для квесту може бути різним: у 
рамках проведення тижня пропаганди 
екологічних і природоохоронних знань або 
ж присвячений Міжнародному Дню Землі 
(22 квітня) та Дню довкілля, який за Указом 
Президента України проводиться кожну 
третю суботу квітня. 

Використовуємо етапну гру: учасники 
мають пройти етапи, на яких потрібно 
виконати цікаві завдання, подолати 
перешкоди, обов’язково отримавши визна-
чену кількість цікавої інформації. Випро-
бування оформлюємо у вигляді руху між 
станціями на кільцевому маршруті на 
території  школи. 

На старті учасники отримують 
маршрутний лист, у якому ведучі етапів 
мають оцінювати відповіді (бали, оцінки, 
повітряні кульки тощо). Група переможців 
отримує винагороду, усі учасники – 
обов’язково оцінювання, схвалення та 
визначення проблематики, яка вплинула на 
загальний результат. 

На час гри школа перетворюється на 
місто Природоград. Щоб всі учасники гри 
могли познайомитися із змістом завчасно, 
розвішуються афіші. У місті Природограді 
ставляться вказівники з назвами етапів гри. 

Всі учасники гри збираються на мітинг. 
Мер шкільного міста  виступає з приві-
танням. Після отримання маршрутних 
листів кожна група дає назву своїй команді і 
відправляється на маршрут, тримаючись 
одне за одного. У грі беруть участь вісім 
команд (з кожного класу) по шість осіб. На 
кожному етапі керівник-дорослий. Робота 
на кожному етапі триває п’ять хвилин. 
Загальний час проведення гри – одна 
година, одна година тридцять хвилин. 
Заключний етап гри проводиться на 
Майдані Екології (конкурс малюнків на 
асфальті). Тут підводяться підсумки гри, 
нагородження переможців дипломами, 
призами, пам’ятними значками. 
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Карта-схема руху по Природограду із 
завданнями. 

Станція перша «Туристична вікторина» 
1. Ви збираєтесь у похід. Які речі із 

запропонованого списку ви не візьмете з 
собою? Чому? (Необхідно підкреслити ці 
речі.) 

Палатка, спальний мішок, рюкзак, мило, 
рушник, зубна щітка, зубна паста, голка з 
ниткою, туалетний папір, човен, риболовна 
сітка, сокира, казанки, електрочайник, 
сірники, сухе пальне, миска, ложка, кухоль, 
змінне взуття, лампочка, гітара, вудка, 
граблі, набір продуктів, кухонний ніж, набір 
для ремонту човна, аптечка, електродрель, 
лижні палиці, художня література, блокнот 
з олівцями, телескоп, карта, накидка від 
дощу, фотоапарат, праска, бінокль, 
вибухівка, акордеон. 

2. Якщо ви в поході спорожнили скляні 
пляшки, то їх треба: 
 кинути в багаття; 
 закопати; 
 відвезти назад у місто. 

3. Який автограф забороняється 
залишати у довкіллі туристам? («Тут був 
Вася»). 

4. Коли пустий, я плачу, коли несуть, я 
скачу: (Рюкзак.) 

5. Усі мене нести не хочуть, усі мене 
штурляють у боки, та без мене в похід не 
підуть. (Казанок.) 

Станція друга «Збираємось у похід» 
З набору предметів відібрати всі 

необхідні речі для походу та скласти їх у 
рюкзак. Участь беруть три гравці. Для 
конкурсу на столі розкладають: рюкзак, 
змінне взуття, фляга, скляна пляшка, 
змінний одяг, кухоль, килимок під спину, 
засипка, фільмоскоп, миска й ложка, 
рушник, зубна паста, щітка і мило. Взуття, 
одяг, особисті речі повинні бути в 
поліетиленових пакетах. При оцінюванні 
конкурсу враховувати форму рюкзака, 
розміщення предметів у ньому, шум від 
рюкзака. За зайві предмети бали 
знижуються. 

Станція третя «Перехід через болото» 
Два представники від команди повинні 

перейти «болото», звичайно, не справжнє, а 
окреслене крейдою коло. Роль «трясовин» 

виконують кеглі. Перейти «болото» 
потрібно двічі. Один раз – вдень, а другий – 
вночі, коли нічого не видно, тобто з 
пов’язкою на очах. Для конкурсу потрібні 
два шарфи, набір кеглів. За вдалий перехід 
через «болото» команда отримує 10 балів. 
За кожне попадання у «трясовину» – 
штрафне очко. 

