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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮУПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮУПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ   

В.В.В.   ПЕРЛИКПЕРЛИКПЕРЛИК   

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  
ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: 
НОВІ ПІДХОДИ 

    Українська освіта 
сьогодні перебуває 
на етапі реформу-
вання. Основними 
нормативними доку-
ментами, що 

регламентують зміни в сучасній освіті, є 
Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» та перспективи впровадження 
на період до 2029 року, затверджені 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 року № 988-р, Закон України  
«Про освіту», прийнятий постановою Верховної 
Ради України від 5 вересня 2017 року. Сучасний 
етап розвитку освіти в Україні характеризується 
відходом від тоталітарної уніфікації та 
стандартизації педагогічного процесу, 
інтенсивним переосмисленням цінностей, 
пошуками нового в теорії та практиці навчання і 
виховання. Крізь призму діяльності учня 
переосмислюється структура освітнього процесу, 
вирішення проблеми розвитку та реалізації 
творчих здібностей, формування творчої 
активності кожного школяра. 

Інновації є суттєвим діяльним елементом 
розвитку освіти, реалізації конкретних завдань в 
освітньому процесі. Стрижнем інноваційних 
процесів в освіті є впровадження досягнень 
психолого-педагогічної науки в практику, 
вивчення, узагальнення та поширення 
передового педагогічного досвіду. 

Інновації самі по собі не виникають, вони 
потребують управління. Вони є результатом 
наукових пошуків, передового педагогічного 
досвіду окремих учителів і цілих колективів. 

Будь-який інноваційний процес, в основі 
якого є педагогічне відкриття, рано чи пізно, 
стихійно або свідомо повинен реалізуватися. 
Достатньо пригадати досвід видатних педагогів – 
А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького, 
вчителів-новаторів В. Шаталова, І. Волкова,  
Д. Іванова та ін. 

Мета статті  – визначити інноваційні процеси 

організації освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти. 

Інноваційність сучасної освіти, як і 
суспільства в цілому, зумовлена об’єктивними 
причинами еволюційного розвитку соціуму. Тому 
цілком закономірним є прийняття відповідних 
нормативних актів на рівні держави. В Україні 
прийнято закони «Про освіту» [3], «Про 
інноваційну діяльність» [4] та «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» [5], в 
яких визначено механізми впровадження 
інноваційної діяльності в суспільстві та які 
орієнтують його на інноваційний розвиток. 

Для педагогіки провідним і визначальним 
критерієм її життєздатності, відповідності 
соціальним запитам і потребам, конкуренто-
спроможності є інноваційність. 

Інновації – це нововведення в певній 
конкретній галузі науки, а інновація педагогічна – 
це «процес становлення, поширення й 
використання нових засобів, методів і форм 
(нововведень) для розвитку тих педагогічних 
проблем, які досі розв'язували по-іншому»  
[1, с.56]. 

Інноваційні підходи до організації освітнього 
процесу у закладі загальної середньої освіти 
пов’язані з проведенням контролюючо-
діагностичної та прогностичної роботи і на їх 
основі виконання таких функцій: 
пропагандистської (постійного інформування про 
новини науки та передового педагогічного 
досвіду серед учителів, батьків, дітей), 
агітаційної (агітації окремих учителів про перехід 
на інноваційні технології, ураховуючи можливості 
учителів), відновлюючої (відновлення того, що 
забули вчителі після закінчення ВНЗ), 
компенсаторної (забезпечення педагогів 
корисною інформацією, яку вони не одержали в 
процесі профільної підготовки) та моделюючої 
(упровадження педагогічної та психологічної 
науки та передового педагогічного досвіду в 
практику роботи школи). 

Процеси перебудови у сучасній школі 
зумовлені утвердженням нової гуманістичної 
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парадигми виховання, у якій суб’єктом і метою 
виступає дитина. Організація її «саморуху» від 
нижчих до найвищих рівнів розвитку вимагають 
пошуку нових форм і засобів виховної роботи. 
Вони, «не ламаючи природи дитини», 
забезпечували б її соціалізацію та засвоєння нею 
загальнолюдських і національних цінностей. 
Упровадження інноваційних технологій у сферу 
освіти сприяє розв’язанню проблеми щодо їх 
якісного впливу на зміст, методи та організаційні 
форми виховання, які своєю чергою створюють 
умови для процесу оновлення в галузі підготовки 
майбутніх учителів. 

Інноваційну спрямованість педагогічної 
діяльності зумовлюють соціально-економічні 
перетворення, що вимагають відповідного 
оновлення освітньої політики, прагнення 
вчителів до освоєння та застосування 
педагогічних новинок, конкуренція 
загальноосвітніх закладів. 

Головною рушійною силою інноваційної 
навчальної та виховальної діяльності є вчитель, 
оскільки суб’єктивний чинник є вирішальним і під 
час впровадження та поширення нововведень. 
Педагог-новатор є носієм конкретних 
нововведень, їх творцем, модифікатором. Він 
має широкі можливості і необмежене поле 
діяльності, оскільки на практиці переконується в 
ефективності наявних технологій навчання та 
виховання і може коригувати їх, проводити 
докладну структуризацію досліджень освітнього 
процесу, створювати нові форми та методи. 
Основна умова такої діяльності – інноваційний 
потенціал педагога, тому сьогодні школі потрібен 
вчитель з яскраво вираженими творчими 
здібностями, здатний до організації своєї 
професійної діяльності на інноваційному рівні 
[2, с.157]. 

Інноваційна діяльність – це метод пізнання, 
за допомогою якого у природних або штучно 
створених умовах, що контролюються і 
керуються, досліджується освітнє явище, 
прогнозується новий спосіб розв’язання 
педагогічного завдання або проблеми. 
Цілеспрямування інноваційної діяльності 
обумовлюється: об’єктивними потребами 
суспільства в оновленні роботи закладу; 
соціальним замовленням, виявленим органами 
управління освіти в результаті наукового 
прогнозу; реальними умовами та можливостями 
в даний період її розвитку; інтересами керівників, 
педагогів – тих, хто буде організовувати і 
проводити інноваційну діяльність. 

Під час упровадження інноваційних освітніх 
технологій вчителю необхідно створити такі 
умови, щоб кожна дитина почувала себе там 
комфортно, незалежно від її індивідуальних 

психофізіологічних особливостей, здібностей і 
нахилів. У центр уваги необхідно поставити 
фізичне, психічне й моральне здоров’я учнів. 

Важливою ознакою інноваційного освітнього 
середовища є наявність системи використання 
перспективних педагогічних технологій для 
забезпечення якісної освіти школярів. У арсеналі 
сучасних педагогів є безліч нових форм методів, 
технологій, але в їх основі особистісно-
орієнтований підхід до вихованця. До найбільш 
розповсюджених належать такі: технологія 
виховання духовної культури школяра, 
педагогічне умовляння, технологія інтегрованого 
навчання, розвивальне навчання, технологія 
виховання успішної особистості, технологія 
роботи вчителя-вихователя з однією дитиною, 
технологія тьюторської підтримки та супроводу 
дитини, технологія нейролінгвістичного 
програмування, технологія «Педагогічна 
підтримка», технологія рефлексивного 
самовиховання, інтерактивні технології 
виховання, нові інформаційні технології та ін. 
Ігровими технологіями є казкотерапія, 
психокорекційне малювання, технологія 
«Навчати, граючи, – грати, навчаючи», 
технологія «Нова цивілізація», технологія 
навчання рольовими іграми тощо. Серед 
трудових виділяємо технологію «Трудові справи 
для школи», серед природоохоронних – «Школу 
природи», «Екологічну школу». Дозвіллевими 
технологіями вважаємо технологію «Школа, 
відкрита соціуму», «Школа життєтворчості», 
технологію міжвікового виховання та ін. До 
гуртків за інтересами, нахилами, здібностями 
належить технологія виховання та розвитку дітей 
за інтересами. 

В основу сучасних технологій покладено 
особистісно-орієнтований підхід, зумовлений 
пріоритетом особистості дитини, її гармонійного 
розвитку в умовах існуючої освітньої системи й 
передбачає трансформацію виховання у сферу 
самоствердження особистості. Особистісно-
орієнтоване виховання – це виховання, метою 
якого є процес психолого-педагогічної допомоги 
дитині в становленні її суб’єктивності, культурної 
ідентифікації, соціалізації, життєвому 
самовизначенні. 