Станція четверта «Ерудит» 
1. Щось тут не так! 
На визначеній ділянці до дерев і кущів 

прикріплюються речі, яких там не може 
бути. Потрібно знайти помилки в довкіллі. 
 На кущі прикріплюється гніздо пташки. 
 На ялинку прикріплюються соснові 

шишки. 
 На піхту прикріплюються ялинові 

шишки. 
 На березу прикріплюються дубове 

листя. 
 В годівничку для птахів разом з 

потрібним кормом кладуть тваринну 
кістку. 

 На березі прикріплюється шпаківня на 
рівні людського зросту, льотком на 
північ. 

 Розмістити на визначеній ділянці муляжі 
грибів. 
Максимальну оцінку отримує команда, 

яка помітила всі помилки. 
2. Чайнворд «Птах». (За неправильну 

відповідь-штрафне очко.) 
Станція п’ята «Первоцвіти» 

1. Назвати первоцвіти, які ростуть на цій 
станції. 

2. Серед запропонованого ряду 
первоцвітів відібрати ті, які занесені до 
Червоної книги України. 

3. Чому рослини називають первоц-
вітами? 

4. Чи потрібно оберігати первоцвіти? 
Чому? 

За кожну правильну відповідь – 1 бал. 
Станція шоста «Хто самий далекоглядний» 

Два керівника стоять на відстані 100 
метрів один від одного. Біля першого 
керівника – один учасник команди, який 
імітуватиме різні рухи. Біля другого 
керівника – решта учасників, які спробують 
відгадати задані рухи. За кожну правильну 
відповідь – 1 бал. 
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 Чистить зуби. 
 Фізичні вправи. 
 Вудить рибу. 
 Розводить багаття. 
 Пливе на човні. 
 Танцює. 
 Дивиться у бінокль. 
 Обтирається рушником після купання. 

Станція сьома «Ігрова» 
1. «Хто кого шукає?» 

Мета. Формувати поняття про харчові 
зв’язки в природі. 

Завдання. Правильно назвати, хто чим 
живиться. Обладнання – м’яч. 

Хід гри. 
Гравці стають в коло, ведучий з м’ячем – 

у центрі. Ведучий кидає м’яч будь-кому з 
гравців і називає звіра, птаха чи комаху. 
Той, кому кинуто м’яч, повинен впіймати 
його і дати правильну відповідь – чим 
живиться названа тварина, і повернути м’яч 
ведучому. 

2. «Чотири стихії» 
Мета. Формувати поняття про 

середовище існування. 
Завдання. Правильно назвати тварин 

(рослин), що живуть (ростуть) у вказаному 
середовищі. 

Обладнання – м’яч. 
Хід гри. 

Гравці стають у коло, ведучий з м’ячем – 
у центрі. Ведучий кидає м’яч будь-кому з 

гравців і називає одне з чотирьох слів: 
«вода», «повітря», «земля», «вогонь». 
Гравець повинен спіймати м’яч і назвати 
тварину (рослину), яка мешкає в даному 
середовищі. На слово «вогонь» – назвати 
причину виникнення пожежі. 

Кожен гравець повинен дати відповідь 
один раз. За неправильну відповідь 
штрафне очко. 

Станція восьма «Пісенна» 
Проводиться конкурс пісні про природу, 

враховується екологічний зміст. Керівник 
додатково дає запитання, пов’язані з 
природничою тематикою пісень. 

Максимальна оцінка за виконання пісні – 
10 балів. Додаткове запитання – 5 балів. 

Станція дев’ята «Художній салон» 
Конкурс малюнків на асфальті 

екологічної спрямованості. Учасники 
захищають роботу. Розміри малюнка – 2м.х 
2м. 

Максимальна оцінка – 10 балів. 
Таким чином наш квест має ознаки  

рухливої гри з елементами орієнтування. 
Ролі та правила організовують учасників, 
вимагають витримки, згуртованості, 
колективної роботи. У таких іграх  краще 
запам’ятовується інформація,  бо учні 
ставляться до отриманих знань  не як до 
«інформації, яку треба запам’ятати», а як до 
речей, без яких не можлива перемога у 
інтелектуальних перегонах.  

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Нова українська школа [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL:http://nus.org.ua/
about/graduate/ 

2. Липова Л. Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти. 
[Електронний ресурс]// Український науковий журнал «Освіта регіону». №1. 2012. Режим 
доступу: URL:http://social-science.com.ua/article/767 

3. Словник іншомовних слів [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL:https://
www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%CA%E2%E5%F1%F2&image.x=0&image.y=0 



47  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 40 ) , 2018 

І. Сидоренко  

СВІДОМІСТЬ ЯК ВИЩА ПСИХІЧНА ФУНКЦІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  
Вища нервова діяльність– це діяльність 

вищих відділів центральної нервової 
системи, яка забезпечує поведінку та вищі 
психічні функції на рівні взаємодії 
організму з зовнішнім середовищем для 
забезпечення пристосувальної реакції 
організму. Вона спрямована на поведінку 
людини та тварин у навколишньому 
середовищі, а також різні форми 
інтелектуальної та творчої діяльності. 

Вищі психічні функції – теоретичне 
поняття, введене вітчизняним психологом 
Л. Виготським. Воно пояснює складні пси-
хічні процеси, соціальні за своїм 
формуванням, опосередковані та довільні 
за характером, які розгортаються на рівні 
вищої нервової діяльності. Психічні явища 
зазвичай обумовлені генетичними факто-
рами, над якими надбудовані культурні. 
Разом вони й формують вищі психічні 
функції, що оформлюються під соціаль-
ними впливами.  

І. Павлов, засновник фізіології вищої 
нервової діяльності, сформулював прин-
ципи теорії про вищу нервову діяльність. 
Вони знайшли свій розвиток у рамках 
теорії змістовного узагальнення В. Дави-
дова: «від загального до конкретного, від 
абстрактного до цілого». Її головний зміст 
полягає в тому, що для активізації 
аналітико-синтетичної діяльності мозку 
потрібно починати не з простого, а з 
головного.  

Мисленнєва діяльність повинна 
рухатися не від часткового, конкретного, 
одиничного до загального, абстрактного 
та цілого (в ході такої діяльності 
формується емпіричне мислення, яке 
віддає пріоритет досвіду, обмежує 
узагальнення досвідом, спирається в 
оцінках тільки на результати досвіду, 
наявність досвіду розглядається як вища 
форма доказів та аргументації), а від 
загального до конкретного, від абстракт-
ного до конкретного, від системного до 

одиничного (в ході такої діяльності 
запускаються аналітико-синтетичні проце-
си, формується теоретичне мислення, яке 
характеризується прагненням до абстракт-
ного узагальнення, пошуку закономір-
ностей, формування теорії, визначення 
загальних ознак об’єктивності, тих чи 
інших висновків і результатів дослідження, 
універсальності положень та форму-
лювань) [2]. 

Мисленнєву діяльність необхідно 
будувати так, щоб вона в стислій і 
скороченій формі відтворювала історич-
ний процес походження предмету, який 
вивчається (тобто поняття не повинні 
даватися як готове знання). Процеси 
аналізу та синтезу відбуваються у 
кірковому відділі кожної сенсорної 
системи.  

Приступаючи до будь-якої діяльності 
на рівні аналітико-синтетичних процесів, 
важливо розуміти, що обов’язково 
потрібно здійснювати аналіз інформації, 
яка буде надаватися. В ній виділяється 
першооснова з демонстрацією проявів в 
інших частинах майбутньої, обов’язково 
більш детальної інформації. Виділена 
вихідна першооснова обов’язково повинна 
фіксуватися у будь-якій знаковій формі 
(понятійній, предметній, графічній, знако-
вій та інших моделях), що дозволить 
вивчити її властивість в узагальненому 
вигляді. У такий спосіб будується змістова 
абстракція досліджуваного предмету.  

Звертаючись поступово до наступної 
інформації, розкривається зв’язок вихідної 
першооснови з її різними проявами і тим 
самим отримуються змістовне узагаль-
нення досліджуваного предмету. Потім 
використовують змістову абстракцію й 
узагальнення для виведення більш деталь-
них абстракцій і для об’єднання їх у цілісне 
бачення предмету. Ці мисленнєві дії 
перетворюються на поняття, що фіксують 
першооснову   предмету.   Вони   надалі  

Психологічна думка 
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слугують загальним принципом орієнтації у 
всьому різноманітті опрацьованої інфор-
мації та діяльності. 