Кожна інновація проходить апробацію, тобто 
масову перевірку доцільності їх застосування в 
освіті. Однак інноваційна діяльність завжди 
пов’язана із ризиком, це діяльність зі заздалегідь 
невідомим результатом. Причинами невдач є: 
частина задумів не здійснюється через 
несприятливі умови (кадрові, матеріальні, 
морально-психологічні тощо); деякі 
передбачення виявляються помилковими. Шляхи 
забезпечення ефективності інноваційної 
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діяльності: ретельна підготовка та добре науко-
во-методичне забезпечення інноваційної 
діяльності, передбачення у програмі роботи 
резервного чacу, щоб у випадку невдачі 
виправити ситуацію традиційними методами. 
Вивчення наслідків інноваційної діяльності 
доцільно здійснювати не наприкінці навчального 
року, а до його завершення, щоб мати 
можливість компенсувати недоліки у межах 

поточного навчального року. 
Отже, використання інноваційних технологій 

виховання забезпечить формування гармонійної 
особистості. Однак це складний процес, який 
вимагає від педагога творчої, науково-пошукової 
діяльності. 
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НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАСНАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАСНАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС   

В.В.В.   МАЗУРЕНКОМАЗУРЕНКОМАЗУРЕНКО   

Ю.ЛОГВИНЕНКОЮ.ЛОГВИНЕНКОЮ.ЛОГВИНЕНКО   

МОДЕЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАЛЬНОСТІ 
У ДИТЯЧІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ 

Творчість Миколи Руденка – важливий 
складник українського літературного та 
політичного життя – вказує на можливі шляхи 
вирішення широкого спектру глобальних 
суспільних і політичних проблем, які стоять 
перед Україною та людством. Саме необхідність 
залучення до наукового обігу такого матеріалу й 

зумовлює актуальність нашої наукової розвідки. 
Мета статті – здійснити аналіз 

футурологічного роману «Ковчег Всесвіту» 
М. Руденка і довести, що в науковій фантастиці 
письменника викладено складну економіко-
філософську систему. Вивчення та 
популяризація її забезпечить вихід України та 

http://www.gdo.kiev.ua
http://www.gdo.kiev.ua
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світової цивілізації на шлях прогресу. 
Посттоталітарні держави, які виникли після 

розпаду СРСР, характеризуються надзвичайною 
заполітизованістю всіх сфер життєдіяльності 
суспільства, відчуженням населення від влади, 
мають нагальну потребу у формуванні нових 
механізмів демократії. Оновлення суспільства 
неможливе без зміни політичної свідомості та 
політичної культури громадян. Саме це 
забезпечить перехід від класових, корпоративних 
інтересів до загальнолюдських і національних 
цінностей, піднесе роль окремої особистості в 
життєдіяльності суспільства. 

Сучасні українські політологи називають ім’я 
М. Руденка серед відомих громадських і 
політичних діячів ХХ століття. Н. Осипова 
відзначила громадсько-політичну діяльність 
М. Руденка як одного із засновників Української 
Групи сприяння виконання Гельсінкських угод 
(УГГ)  та зазначила, що програмові документи 
УГГ «чогось особливо нового в суспільну думку 
… не привнесли, а лише підтвердили ідею 
«єдності загальнолюдських і національних прав 
українських громадян», … але це не принижує їх 
значення, оскільки вони були породжені 
життям» [3, с. 78]. 

Така оцінка свідчить про те, що до цього часу 
політологи належно не оцінили діяльність УГГ у 
1970–1980-і рр., адже в тоталітарно-
репресивному державному устрої роль політиків і 
політологів змушені були взяти на себе 
письменники! Саме УГГ вивела українські ідеї та 
проблеми на світову арену, сколихнула світову 
громадськість і привернула увагу до порушень 
прав людини в тоталітарному СРСР, здійснила 
помітний вплив на політичний і культурний рух 
української інтелігенції ХХ століття. Основні 
документи, що були розроблені УГГ (Декларація 
та Меморандум №1), наводять дані про 
голодомор 1933 р., знищення УПА, про репресії 
30-х і 60-х рр., містять список політичних таборів і 
українських політв’язнів. Вони є документальним 
свідченням того, що СРСР був тоталітарною 
репресивно-каральною державою. 

М. Руденко усвідомлював, що його 
світоглядна позиція та політична діяльність 
матимуть наслідки: «Якщо існують тюрми – 
мусять існувати й тюремники. А вороги… Ворогів 
треба шукати там, де визначається політика 
держави» [8, с. 582]. Саме за політичні погляди, 
що істотно відрізнялися від офіційної ідеології, 
М. Руденка було засуджено до 7 років таборів 
суворого режиму і 5 років заслання, а його твори 
були кваліфіковані як «наклеп на радянську 
дійсність» і вилучені з продажу та з бібліотек 
СРСР. У статті «Глобалізація і Україна» 
М. Руденко згадував свою найголовнішу працю – 
«Енергія прогресу» – і писав: «Мій гонорар за неї – 

12 років неволі» [5, с. 78]. У цій фундаментальній 
роботі, написаній у 1972-1974 рр., спростовано 
теорію К. Маркса про додаткову вартість, 
розвинуто ідеї Ф. Кене та С. Подолинського, про 
те, що додаткова вартість створюється лише 
енергією Сонця. 

Усвідомивши хибність вчення К. Маркса, 
М. Руденко поступово відходив і від методу 
соцреалізму в творчості, хоча «бути 
соцреалістичним автором означало мати 
(наприклад, доступ до видавництв, наклади 
книжок, матеріальне стимулювання) (курсив 
В. Харкун. – Ю. Л.) [9, с. 3]. У спогадах 
«Найбільше диво – життя» письменник пояснив, 
чому звернувся до наукової фантастики: «Коли 
переконався, що соцреалізм уже не для мене, 
взявся писати науково-фантастичний роман про 
Фаетон… Так я прийшов до фантастики – 
прийшов вимушено, намагаючись перенести на 
інші планети події, що відбувалися на Землі, – 
точніше, в Радянському Союзі» [8, с. 442]. 

Доробок письменника в науковій фантастиці 
чималий: романи «Чарівний бумеранг», «Ковчег 
Всесвіту», «Син Сонця – Фаетон», повість 
«Народжений блискавкою», оповідання «Син 
четвертої сфери», есе «Слідами космічної 
катастрофи. З блокнота письменника». За 
твердженням А. Лукашина, «якби не «політика», 
через яку ім’я М. Руденка було викреслено з 
бібліографій і довідників, письменник, імовірно, 
був би співзвучний із «молодогвардійською» 
науковою фантастикою к. 70-х – поч. 80-х 
років» [1, с. 489]. 

На відміну від значної кількості науково-
фантастичних творів зазначеного часу, які можна 
вважати розважальними, наукова фантастика 
М. Руденка – це спосіб популяризації ідей 
автора, відображених в «Енергії прогресу», щодо 
політичного ладу, засад і норм упорядкування 
суспільного життя, національної орієнтації, 
ознайомлення читача в ненав’язливій формі 
з фізичною економією, ідеєю теорії додаткової 
вартості Ф. Кене, субстанцією та матерією, 
парадигмою Світобудови. Саме тому підґрунтям 
«Ковчегу Всесвіту» є широке коло наукових 
досягнень у галузі філософії, соціології, 
астрономії, політології, економіки, фізики, 
онтології, гносеології. Роман має риси багатьох 
різновидів наукової фантастики: соціальної 
фантастики, антиутопії, постапокаліптичної 
фантастики, ксенофантастики, роману-
застереження. Таке насичення текстової тканини 
вказує на те, що автор прагнув дати читачеві в 
ненав’язливій формі гранично популярний 
виклад економічних і філософських теорій, добре 
проілюструвати життєво переконливими й 
художньо-образними прикладами власне 
бачення глобальних цивілізаційних проблем. 
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Із перших сторінок роману зрозуміло, що 
письменника цікавить не науковий експеримент 
польоту на астероїді, а суспільно-політична 
організація, економіка, наука, духовні цінності, 
ідеали, ментальність новоутвореної людської 
спільноти. Штучне життя на астероїді багато в 
чому нагадує земні умови, тому переселенці 
постали перед такими ж соціальними, 
економічними, політичними, релігійними 
проблемами, які тотожні глобальним проблемам 
сучасності. 

Однією з визначальних умов цивілізаційного 
прогресу є форма державного устрою. Політична 
система переселенців є автаркією, бо вона мала 
обмежені зв’язки із зовнішнім середовищем 
(спілкування із Землею у польоті обірвалося), не 
мала можливості сприймати та переймати 
цінності інших систем. Життя на астероїді 
повністю відображало політичне життя СРСР. Ця 
закритість дала можливість Президенту 
Макарову поступово запровадити на астероїді 
тоталітарно-авторитарний режим. 

Президент Академії Наук Степан Макаров був 
призначений керівником експедиції, бо саме 
йому належала блискуча ідея використання 
астероїда як космічної станції для пошуків 
сприятливих умов для життя в Космосі. З роками 
Макаров перетворився на Безсмертного, бога, а 
запроваджені ним жорсткі умови існування 
перетворили життя звичайних мешканців 
астероїда на рабство. Слова і вчинки 
контролювалися наглядачами з необмеженими 
функціями: «Костоломами називали наглядачів, 
що нерідко били тих, хто порушував порядок, 
встановлений Президентом. Або й били без 
причини, як їм заманеться» [7, с. 12]. Люди, що 
мають виконувати конкретні обов’язки, не 
повинні думати, а тим більше висловлювати 
власну думку про лад, запроваджений 
Президентом. Привілеї висловлювати власні 
думки має лише найближче оточення 
Президента, але і його Макаров контролював за 
допомогою 36 спеціальних ліжок безсмертя. Усе 
разом давало Президенту таку необмежену 
владу, що він почав ототожнювати себе з богом. 
В образі Безсмертного легко впізнається «батько 
народів» Й. Сталін і його апарат, а в подальшому 
– влада Генсека КПРС. 

Населення астероїда революційним шляхом 
змінило тоталітарно-авторитарний режим на 
демократичний. Опозиція перемогла, на 
астероїді встановлена демократія, зберігаються 
та пропагуються загальнолюдські й суспільні 
цінності, згідно з якими формується 
громадянська свідомість. Контроль за 
дотриманням спільно прийнятих рішень 
закріплений за обраними від народу 
представниками. На астероїді запанувала 

свобода слова, що забезпечувала можливість 
вільно висловлювати думки, включаючи критику 
влади. Таким чином письменник показав, як 
можна захистити себе від тоталітаризму, довів, 
що чим міцніше та надійніше захищені інтереси 
соціальної меншості, тим міцніший і надійніший 
демократичний лад. 

Автора хвилює проблема обмеженої волі та 
свободи розвитку душі, розуму, здібностей: 
«насильство над людиною завжди 
перетворюється на насильство над земним 
життям взагалі. І тоді життя гине» [6, с. 52]. 
Боротьба за демократію як форму державного 
ладу, дотримання моральних цінностей всіма 
прошарками населення, звітність владних 
структур перед народом є запорукою впевненого 
поступу. Але звітність має бути прозорою, не 
схожою на відеоспектаклі Макарова. Письменник 
наголошує на тому, що тільки демократичний 
державний лад з повним народним контролем 
над владою дозволить задовольнити інтереси 
всіх прошарків населення. 

У романі налічується ціла група гострих 
проблем, які безпосередньо стосуються інтересів 
і потреб сучасної людини. Серед групи 
найгостріших гуманітарних проблем – ліквідація 
голоду, неосвіченості, проблема сприяння 
всебічному духовному розвиткові людини, 
подолання відчуження людини від природи. 
Найгостріша проблема для населення астероїда 
– це проблема перенаселення: «Проблема 
перенаселення в наших умовах, – це, якщо 
хочете знати, проблема катастрофічна. По-
перше, існує суто просторова криза, по-друге, – 
криза продовольча… Власне, криза виникає тоді, 
коли з’являється надмір генетичних 
носіїв» [7, с. 37]. Президент Макаров називає 
людей лише генетичними носіями, не вбачаючи 
в них особистостей: «Нам потрібні не вони, а 
тільки їхні гени. Нехай мозок спить. Коли він буде 
необхідний – розбудимо» [7, с. 22-23]. «Сон 
мозку» населення астероїда потрібний 
Президентові, адже в таких умовах він стає 
майже одноосібним управлінцем. Письменник 
звернув увагу на недостатню кількість годин, що 
відводилася на вивчення гуманітарних 
дисциплін: «Академія культивувала переважно 
точні науки, гуманітарні були цілком заморожені. 
Були в пошані фольклор, деякі етнічні звичаї, 
народне мистецтво, мабуть, це було єдине, що 
не дозволяло простим людям 
здичавіти» [7, с. 60]. Відсутність належної освіти 
в мешканців астероїда дозволяла Макарову 
маніпулювати населенням. 

Сьогодення підтверджує слушність турботи 
письменника про гуманітарну освіту молоді. У 
підростаючого покоління слід виховувати 
розуміння цінності людського життя, його 
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неповторності, єдності мікрокосму і макрокосму, 
тобто формувати усвідомлення того, що Всесвіт 
повторює себе в людині, лише в іншому вимірі: 
«Надзвичайно важливим є інше: людина в собі 
повторює Всесвіт. Або навпаки: Всесвіт 
повторює себе в людині. У зменшеному вигляді, 
звичайно… Людина є відображенням Всесвіту у 
своїй власній сфері. На рівні мікросвіту. Але ж 
мікросвіт замикається на мегасвіт. Мега без 
мікро немислиме» [7, с. 138]. Розуміння цінності 
людського життя, присутності Всесвіту в людині 
сформує усвідомлення місії людини на землі, її 
призначення. Громадяни астероїда усвідомили 
свою місію й унеможливили появу тоталітаризму 
чи авторитаризму у будь-якій формі. 

Умови життя населення астероїда за 
правління Макарова були різними: для 
академіків з оточення Президента 
пропонувалися спецліжка, які дарували 
безсмертя, смачна їжа, красиві жінки, будинки із 
садками. Прості мешканці (генофонд) існували 
під землею без сонячного світла, були 
неосвічені, їли білкову їжу, а квіти й дерева 
вперше побачили після повстання. Тільки тоді 
люди зрозуміли, що втратили найголовніше, що 
робило їх людьми, – красу живої природи. Після 
революції жителі астероїда поступово, рослина 
за рослиною, відновили те, що на Землі не 
здавалося їм важливим, а за Макарова було 
недоступним. У своїй економіко-філософській 
системі письменник відвів рослинам виняткову 
роль: «Родоначальником життя на Землі є саме 
рослина» [6, с.60]. 

На прикладі життя населення астероїду 
М. Руденко показав людству, куди слід 
спрямувати цивілізаційний розвиток. В «Енергії 
прогресу» письменник стверджував: «Якщо 
зірвати личину із золота, яке виступає в ролі 
маклера при обміні одних товарів на інші, то в 
суті явищ залишиться тільки енергія 
фотосинтезу» [6, с. 104]. Роман «Ковчег 
Всесвіту» продовжив думки автора: «Земляни 
зрозуміли: розквіт їхньої економіки залежить не 
від надмірної індустріалізації (вона має бути 
елементарно достатньою), а від розвитку земних 
джерел фотосинтезу. Саме заради цього земні 
міста були перенесені під землю, а поверхня 
планети віддана у розпорядження Сонця 
і Океану. Невже ж цього не можна було збагнути 
раніше – задовго до катастрофи!» [7, с. 205]. 

Найгостріша проблема глобального військово-
політичного характеру, що піднята у романі, – 
формування ненасильницького світу на підставі 
довіри між народами, зміцнення системи 
спільної безпеки. Населення астероїда – 
багатонаціональне, і кожен прагне зберегти 
чистоту своїх генів, звичаї, традиції, щоб на 
новому місці продовжити існування своєї нації. 

Однак, коли головний герой українець Прокіп 
покохав полячку Гелену, тоді на перший план 
вийшло питання міжнаціональних стосунків. 
Прокіп – виходець з народу, безправний житель 
астероїда, Гелена Лятошинська – донька 
академіка з найближчого оточення диктатора. 
Піднятися з катакомб Прокопу дозволив його 
природний розум, який був у його генах, норов 
вільних українців, приспаний життям у 
катакомбах: «Високо піднявся цей юнак у своєму 
саморозвитку! О так, це вже не хлопчик. 
Відчувається впевненість у собі, почуття гідності. 
Лятошинському було приємно, що він не 
помилився у здібностях цього русина, але ж 
йому дошкуляв далеко не лагідний тон 
Прокопа» [7, с. 108]. 

Назвавши Прокопа «русином» замість 
звичного нам «українцем», автор привернув 
увагу до надскладної політичної проблеми, яка 
не вирішена до сьогодні. Останні події в Україні 
вказують на те, що боротьба точиться не лише 
за природні ресурси чи сфери політичного 
впливу. Україна зараз відстоює своє місце в 
історії, адже національна ідентичність – це 
найпотужніший ресурс, яким володіє кожна 
держава і народ. М. Руденко вказує, що нам 
належить піднятися до рівня власної історії, як 
це зробив русин-українець Прокіп. Спадкоємець 
великої історії не хотів вести жалюгідне 
животіння в катакомбах, він взяв на себе 
відповідальність за подальший історичний 
розвиток населення астероїда. Письменник 
підняв глобальне політичне питання – 
політичного шахрайства в історії, коли вдалося 
«створити ілюзію, ніби потужна, жива нація 
ніколи не існувала» [2, с. 447]. Автор наголосив, 
що українці борються за цивілізаційний розвиток 
не тільки своєї держави і й усієї європейської 
цивілізації. 

У розповіді про Україну та її народ звучить 
любов: «Клімат не холодний, але й не жаркий. 
Ґрунти надзвичайно родючі. Люди цього краю 
звикли все брати зі своєї землі. Вони ніколи не 
ходили війною на інші народи, зате близькі й 
далекі сусіди приходили, щоб винищити їх і 
загарбати їх землю. Так тривало впродовж 
тисячоліть. І якби не з’явився поет-пророк, чий 
вірш вона прочитала, українці щезли б як нація. 
Проте їм після багатьох століть бездержавності 
таки ж вдалося вибороти незалежність. Їхня 
самостійна держава остаточно сформувалася 
лише на межі третього тисячоліття» [7, с. 86].  

Письменник наголосив на значущості України 
як землі з надзвичайними можливостями: 
аграрний сектор має бути ключовим у 
забезпеченні світу продовольством. Це – 
історичний і найбільш природний шлях розвитку 
української держави. Розвиток аграрного 
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сектора, за М. Руденком, може вирішити такі 
глобальні соціально-економічні проблеми: 
подолання світової енергетичної, сировинної та 
продовольчої кризи; оптимізація демографічної 
ситуації, освоєння в мирних цілях космічного 
простору та Світового океану. 

Апокаліпсис настав тому, що земляни не 
вирішували глобальних загальноцивілізаційних 
проблем, перетворивши розвиток на існування: 
«Це було хаотичне нагромадження неймовірної 
кількості людських організмів. Лише кількості – 
при якісному занепаді культури фізичної й 
духовної… То була витрата життєвих ресурсів 
планети в механічному нарощуванні біомаси за 
рахунок мільярдів людських істот… Я розумію, 
це жорсткі судження. Але земна цивілізація 
потрапила в глухий кут, з якого не існувало 
гуманного виходу… Ось чому прийшло те, що 
мовою пророків визначалося як Кінець Світу… 
Хто породив життя, той мав право 
корегувати» [7, с. 202-203]. 

Жителі постапокаліптичного світу зрозуміли, 
що гонитва за капіталом заганяє землян у пастку: 
«Протягом двох переломних століть державні 
діячі і бізнесмени чомусь не хотіли усвідомити, 
що перетворення біологічної енергії в технічну – 
це смертельний злочин. Маючи безмір 
електроенергії (саме її Лятошинський назвав 
технічною), можна загинути від голоду: адже 

людина не вмикається в електромережу, як 
звичайний комп’ютер» [7, с. 26]. Земної людини 
після апокаліпсису не стало, виникла «Людина 
Космічна», і вона повинна дотримуватися Законів 
Космосу. 