Нервова система людини, в тому числі 
й центральна, має двобічну симетрію. 
Аналізуючи функції роз’єднаних півкуль, 
Р. Сперрі довів їх функціональну асиметрію. 
За це відкриття у 1981 році він був 
удостоєний Нобелівської премії.  

Поєднання об’єктивних і суб’єктивних 
(фізіологічних і психологічних) методів дає 
можливість встановити значення й надати 
функціональну оцінку ролі правої та лівої 
півкуль головного мозку  (при здійсненні 
одних психічних функцій провідною є ліва 
півкуля, інших – права). Ліва півкуля 
більшою мірою орієнтована на прогно-
зування майбутніх станів, а права на 
взаємодію з досвідом і актуальними 
подіями[8]. 

Ліва півкуля аналізує нову інформацію, 
має більшу здатність до лічби та 
математичних операцій. У процесі навчання 
ліва півкуля працює за принципом індукції, 
тобто спочатку аналізує, а потім синтезує. 
Вважають, що ліва півкуля діє логічним, 
аналітичним способами, обробляє інфор-
мацію дискретно (роздільно, перервно). 
Виключення лівої півкулі відображається 
насамперед на мові людини, котра втрачає 
здатність говорити. 

Доведено зв’язок правої півкулі з 
просторово-наочним мисленням, з 
процесами творчої уяви та фантазії. Права 
півкуля забезпечує орієнтацію у просторі та 
часі. При її ушкодженні людина втрачає 
уявлення про своє тіло. Права півкуля має 
більшу здатність до орієнтації у геометрич-
них зображеннях. Права півкуля працює за 
принципом дедукції – спочатку синтезує, а 
потім аналізує.  

Вищі психічні функції (наприклад, 
свідомість, мислення, духовна діяльність) є 
результатом спільного функціонування 
півкуль. Обидві півкулі доповнюють одна 
одну, але, крім того, кожна півкуля дещо 
пригнічує діяльність іншої. Хоча ліва півкуля 
відповідає за  абстрактне мислення, проте 
значення слів зберігається і у правій півкулі, 
тому без неї розумовий процес втрачає 
сенс. Хоча півкулі мозку мають спеціалі-

зовані функції, але в інтактному 
(незайманому, непошкодженому) мозку 
вони працюють разом, зумовлюючи 
виняткові розумові здібності людини, її 
свідомість.  

Деякими фахівцями висловлюються 
міркування, що функціональна асиметрія 
мозку неабсолютна, і майже третина людей 
не має чіткої спеціалізації півкуль. 
Встановлено, однак, що художники 
обробляють інформацію, використовуючи 
можливості правопівкульного мислення, а 
вчені – лівопівкульного. Зумовлене це тим, 
що ліва півкуля здійснює розумові операції 
за допомогою знакових (словесних) 
сигналів, а права  спирається на образи. У 
процесі індивідуального розвитку обумов-
леність функціональної асиметрії змінює-
ться. При тому в певних межах існує 
взаємозамінність півкуль головного мозку.  

Анатомічна асиметрія півкуль помітна 
уже у плода, саме тому вважають, що кора 
лівої півкулі запрограмована для мовної 
функції. Під час ушкодження мовних 
ділянок кори лівої півкулі у дитячому віці 
їхню функцію беруть коркові зони правої 
півкулі.  

Свідомість – властива людині функція 
головного мозку, яка відображає 
об’єктивні властивості предметів і явищ 
навколишнього середовища, процесів, 
притаманних йому, сприяє попередньому 
мисленнєвому накресленню своїх дій і 
передбаченню їхніх наслідків, допомагає  
регулювати взаємовідносини людини з 
природою та соціальними явищами. 

Структурними елементами свідомості є 
самосвідомість, воля, емоції,  інтуїція. 
Тільки людині властива вища форма прояву 
свідомості – понятійне мислення. Оскільки 
людина є суспільною істотою, людська 
свідомість має суспільний характер [6]. 