Усвідомлення М. Руденком хибності ідеї 
абсолютної додаткової вартості К. Маркса, яка 
вважалася основоположним вченням марксизму-
ленінізму і підвалиною побудови комунізму в 
СРСР, привело до критики письменником 
політики комуністичної партії за тридцять років 
до розпаду СРСР. Із щирого комуніста 
М. Руденко перетворився на дисидента, 
зайнявся правозахисною діяльністю та створив 
власну економіко-філософську систему, 
підтверджену вченими-фізиками світу. 
Громадсько-політична позиція М. Руденка 
унеможливила й далі залишатися письменником 
соцреалізму. Він побачив вихід у написанні 
наукової фантастики, де в іншій, дещо спрощеній 
і завуальованій формі знайомив читачів із своїми 
ідеями з основоположної праці «Енергія 
прогресу». Наукова фантастика М. Руденка 
перестає бути розважальним жанром, а підіймає 
складні глобально-політичні проблеми: від 
гуманітарних, соціально-економічних і соціально-
політичних до формування місії України в 
загальноєвропейському та світовому 
цивілізаційному розвитку. 
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Г.Г.Г.   СУДАРЕВАСУДАРЕВАСУДАРЕВА   
До 130-річчя з дня народження А.С. Макаренка 

80-річчя з дня смерті  

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ А.С. МАКАРЕНКА 
В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У сучасних умовах модернізації української 
освіти, мета якої – підготовка випускників школи 
нової генерації, знов актуалізується проблема 
педагогічних технологій. У зв’язку з цим варто 
згадати постать українського педагога-новатора 
А. Макаренка як одного з фундаторів уявлень 
про педагогічні технології, становлення їх як 
освітнього явища.  

Аналізуючи сучасний стан проблеми 
педагогічних технологій в українській освіті, 
можна зазначити, що на сьогоднішній день 
теорія і практика використання педагогічних 
технологій ретельно розроблена та поширена в 
освітянському середовищі. Існує майже 300 
визначень поняття «педагогічна технологія» у 
наукових розвідках учених, що свідчить про 
інтерес до цієї інновації через визнання її 
ефективності в справі надання освіти на різних її 
рівнях та за різними напрямами. За одним із 
визначень, педагогічна технологія – це 
послідовність, тобто алгоритм, дій учителя та 
учнів, реалізація якого в межах навчально-
виховного процесу гарантує досягнення 
запланованого результату. Сьогодні 
нараховується більше ста освітніх технологій,  
кількість їх зростатиме й надалі. 

Відомо, що активні розробки та застосування 
педагогічних технологій розпочались у середині 
ХХ століття, проте своїм корінням вони сягають 
глибинних витоків освіти. Так, ідею технологізації 
навчального процесу одним з перших 
оприлюднив у ХVІІ столітті видатний чеський 
мислитель-гуманіст, педагог Ян-Амос 
Коменський, стверджуючи, що школа є 
майстернею, «живою типографією», яка 
«друкує» людей. Технологія навчального 
процесу, на переконання Я.-А. Коменського, має 
гарантувати позитивний результат навчання, для 
чого слід чітко визначити цілі, уміло відібрати 
засоби, установити жорсткі правила їх 
використання [2]. 

Проте ідея технологізації навчально-
виховного процесу в школі ще довго не 
знаходила підтримки і практичного застосування. 
Лише на початку ХХ століття до ідеї 
технологізації повернулись європейські й 
американські освітяни. Надбанням того періоду й 

одночасно технічною основою педагогічної 
технології стало програмоване навчання, 
запровадження якого вперше здійснив у 20-ті 
роки минулого століття відомий французький 
педагог і пропагандист концепції нового 
виховання С. Френе [11].  

У той самий час видатний український 
педагог А. Макаренко одним із перших у 
вітчизняній педагогіці звернув увагу на існування 
такого феномена в освіті, як педагогічна 
технологія, і першим у світовій педагогічній 
практиці вийшов на рівень педагогічної технології 
в організації виховного процесу. Варто 
зазначити, що з моменту появи педагогічні 
технології знайшли своє місце переважно у 
процесі навчання, тому що воно легко 
підпорядковується програмуванню й 
алгоритмізації. Натомість виховання, пов’язане 
переважно з емоційною сферою особистості, 
алгоритмізації та комп’ютеризації піддається 
лише в окремих випадках.  

А. Макаренко критично відносився до 
традиційної педагогіки, у якій завжди на першому 
плані були питання дидактики, а виховні 
проблеми – на другому. Педагог вважав це 
принциповою помилкою і розглядав виховання 
ширшим явищем, котре залучає і навчання. У 
цьому його міркування повністю співпадали з 
поглядами іншого видатного українського 
педагога К. Д. Ушинського [10]. 

У «Педагогічній поемі» автор писав, що 
«наше педагогічне виробництво ніколи не 
будувалося на технологічній логіці, а завжди на 
логіці моральної проповіді» [4]. На думку 
педагога-новатора, до педагогічної справи слід 
підходити як до виробництва, а вихователя 
розглядати як «робочого, якому ввірена 
серйозна ділова функція, точна, нехай і важка, 
але ж посильна задача…» [5]. У контексті 
зазначеного педагог виявив певну підтримку 
тогочасних спроб розглядати дитину як 
«сировину» для навчально-виховного процесу, а 
дитячий негативізм – як свого роду «опір 
дитячого матеріалу». Ось як сам педагог 
обґрунтовував такий підхід: «Я міркував так: ми 
всі чудово знаємо, яку нам слід виховати 
людину... Отже труднощі існують не в питанні, 
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що саме треба робити, а як робити. А це є 
питанням педагогічної техніки...» [1]. 

Відстоювати власні погляди на технологічний 
підхід до виховання Антону Семеновичу 
доводилося неодноразово, оскільки вони були на 
той час суперечливими через асоціацію понять 
«технологія» і «техніка». Про це свідчить одна із 
записок, надісланих автору книги про виховання: 
«В останній частині своєї книги ви порівнюєте 
процес виховання дітей з технологічним 
процесом. Чи не перегнули ви у своїх 
судженнях? Ніяк не можна погодитися з вашим 
порівнянням обробки металу з живою людиною. 
Чи не є цей підхід механічним?». Відповідаючи 
на запитання автора записки, Макаренко 
стверджував, що принципової різниці між 
технологією обробки металу і технологією 
виховання немає. Так, у технології обробки 
металу є мета, засоби і технологічний процес. 
Чому неможлива технологія виховання людини? 
Він писав: «Я у своїй книзі веду розмову про те, 
що деякі деталі особистості можна штампувати 
на штампах... Візьмемо, наприклад, звичку до 
чистоти, до точності. Це буквально штампується 
у колективі. Не потрібно ніякого індивідуального 
підходу в цьому питанні. Ви створюєте загальні 
умови, створюєте щоденний досвід. Вони з дня у 
день умиваються, чистять зуби, миють ноги, і, 
якщо вони виходять з комуни, вони вже не 
можуть не митися щоденно. Яка особлива 
хитрість для цього потрібна? Ніякої, це – легка 
задача, і це дійсно можна порівняти зі штампом. 
Але, як і в штампувальній справі потрібна тонка 
робота і самі штампи, так і тут.» [9].  

У цьому випадку погоджуємося з 
А. Макаренком, тому що мова йде про звичні 
норми поведінки, що мають стати сталими 
звичками у житті людини. І має бути педагогічна 
техніка їх формування. Але цілісний педагогічний 
процес він розглядав не як окремі техніки, а як 
технологію реалізації системи виховання. Це й 
погляд педагога на педагогічну технологію 
повністю збігається з сучасною теорією. Проте, 
прогресивність ідей Макаренка полягає в тому, 
що він уперше визначив педагогічну технологію 
виховання як систему єдності технологічних 
складових: програмування цілей виховання, 
реалізацію комплексу перспективних ліній, 
педагогіку паралельних дій, які є системо-
утворюючим механізмом досягнення заплано-
ваних результатів.  

Розглянемо зазначені елементи педагогічної 
технології виховання А. Макаренка. Провідним 
підсистемним компонентом педагогічної 
технології виховання Макаренко вважав 
програмування мети виховання, під якою він 
розумів усю програму розвитку особистості 
людини. «Я під метою виховання розумію 

програму людського обличчя, програму 
людського характеру, причому в поняття 
характеру я вкладаю весь зміст особистості, 
тобто... і характер зовнішніх проявів, і внутрішні 
переконання, …і знання…»[8].  

Проектування особистості як продукту 
виховання, на думку Макаренка, має відбуватися 
на підставі замовлення суспільства. Але оскільки 
люди різноманітні за своєю природою, то і 
«продукт» виховання буде також різноманітним 
за темпераментом, характером, здібностями, 
талантом, інтелектом, тому що саме в цьому 
полягає неповторність, своєрідність, творчість 
кожної особистості, які неухильно рухають її до 
рівня досконалості [7]. Об’єднуючою метою 
виховання, на переконання Антона Семеновича, 
є забезпечення кожному вихованцю права на 
щастя: людина має бути щасливою, і не тільки в 
майбутньому, але і в кожний день [6]. 

Цілі виховання Макаренко розглядав як 
загальні й індивідуальні. Загальні цілі 
зумовлюються соціальними потребами та 
запитами суспільства. «Звідки ж може витікати 
мета виховної роботи? Звичайно, вона витікає із 
суспільних потреб… І тому формулювання цілей, 
звичайно, не може бути виведене ні з біології, ні 
з психології, а може бути виведене лише з нашої 
суспільної історії, з нашого суспільного життя», – 
зазначав Антон Семенович [8]. До загальних 
типових якостей, що підлягають обов’язковому 
вихованню, він відносив такі риси людини, як 
самопочуття людини в колективі, характер  
колективних зв’язків і реакцій, дисциплінованість, 
готовність до дій і гальмування, відчуття такту й 
орієнтування, принциповість та емоційне 
перспективне прагнення, а також знання та 
уявлення, що гармонізовані з рисами характеру 
[7]. 

Цілі індивідуального виховання А. Макаренко 
програмував, відштовхуючись від природи 
самого індивідуума, враховуючи його здібності, 
нахили, таланти, інші індивідуальні якості. 
Технологізм визначення цілей виховання 
підкреслювався використанням Антоном 
Семеновичем таких понять, як якість, продукція, 
брак, виробництво, проектування і т. п. Він  
акцентував увагу на тому, що цілі виховної 
роботи мають бути висловлені у реальних 
якостях людей, які вийдуть з педагогічних рук. 
Кожна вихована людина – це продукт 
педагогічного виробництва. Успіх виховної 
роботи залежить від безмежної кількості 
обставин: педагогічна техніка, забезпечення 
якості матеріалу. 

Важливим елементом макаренківської 
виховної технології була система перспективних 
ліній. Антон Семенович вважав, що «людина не 
може жити в світі, якщо в нього попереду немає 
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нічого радісного. Дійсним стимулом людського 
життя є його завтрашня радість. У педагогічній 
техніці завтрашня радість є одним з 
найважливіших об’єктів роботи» [5]. 

Методика перспективних ліній А. Макаренка 
також ґрунтується на технологічній основі, котра 
полягає у ієрархічному прогнозуванні, тобто 
передбаченні перспектив від близьких до 
далеких. Уміти прогнозувати – це вміти мислити 
масштабно, комплексно, творчо. Володіючи 
такою здатністю, учитель допомагає втілювати в 
життя школи комплекс актуально-педагогічних, 
життєво-важливих ідей. Проте педагог 
покликаний передати відповідний досвід своїм 
вихованцям, бо бачення напрямів руху до мети 
народжує енергію для її досягнення. Саме ця 
енергія є силою, що систематично веде 
особистість або колектив від однієї перспективи 
до наступної. Такі перспективи А. Макаренко і 
назвав «завтрашньою радістю». Виховувати 
людину, – писав педагог, ‒ значить, виховувати в 
неї «перспективні шляхи» [8].  

Методика цієї роботи полягає, по-перше, у 
тому, щоб спочатку організувати саму «радість», 
викликати її до життя і зробити реальністю. По-
друге, варто настійливо перетворювати прості 
види радості в більш складні, значущі для 
людини. А. Макаренко розрізняв перспективи 
близькі, середні та дальні.  

Близька перспектива – це завтрашній день, 
який має здаватися обов’язково кращим, ніж 
сьогоднішній. Близька перспектива – для дітей, 
які ще не здатні прогнозувати власні 
спрямування й інтереси.  

Середня перспектива – проектування подій 
у певній віддаленості часу. Очікування цих подій 
викличе у вихованців піднесений настрій, 
спонукатиме до активної діяльності. «Середня 
перспектива матиме значення тільки тоді, якщо 
до цих днів готуватися заздалегідь, якщо ним 
надається особливе значення, якщо до їхнього 
головного змісту додаються різноманітні теми: 
звіти, прийом гостей, преміювання, нові 
приміщення й оснащення, результати річного 
змагання» [8]. 

Близька і середня перспективи мають 
органічно вплітатися у далеку перспективу. 
Далека перспектива – це майбутнє колективу й 
окремої особистості, це те, до чого прагне 
особистість чи колектив протягом певного 
періоду, а іноді протягом усього життя. Це – 
соціальна сутність існування. Навчити школяра 
конструювати власне життя є важливим 
завданням педагога, що потребує великої його 
мудрості.  

Вирішального значення А. Макаренко 

приділяв педагогічній (методичній) техніці. Він 
розробив і запровадив відповідний 
інструментарій  виховного процесу, котрий з 
часом чітко визначився як педагогіка 
паралельної дії [5]. 

Педагогіка паралельної дії передбачає 
«паралельність» як відповідність, а не механічне 
«злиття» школи і суспільства, навчання і 
виховання, колективу й особистості тощо. У 
такому разі виховання постає не у відокремленій 
сутності, а як атрибут життєвих умов та 
обставин, власної діяльності вихованця, 
діяльності усього колективу закладу. Таким 
чином забезпечується «свобода вихованця», 
просте і радісне відчуття ним свого дитинства і, у 
той же час, проходження серйозної життєвої 
школи. Учень – не пасивний об’єкт виховання, а 
особистість, яка володіє людською гідністю, 
відповідними правами й обов’язками.  

Саме так Макаренко розумів і реалізовував у 
педагогіці принцип гуманізму: у єдності 
соціального й індивідуального, педагогічного 
управління та самостійності, особистої 
відповідальності молодої людини за власну 
життєву долю. 

Зазначимо, що досвід А. Макаренка 
сприймається у наш час не лише як історична 
цінність, універсальна система виховання, а і як 
інструмент вивчення, розуміння причин багатьох 
проблем сучасної молоді, джерело створення 
ефективної системи виховання, яка б 
відповідала актуальним потребам новітнього 
часу [3]. Так, фундаментом системи виховання 
Макаренка була народна педагогіка. Рід, 
народність пронизує всю його теоретичну і 
практичну спадщину, а родина, зокрема 
багатодітна, є основою технології організаційної 
розбудови його колективу. Технологічний підхід 
надав можливість Антону Семеновичу, 
застосовуючи ідеї народної педагогіки, вийти на 
науковий рівень. Дійсно, педагогічну технологію 
Макаренка характеризує, перш за все, 
діалектичне розділення методики навчання та 
методики виховання і, в той же час, єдність 
виховання та навчання дітей. Відомо, що 
педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ століть часто 
виходила з того, що спочатку дитину треба 
навчити, і лише потім її можна виховувати. 
А. С. Макаренко висуває ідею єдності виховання 
та життя дітей.  

У педагогіці пріоритетною була і залишається  
теза про важливість підготовки молоді до життя. 
На ній будувалися відповідні технології 
виховання. Але А. Макаренко вважав, що 
виховувати по-справжньому людину можна, не 
готуючи її до майбутнього життя, а 
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організовуючи її життя, наповнене соціально 
значущими справами. Такий підхід був задіяний 
в установах, очолюваних Макаренком, в яких 
поруч із загальноосвітньою школою, технікумом і 
робфаком функціонували заводи електро-
обладнання та фотоапаратів (ФЕД) – єдині 
заводи такого плану в колишньому Радянському 
Союзі. Ці ідеї педагога-новатора  є дотичними з 
напрямами сучасного реформування української 
освіти за Національною доктриною розвитку 
освіти, Концепцією нової української школи, а 
також пріоритетами у виборі новітніх 
педагогічних технологій, наприклад, STEM-освіти 
як однієї з них?.. 

Завершуючи аналіз поглядів А. С. Макаренко 
на проблему педагогічних технологій, 
підкреслимо, що педагогічна виховна технологія 
А. С. Макаренка дає надзвичайно цінний 
матеріал для осмислення зв’язку між 
теоретичними моделями виховання та 
вихованням у реальних умовах, хоча й дещо 
видозмінених. Внесок А. С. Макаренка у сучасну 
педагогічну науку неможливо переоцінити, його 
система пройшла випробування життєвим 
експериментом. Справи та ідеї Антона 
Семеновича вивчаються і розповсюджуються у 
всьому світі. 
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КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИКОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИКОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ   

О.О.О.   ТРЕТЬЯКОВАТРЕТЬЯКОВАТРЕТЬЯКОВА   

ФОРМУВАННЯ  
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧНІВ  
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ  

     В умовах децент-
ралізації, духовно-
інтелектуального від-
родження українсь-

кого народу, зростання культурно-просвітницької 
активності мас,  гуманізації та гуманітаризації  

освіти, зростання національної свідомості 
суспільства активізується проблема духовного 
збагачення, переосмислення цінностей і 
ціннісних орієнтацій особистості. 

Духовний розвиток особистості є 
пріоритетним напрямом діяльності закладів 
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загальної середньої освіти, який передбачає 
формування моральних, правових, естетичних 
цінностей учнів. 

Сьогодні вчителю важливо усвідомити, що 
найважливішою цінністю є особистість учня, 
дитини як людини. Процес формування духовно-
моральних цінностей триває усе життя. Як 
зазначав В. Сухомлинський, «… для 
повноцінного виховання важливо, щоб кожна 
дитина ще в роки дитинства й особливо в 
підлітковому віці і ранній юності осягнула повноту 
свого життя, виробила в собі культуру бажань, 
основою і змістом якої є мудра гармонія між 
задоволенням матеріальних потреб і 
становленням розвитку потреб духовних» [цит. 
за: 1, с. 10]. Духовний і культурний розвиток 
особистості – це складна й водночас дуже 
важлива справа. Коли враховувати, що кожна 
особистість індивідуальна та неповторна у 
власному культурному розвитку, то 
загальнокультурна компетентність є тією 
культурологічною основою, яка об’єднує всі 
прояви людського в людині незалежно від 
національного та соціального становища. При 
тому важливим фактором соціального життя 
молодої людини є взаємодія освіти та культури. 
Актуальність висвітлення культурологічних 
питань у змісті шкільної історичної освіти 
свідчить, що історико-культурні теми й досі 
залишаються одними з найпроблемніших. 