Завдяки свідомості, людина здатна 
орієнтуватися у складній системі взаємовід-
носин, вступає у взаємодію, усвідомлює 
себе, порівнює з іншими, переживає успіхи 
та невдачі. У процесі зростання у неї 
розвиваються соціальні якості (погляди, 
переконання, свідоме ставлення до людей 
та своєї діяльності).  

Розглядаючи свідомість як безперервне  
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усвідомлення себе в навколишньому 
середовищі, слід зазначити особливості її 
проявів як постійного відчуття самого себе 
й зовнішнього світу при безперервній 
рефлексії своєї особи та навколишнього 
світу як інтелектуальної, так і емоційної. 
Наслідком цього є поява мотивації 
поведінки та бажання ментальної свободи.  

Свідоміть визначається розумною 
адекватною поведінкою, яка виявляється у 
різноманітній ефекторній (коли інформація 
іде від мозку до рецепторів, а не навпаки) 
діяльності (вегетативні та рухові реакції, 
мовлення тощо). Отже, для свідомості є 
характерними дві форми проявів: 
ментальна, яка при цьому має як 
суб’єктивні, так і об’єктивні аспекти, і 
зовнішня, що складається з ефекторних 
проявів.  

Свідомість виявляється через психічні 
(пізнавальні) процеси (мислення, пам’ять, 
відчуття, уявлення, сприйняття, увагу), але 
не є тотожною з жодним із них, 
проявляється завдяки активності мозку 
людини. Свідомість – це особливий стан, 
який являє собою основну ознаку нашого 
існування та відображає об’єктивний світ у 
суб’єктивних образах, ідеях. Свідомість, 
будучи ідеальним явищем, виникає 
кожного разу як функція мозку окремої 
людини.  

Фізіологічною основою свідомості 
вважають певний проміжний (середній) 
рівень активності мозку. Для прояву 
свідомості потрібна певна критична маса 
мозку (більше 600 куб. см) та складна 
взаємодія різноманітної кіркової діяльності 
[5]. 

Одним з проявів психічного процесу 
свідомої й цілеспрямованої регуляції 
людиною своєї діяльності та поведінки з 
метою досягнення бажаної мети є вольові 
процеси. Особливе значення у виконанні 
вольової дії має друга сигнальна система, 
що здійснює всю свідому регуляцію 
людської поведінки. Рефлекторна природа 
вольової регуляції поведінки передбачає 
створення в корі мозку осередку 
оптимальної збудливості, який виступає в 
якості носія мети дії. Існуючий в корі 
осередок оптимальної збудливості 

потребує постійного енергетичного 
підживлення. Завдання енергетичного 
постачання кори мозку виконує ретику-
лярна формація (одна із структур 
головного мозку). 

Вищою формою свідомості, як 
здатністю усвідомлювати свої відчуття та 
думки власними, здатністю виділяти себе з 
навколишнього середовища, є самосві-
домість. Самосвідомість – рефлекторна 
(відображувана) свідомість, за допомогою 
якої особа конкретно усвідомлює себе у 
своїх власних розумових діях, процесах і 
станах.  

Самосвідомість є усвідомленням 
особою самої себе на відміну від інших 
окремих суб’єктів і світу взагалі. 
Самосвідомість забезпечує встановлення 
рівноваги між зовнішніми впливами та 
внутрішнім станом суб’єкту, визначає 
формування свідомої поведінки людини. З 
одного боку вона виступає як результат 
розвитку особистості, з іншого – як 
регулятор цього процесу.  

Психологічна сутність самосвідомості 
полягає у тому, що в ставленні особистості 
до себе закладена здатність її до 
самовдосконалення. Пізнання своїх 
особливостей допомагає людині змінювати 
себе, корегувати свої дії, долати негативне
[3]. 

Самосвідомість розглядають як 
результат виникнення в мозку актуалізації 
довготривалої пам’яті при співставленні 
двох чи декількох інформаційних потоків. 
При виникненні відчуття «Я» це буде 
співставлення зовнішньої інформації та 
пам’ятного сліду, а при мисленні – 
співставлення оперативної та 
довготривалої пам’яті. «Я» – це сукупність 
згадувань про свої враження, думки, 
вчинки, які були в минулому, та реакції на 
них інших людей. 