Формування у школярів розумного ставлення 
до цінностей – одне з головних завдань школи. 
Невипадково за останні роки в програмі з історії  
уведено предметні змістові лінії, що 
передбачають формування в учнів правильного 
ставлення до цінностей. 

Предмет «Історія» посідає особливе місце в 
шкільній освіті: він дає учням знання про 
світобудову, робить акцент на смислових і 
світоглядних аспектах, допомагає знайти ціннісні 
орієнтири. Окрім того, учитель історії навчає 
«учня читати, працювати з історичною 
літературою, мислити, говорити, аргументувати, 
висловлювати думки з приводу побаченого та 
почутого» [3]. Тому історія як шкільна дисципліна 
може стати дієвим засобом усебічного розвитку 
особистості учнів, зокрема й формування в них 
культурологічної компетентності. 

На нашу думку, важливість теми 
обумовлена: 

– необхідністю духовного відродження та 
формування у молодого покоління моральних 
пріоритетів і поваги до загальнолюдських 
цінностей на основі історичної пам’яті; 

– суспільним замовленням щодо підготовки 
молодої особистості, здатної до самостійної 
орієнтації й адаптації в умовах викликів 
сьогодення та свідомої участі у суспільному житті 

держави. 
Особливо актуально ці питання постають в 

Україні сьогодні, бо в умовах соціальної 
нестабільності молодь стає акумулятором 
певних суспільних рухів, активним учасником, а 
часто й заложником політичних інцидентів. 

Одним із основних завдань сучасної школи є 
формування у дітей загальнолюдських духовних 
цінностей та орієнтирів. Реалізація 
культурологічного принципу навчання історії 
передбачає висвітлення зв’язків історії з 
міфологією, філософією, фольклором, звичаями, 
віруваннями, культурними традиціями різних 
народів і національностей. Ці зв’язки, на нашу 
думку, становлять ядро культурологічної лінії та 
потребують добору відповідного текстового, 
ілюстративного матеріалу, зокрема відомостей з 
історії, мови, музики, живопису, власного 
життєвого досвіду учнів. 

Загальнокультурна компетентність учня – це 
здатність учня аналізувати та оцінювати 
досягнення національної та світової культури, 
орієнтуватися в культурному та духовному 
контексті сучасного суспільства [3]. Культурою 
прийнято вважати все, що має людина чи 
суспільство не від природи, а від власного 
розуму та власної творчості в царині 
матеріальній і духовній, у громадському житті. 
Культурна комунікація нерозривно пов’язана з 
культурологічною компетентністю, сенс якої 
полягає у творчому засвоєнні й осмисленні 
всього цінного як у культурі свого народу, так і в 
інших культурах. 

Поняття культурної компетентності у змісті 
навчальних програм з історії передбачає 
передусім: формування культури між-
особистісних відносин, оволодіння вітчизняною 
та світовою культурною спадщиною; принципи 
толерантності; осмислення творів мистецтва в 
історичному контексті; розвиток власної 
національно-культурної ідентичності у сучасному 
багатокультурному світі; норми мовної культури 
(використання рідної та іноземної мов). 

Вважаємо, що самим сприятливим у 
становленні та вихованні духовності є 
підлітковий вік. Саме в цьому віці на уроках 
історії закладаються основи моральності, 
духовності, системи цінностей. Так, реалізація 
змістової лінії «Культурна самосвідомість» на 
уроках історії спрямована на розвиток школяра 
як особистості. Він усвідомлює роль культури у 
формуванні мислення, зміни різних культур та 
їхні особливості, цінує свою культуру та 
культурну багатоманітність світу. Звертаємо 
увагу, що культурна самосвідомість – це 
виокремлення людини із світу культури й 
усвідомлення себе в ній, оцінка себе як 
особистості. У процесі формування культурної 
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самосвідомості важливу роль відіграє мова, 
способи діяльності, спільна праця, система знань 
і спілкування. 

У формуванні загальнокультурної компе-
тентності головним орієнтиром є особистісний 
підхід, який найефективніше реалізується за 
умов побудови освітнього процесу на основі 
суб’єкт-суб’єктних взаємин учителя й учнів. 
Виховання цінностей у дітей шкільного віку 
передбачає органічне поєднання методів, форм і 
засобів навчання та виховання. 

У процесі  викладання історії у 5-7 класах 
маємо орієнтувати учнів на здобуття знань про 
історію культур інших країн, усвідомлювати та 
вивчати різноманіття минулого та сучасного 
світу.  

Звертаємо увагу, що значну роль у 
формуванні загальнокультурної компетентності 
учнів відіграє духовна культура. Ще з часів 
Київської  Русі бере свій початок формування 
духовної культури людини, а саме  із створення 
давнього, билинного епосу: «Слово о полку 
Ігоревім», «Повість минулих літ», «Повчання 
дітям» Володимира Мономаха, Статути 
Володимира Святославовича, Ярослава 
Володимировича. Процес виховання та навчання 
в братських школах України був збагачений  
загальнолюдськими ідеями М. Смотрицького,  
С. Полоцького, Ф. Прокоповича, П. Беринди  
[2, с.10]. Духовні витоки ціннісного освоєння світу 
розкрито Г. Сковородою. Він наголошував, що 
людина – це окремий світ, а отже,  неповторна 
індивідуальність. 

Формуючи загальнокультурну компе-
тентність, маємо навчати учнів аналізувати й 
оцінювати найважливіші досягнення  
національної, європейської та світової культури, 
орієнтуватися в культурному та духовному 
контекстах сучасного українського суспільства; 
ознайомлювати учнів з різними культурами та 
цивілізаціями; формувати переконання у 
значенні внеску кожної з них для розвитку 
світової цивілізації; підвищувати культурний 
розвиток здобувачів освіти. 

Тому, на нашу думку,  важливу роль у 
формуванні загальнокультурної компетентності 
відіграє вивчення пам’яток культури і творчості 
видатних митців  Середньовіччя. Для того, щоб 
підкреслити значення життєдіяльності видатних 
особистостей  для сьогодення, варто звернути 
увагу учнів на пам’ятники, музеї, інші історичні 
місця, де зберігається середньовічна спадщина. 
До того ж сучасні можливості віртуальної 
візуалізації значно спрощують це завдання 
(віртуальні музеї, уявні екскурсії). Окрім того, 
компетентнісному розвитку учнів також сприя-
тиме поєднання ілюстрацій, уривків з 
літературних творів, фотографій   тощо. 

Не менш важливим є забезпечення вивчення 
історії в контексті розвитку художньої культури 
людства, адже культурологічний принцип 
забезпечує розширення кругозору учнів, 
визначення місця історії в духовній культурі 
народу. Основними навчальними ресурсами в 
міжпредметній інтеграції  історії  та мистецтва 
мають бути: художні твори, творчі проекти, 
інтерактивні заняття, екскурсійні маршрути, 
зустрічі з представниками різних культур тощо. 

З метою виховання соціально компетентних, 
критично мислячих і толерантних осіб, громадян і 
патріотів своєї Батьківщини, які поділяють 
демократичні цінності та  відповідально 
ставляться до рідного краю, громади, країни та 
прагнуть зберігати, розвивати і примножувати 
природний, економічний і культурний потенціал 
України рекомендуємо, курс «Культура 
добросусідства».  

Отже, загальнокультурна компетентність 
здобувачів освіти – це  результат засвоєння 
ними системи знань про світ культури, 
відповідних умінь, цінностей, ставлень, 
сформованості певних морально-особистісних 
якостей, що  дозволяє їм правильно визначати 
роль культури в житті сучасної людини, 
адекватно орієнтуватися в її продуктах, а також 
узгоджувати свою поведінку з моральними 
нормами й культурними вартостями.  
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Т.Т.Т.   ПОЛУДАПОЛУДАПОЛУДА   

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ  

Конституція України визнає життя і здоров’я 
людини одними з найвищих соціальних 
цінностей. Виховання свідомого ставлення до 
свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої 
соціальної цінності, формування гігієнічних 
навичок і засад здорового способу життя, 
збереження та зміцнення фізичного й психічного 
здоров’я – напрями державної політики в галузі 
виховання здорового способу життя, визначені в 
законах України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту». 

Оновлення шкільної хімічної освіти 
відбувається на засадах принципів гуманізації, 
диференціації, орієнтації на особистість учнів. 
Знання, набуті в результаті навчання хімії, 
стають засобом самореалізації людини в житті, 
конструктивної суспільної діяльності як умови 
забезпечення гармонійного життя в довкіллі. 
Разом з упровадженням особистісно-
зорієнтованої освіти змінюється мета й завдання 
навчання хімії: форми, методи, засоби навчання 
повинні забезпечити набуття особистістю 
життєвої компетентності, тобто підготувати 
дитину до життя та діяльності. 