Підсвідомість – це своєрідний 
резервуар свідомості людини, де 
зберігається незапитувана інформація 
власного досвіду, а також закладені 
можливості різних комбінацій цієї 
інформації. Підсвідомість є основою 
репродуктивної діяльності – сприймає та 
зберігає  все,   що   людина   бачить,   думає,  
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відчуває. Вплив свідомості на підсвідомість, 
зважаючи на те, що вони є одним цілим, 
самим суб’єктом майже не усвідом-
люються [4]. 

Несвідоме – дія природжених, біоло-
гічно обумовлених інстинктивних потягів у 
психічному житті людини. Окрему групу 
неусвідомлених форм діяльності мозку 
становлять механізми творчості, форму-
вання гіпотез, здогадувань, припущень. У 
людини на несвідомому рівні здійснюється 
регуляція діяльності внутрішніх органів. На 
несвідомому рівні утворюються так звані 
«субсенсорні» умовні рефлекси, коли звук, 
щоне сприймається (на 3-6 децибелів 
нижче порогу слухового сприймання), поєд-
нується, наприклад, з больовим 
подразником, з реагуванням очей тощо.  

Коли активні невелика кількість 
нейронів кори й підкіркових структур 
мозку, то такі реакції здійснюються як 
підсвідомі. Основу процесів, що здійс-
нюються на рівні підсвідомості, становить 
життєвий досвід, закріплені навички, які 
забезпечують виникнення майже раптових 
реакцій, автоматизованих форм поведінки.  

Коли ж потрібне нестандартне 
рішення, тоді вмикаються свідомі меха-
нізми поведінкових реакцій. Свідомі та 
підсвідомі процеси знаходяться у 
своєрідній «динамічній рівновазі», яка 
може в досить широких межах коливатися 
в той чи інший бік при змінах 
функціонального стану мозку чи 
навколишнього середовища [7]. 

У людини більшість екстероцептивних 
(подразники надходять з зовнішнього 
середовища) умовних рефлексів здійс-
нюється на свідомому рівні. Підсвідомість є 
своєрідним фільтром для всієї інформації, 
що поступає в мозок. Психосинтез – метод 
розвитку цілісної та гармонічної 
особистості, зокрема шляхом синтезу її 
свідомої та несвідомої частин.  

Змінені стани свідомості – це якісні 
зміни в суб’єктивних переживаннях чи 
психологічному функціонуванні свідомості, 

що відрізняються від певних базисних для 
даного суб’єкта норм, рефлексуються 
самою людиною чи за допомогою 
спостерігачів [1]. 

Змінені стани свідомості короткочасної 
тривалості є природньою властивістю 
свідомості та психіки здорової людини. 
Виникають при ускладненні умов існування 
людини. Короткочасні змінені стани 
свідомості тривають звичайно декілька 
секунд, найбільш часто виявляються у 
втраті людиною розуміння наступності 
своїх дій, ясності думок у процесі роботи 
тощо.  

Середня тривалість переживань зміне-
них станів свідомості (продовжуються 
декілька хвилин), детерміновані емоцій-
ними стресами, монотонністю діяльності 
тощо, а тривалі змінені стани свідомості, 
що спостерігаються протягом декількох 
десятків хвилин, характеризуються 
виразною зміною характеру розумової 
діяльності, де основну роль відіграють 
особистісні риси конкретної людини. До 
змінених станів свідомості відносять 
природні, наприклад, натхнення, стадія 
швидкого сну, стани закоханості та 
«штучні» психічні стани, наприклад, гіпноз, 
медитація, стан після прийому наркотичних 
препаратів тощо. 

Вища нервова діяльність обумовлена 
діями нейрофізіологічних процесів, які 
відбуваються у корі великих півкуль 
головного мозку та найближчих до неї 
підкіркових структур, завдяки яким 
здійснюються вищі психічні функції. 
Свідомість є властивістю високооргані-
зованої матерії мозку, вона відображає 
дійсність за допомогою відчуттів та 
абстрактного мислення. Свідомість 
передбачає цілий спектр різних проявів– 
від елементарних її форм, що забезпечують 
виділення індивіду з середовища, до 
вищих, які дають можливість людині 
орієнтуватися у реальному середовищі та в 
абстрактних проявах світу.  

_________________________________________________________________________________________
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Шосткинської міської ради Сумської області». 

ПАНЧЕНКО С. – кандидат психологічних наук, доцент, проректор 
комунального закладу  Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 
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