Аналіз досліджень з проблеми формування 
здоров’язберігаючого освітнього середовища 
через застосування відповідних освітніх 
технологій у навчально-виховному процесі 
(Н.Смирнов, А.Севрук, Е.Вайнер, О.Петров, 
І.Борисова, В.Сонькін та інші) засвідчує спроби 
науковців визначити загальні підходи до 
формування здоров’язберігаючого освітнього 
середовища, з’ясувати новий зміст, форми, 
методи вирішення проблеми в умовах сучасної 
ситуації в освітній сфері. Одночасно 
визначаються підходи до реалізації 
здоров’язбережувальних освітніх технологій в 
навчально-виховному процесі [1; 4; 5]. 

Основна ідея: хімія та хімічні знання це не 
загроза, а умова та засіб збереження здоров’я в 
сучасних умовах. Мета дослідження: 
обґрунтувати можливість формування 
здоров’язбережувальних компетентностей учнів 
засобами уроків хімії; сформувати в учнів 
свідоме відношення до свого життя і здоров’я як 
до найвищої цінності; виховати освічену, 
моральну, всебічно розвинену особистість, 
зорієнтовану на здоровий спосіб життя. 

Завдання: визначити сутність і специфіку 
формування здоров’язбережувальних компе-

тентностей учнів на уроках хімії; створити 
систему розвитку здоров’язбережувальних 
компетентностей учнів через впровадження 
завдань валеологічного спрямування; виявити 
можливості виховання мотивації до ведення 
здорового способу життя через використання 
міжпредметних зв’язків з уроками основ здоров’я, 
біології, екології; сприяти життєвому та 
професійному самовизначенню учнів.  

Упровадження інформаційно-комунікативних 
технологій у навчально-виховний процес, 
використання інтерактивних методів і прийомів 
для досягнення результативності в роботі, 
розвитку мислення учнів, пробудження інтересу 
до предмета та здобуття знань на уроках хімії 
сприяють формуванню здоров’язбережувальних 
компетентностей. 

Здоров’язбережувальна компетентність – 
інтегральна якість особистості, яка проявляється 
у загальній здатності та готовності до 
здоров’язберігаючої діяльності, ґрунтується на 
інтеграції знань, умінь, навичок, ціннісних 
ставлень особистості, спрямованих на 
збереження фізичного, соціального, психічного 
та духовного здоров’я свого та оточення. Вона 
охоплює низку життєвих навичок 
(компетентностей), що сприяють здоровому 
способу життя: навички правильного поводження 
з речовинами, навички раціонального 
харчування, санітарно-гігієнічні навички, навички 
ефективного спілкування, аналіз проблем та 
прийняття правильних рішень, визначення 
життєвих цілей, навички самоконтролю, 
мотивація успіху [3; 6]. 

Аналізуючи програму з хімії для 
загальноосвітніх навчальних закладів, можна 
виділити основні напрямки формування 
здоров’язбережувальних компетентностей.  

1) Правила техніки безпеки під час роботи в 
хімічному кабінеті; прийоми поводження з 
лабораторним обладнанням і хімічними 
речовинами; прийоми поводження з нагрівними 
приладами. 

2) Усвідомлення необхідності збереження 
власного здоров’я та довкілля при використанні 
хімічних речовин. 

3) Усвідомлення причинно-наслідкових 
зв’язків між екологічними проблемами, 
пов’язаними з виробництвом і переробкою 
хімічних речовин і станом здоров’я людей. 
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4) Оцінювання біологічного значення білків, 
жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і води 
для раціонального харчування. 

5) Усвідомлення необхідності формування 
санітарно-гігієнічних навичок на основі знань про 
миючі засоби. 

6) Усвідомлення ролі органічної хімії у 
розв’язуванні сировинної, енергетичної, 
продовольчої проблем, створенні нових 
матеріалів. 

Знання з хімії потрібні кожному учневі. Тому й 
вивчати неорганічні та органічні речовини варто 
на практичному рівні, потрібному їм для життя, 
отже, формувати в учнів необхідні життєві 
компетентності. 

У змісті навчального предмета хімії є 
орієнтовна кількість тем (уроків), безпосередньо 
пов’язаних із питаннями охорони безпеки 
життєдіяльності та здоров’я учнів: 7 клас – 23 із 
50 (46%), 8 клас – 10 із 66 (15%), 9 клас – 26 із 66 
(39%), 10 клас (рівень стандарту) -20 із 50 (40%), 
11 клас (академічний рівень) – 32 із 66 ( 48%) [2]. 

Формуванню здоров’язбережувальних 
компетентностей учнів на уроках хімії сприяють 
лабораторні досліди та практичні роботи. Якісне 
навчання хімії в школі неможливе без 
застосування хімічного експерименту. Поряд із 
традиційними дослідами, що охоплюють зміст 
курсу хімії, необхідно вводити в шкільну практику 
експеримент із використанням речовин і засобів 
побутової хімії, лікарських препаратів, харчових 
продуктів, що дозволяють сформувати в учнів 
таку здоров’язбережувальну компетентність, як 
грамотне поводження з хімічними речовинами у 
повсякденному житті. При плануванні таких 
експериментів перевагу слід надавати тим, які 
можуть бути застосовані в повсякденному житті 
(виведення плям іржі за допомогою лимонної 
кислоти; добування крохмалю з картоплі; 
зберігання харчових продуктів; використання 
питної соди як мийного засобу та розпушувача). 
Експеримент ужиткового характеру сприяє 
створенню життєвих ситуацій, для реалізації яких 
учні мобілізують свої знання, уміння та певний 
життєвий досвід. 

Незамінним у формуванні здоров’я-
збережувальних компетентностей є метод 
проектів. Він сприяє формуванню усіх життєвих 
навичок під час пошукової  діяльності. Чинною 
програмою з хімії вже передбачені теми 
навчальних проектів, спрямованих на 
збереження здоров’я [2]. 

1) 7 клас: «Хімічні речовини навколо нас», 
«Історичне значення вогню», «Хімічні явища у 
побуті», «Використання хімічних явищ у художній 
творчості й народних ремеслах», «Проблема 
забруднення повітря та способи розв’язування 
її», «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті 

під час занять», «Дослідження якості води з 
різних джерел», «Способи очищення води в 
побуті». 

2) 8 клас: «Неорганічні речовини – 
представники основних класів у будівництві й 
побуті», «Хімічний склад і використання 
мінералів», «Вплив хімічних сполук на довкілля 
та здоров’я людини». 

3) 9 клас: «Виготовлення розчинів для 
надання домедичної допомоги», «Електроліти в 
сучасних акумуляторах», «Дослідження впливу 
кислотності та лужності ґрунтів на розвиток 
рослин», «Дослідження рН атмосферних опадів 
та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі», 
«Дослідження природних об’єктів в якості 
кислотно-основних індикаторів», «Дослідження 
рН середовища мінеральних вод України», 
«Ендотермічні реакції на службі людини», 
«Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих 
організмів», «Використання полімерів», 
«Альтернативні джерела енергії», «Хімічний 
склад засобів догляду за ротовою порожниною», 
«Друге життя паперу», «Дослідження хімічного 
складу їжі», «Хімічний склад жувальних гумок», 
«Джерела органічного забруднення території 
громади (мікрорайону)», «Дослідження 
достовірності реклами з погляду хімії». 

4) 10 клас (рівень стандарту): «Октанове 
число та якість бензину», «Ароматичні сполуки 
навколо нас», «Смог як хімічне явище», 
«Коксування вугілля: продукти та їх 
використання», «Біогаз», «Вплив на довкілля 
вуглеводнів та їхніх похідних», «Екологічна 
безпечність застосування й одержання фенолу», 
«Етери та естери в косметиці», «Вуглеводи в 
харчових продуктах: виявлення та біологічне 
значення», «Натуральні волокна рослинного та 
тваринного походження: їхні властивості, дія на 
організм людини, застосування», «Штучні 
волокна: їхнє застосування в побуті та 
промисловості», «Анілін – основа для 
виробництва барвників», «Збалансоване 
харчування – запорука здорового способу 
життя», «Виведення плям органічного 
походження», «Синтетичні волокна: їх значення, 
застосування у побуті та промисловості», 
«Переробка промислових відходів в Україні та 
розвинених країнах світу», «Дослідження 
маркування виробів із полімерних матеріалів та 
пластмас», «Найважливіші хімічні виробництва 
органічної хімії в Україні», «Доцільність та 
шкідливість біологічно активних добавок». 

Для формування здоров’язбережувальних 
компетентностей учнів на уроках хімії найбільш 
ефективними є певні інтерактивні методи. 

Метод «Мозковий штурм» застосовується  на 
етапі актуалізації опорних знань учнів. Він 
потребує від них короткої, швидкої, точної 
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відповіді, передбачає вислуховування ідей без 
їхнього обговорення.  

Метод «Мікрофон» використовується на етапі 
актуалізації опорних знань учнів або на етапі 
закріплення вивченого матеріалу. 

«Роботу в групах» варто проводити на етапі 
вивчення нового матеріалу та закріплення його. 
Найкраще – на уроці узагальнення й система-
тизації знань. Це дозволяє охопити великий 
обсяг навчального матеріалу. 

Дискусії, дебати доцільно організовувати на 
уроках узагальнення й систематизації знань. 
Вони потребують володіння змістом навчального 
матеріалу. 

Уроки – конференції, рольові ігри дозволяють 
проаналізувати важливі питання у багатьох 
аспектах. Їх можна використовувати при вивченні 
впливу спиртів на здоров’я людини, вивченні всіх 
хімічних виробництв, плануванні раціонального 
харчування, дослідженні екологічних проблем, 
пов’язаних із переробкою та застосуванням 
хімічних речовин. Це дає змогу використовувати 
міжпредметні зв’язки з біологією, екологією, 
основами здоров’я та медициною. 

Використання інтерактивних технологій не є 
самоціллю. Не на всіх уроках вони є доречними. 
Найголовніше, щоб за допомогою інтерактивного 
в поєднанні з традиційним навчанням формува-
лися комунікативні та здоров’язбережувальні 
компетентності, створювалася атмосфера, яка б 

сприяла співробітництву, розумінню та 
доброзичливості, підвищувала інтерес учнів до 
предмета, посилювала в них прагнення 
здобувати знання самостійно [3; 4]. 

Учень повинен одержувати необхідні знання 
для формування хімічної культури використання 
речовин і матеріалів, що оточують людину скрізь 
і завжди. Учитель допомагає учням зрозуміти, що 
одержані ними знання мають для них особистий 
сенс, бо хімічні знання потрібні не тільки хімікам, 
медикам і технологам. Багато тем, що 
вивчаються в курсі хімії, важливо знати будь-якій 
людині. Тому слід звернути увагу на питання, 
необхідні та корисні для повсякденного життя 
людини: хімія здорового стану організму та духу; 
екологічна хімія (найшкідливіші забруднювачі, 
можливість їх розкладання або втрати 
токсичності); хімія побуту (миючі засоби, засоби 
гігієни, косметики тощо); хімія харчування (жири, 
цукор, крохмаль, білки, чай, кава); хімія 
шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики). 

Отже, розвиток здоров’язбережувальних 
компетентностей допомагає учневі не лише 
зрозуміти цінність життя, привчити до зміцнення 
та збереження здоров’я, залучити до ведення 
здорового способу життя. Це потужний стимул 
розвитку всіх граней особистості, всіх життєвих 
компетентностей. Адже здорова людина – соціально 
активна, націлена на успіх, на спілкування, на 
саморозвиток, на досягнення мети. 
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З ДОСВІДУ РОБОТИЗ ДОСВІДУ РОБОТИЗ ДОСВІДУ РОБОТИ   

Т.Т.Т.   ПАВЛЮЧЕНКОПАВЛЮЧЕНКОПАВЛЮЧЕНКО   

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР 
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З 
МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ 

Психологічною і педагогічною наукою 
встановлено, що важливим мотивом діяльності 
людини є інтерес-активна пізнавальна 
спрямованість людини на певний предмет чи 
явище діяльності, пов’язана з позитивним 

емоційним ставленням до пізнання об'єкта чи 
опанування відповідної діяльності [4, с. 202]. 

Г. Щукіна небезпідставно виступила проти 
спроб замінити термін «пізнавальний інтерес» 
терміном «навчальний інтерес», мотивуючи це 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/11158/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/11158/source:default
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тим, що термін «пізнавальний інтерес» більш 
точно виражає цей вид інтересу. Адже в зоні 
пізнавального інтересу вже в підлітка 
знаходяться не тільки знання, обмежені 
навчальними програмами, а й численні наукові 
відкриття сучасності [8, с. 6]. 

Проблема пізнавального інтересу 
привертала до себе увагу видатних педагогів 
минулого (Я. А. Коменського, К.Ушинського,  
С. Шацького), стала предметом спеціальних 
досліджень психологів, педагогів та методистів 
(А. Гордона, М. Добриніна, О. Леонтьєва,  
Д. Трайтак, Г. Щукіної).  

Особливу роль відіграє інтерес у вихованні 
дітей з розумовими вадами.  

Досліджуючи проблему психічного розвитку 
аномальних дітей науковці стверджують, що 
підсиленню інтересів до вивчення оточуючої 
дійсності сприяє ігрова діяльність [6, с. 39]. 

Ефективність використання ігор для 
формування пізнавального інтересу 
експериментально доводить Л. Славіна [8, с.83].  

Отже, аналіз наукових досліджень свідчить 
про актуальність цієї проблеми та необхідність 
подальшої її теоретичної та практичної розробки. 

Вчення про інтерес входить до 
найскладнішої психологічної проблеми – 
проблеми особистості – і є суттєвим для її 
формування. Пізнавальний інтерес сприяє 
розвитку та розширенню світогляду, досвіду 
школяра, збагаченню та поглибленню його знань, 
сприяє успішному застосуванню знань на 
практиці. Завдання вчителя полягає в тому, щоб 
перетворити малоцікаву для дитини справу на 
цікаву. Тоді не доведеться змушувати її 
займатися цією справою. Відтак діти легше 
переборюватимуть труднощі, а перемога принесе 
їм радість, впевненість у своїх силах, збудить 
енергію, підвищить життєвий тонус, і їхнє життя 
стане радісним [1, с. 51-53].  

Велику роль відіграє інтерес у навчанні дітей 
з вадами розумового розвитку. Є. Вайнруб і  
Г. Плешканівська зазначали, що інтерес є 
головним стимулом у навчанні цієї категорії дітей 
і сприяє самостійності, ініціативі, активності, 
творчості учнів, максимальному включенню їх у 
роботу та підвищенню продуктивності праці. 
Завдяки інтересу діти стають більш дисциплі-
нованими, дружними, ініціативними [2, с.100].  

Труднощі в засвоєнні програмового 
матеріалу учнями спеціальної школи часто 
призводять до зниження їхнього інтересу до 
навчання. Причини цих труднощів різноманітні.   

У дітей з розумовими вадами категорії 
спостерігається дуже низький рівень розвитку 
мислення, тому що воно формується в умовах 
неповноцінного почуттєвого, мовленнєвого 
недорозвинення, обмеженої практичної 

діяльності. Слабкість мислення різко знижує і 
якість запам’ятовування.       

Учні спеціальних шкіл мають слабку 
короткочасну пам’ять, вузькість сприймання, 
нестійкість уваги, низькі показники розвитку 
абстрактного мислення, соціального інтелекту, 
погано розвинене мовлення, відсутність зосе-
редженості, нестійкість інтересів. Тому й 
виникають такі труднощі: байдужість до 
навчання, бідний словниковий запас, нездатність 
відрізнити суттєве від другорядного, узагальнити, 
зробити висновки та порівняння, встановити 
логічні зв’язки, відсутність навичок аналізу та 
синтезу. Такі діти оперують переважно 
конкретними поняттями і не завжди здатні 
сконцентрувати увагу, емоційно нестабільні, 
мають знижену працездатність. Ставлення до 
шкільних знань характеризується байдужістю до 
змісту того, що вивчається. Вони не вміють 
застосовувати наявні в них знання для вирішення 
певних задач.  

З огляду на всі ці особливості пізнавальної 
діяльності у спеціальній методичній літературі 
висвітлюються шляхи оптимізації навчального 
процесу у спеціальній школі на основі 
використання дидактичних ігор [7]. 

Дидактична гра – це різновид спеціально 
створених ігор, які використовуються з 
навчальною метою під керівництвом педагога і 
регламентують учнівську діяльність чітко 
встановленими правилами. Цей тип ігор увібрав 
у себе елементи двох видів діяльності (гри та 
навчання). А тому він має ігрову й дидактичну 
мету. Дидактична мета передбачає засвоєння 
знань, вироблення вмінь і навичок, прийняття 
оптимальних рішень на основі моделюючого 
підходу до заданої проблеми непомітно для 
дитини, адже вся її увага зорієнтована на 
досягнення ігрової мети [6, с. 36]. 

Гра є дидактичною тільки тоді, коли 
пізнавальний елемент у ній нерозривно 
пов'язаний з елементами зацікавленості. Висока 
ефективність дидактичної гри безсумнівна. І 
вчитель, і діти працюють з використанням ігрових 
матеріалів легше, веселіше, значно 
продуктивніше. Тут задіяні глибинні психологічні 
механізми, що забезпечують глибоке та міцне 
засвоєння навчального матеріалу. 

Перший механізм – висока внутрішня 
мотивація діяльності. У процесі гри діти 
працюють з величезним емоційним піднесенням. 
Другий  механізм – розкутість пізнавальних дій 
учня. Кожен має право на помилку, яка не є 
трагедією і не засуджується вчителем. Органічне 
поєднання гри та навчання сприяє всебічному 
розвиткові, формуванню інтересу до знань [3, 
с.38-41]. 
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Ю. Косенко розробив методику використання 
навчальних ігор на уроках історії в спеціальній 
школі,  визначив етапи й особливості діяльності 
вчителя та учнів у підготовчій, вступній, основній 
та заключній частинах. Необхідно зазначити, що 
для успішного проведення комплексу ігор і 
підтримання інтересу до них у дітей з 
розумовими вадами необхідно дотримуватися 
певних дидактичних вимог, основними з яких є: 

1) відповідність змісту гри меті й завданням 
уроку; 

2) урізноманітнення прийомів проведення 
гри, варіативність ігор, використання нових ігор; 

3) поступове ускладнення ігрових завдань; 
4) змінюваність ігрових атрибутів, змістового 

наповнення; 
5) врахування пізнавальних можливостей 

учнів при створенні ігор, розподілі завдань, 
формуванні команд; 

6) наявність чітких критеріїв оцінювання; 
7) використання різнопланових дидактичних 

ігор; 
8) активна співпраця вчителя й учнів на всіх 

етапах гри; 
9) позитивне ставлення вчителя до гри, його 

зацікавленість в її успішному проведенні [6, с. 
79]. 

Під час нервово-психологічної підготовки 
загальнокорекційного етапу та підготовчої 
(пропедевтичної) частини основного етапу варто 
використовувати такі дидактичні ігри: «Впізнай 
героя», «Пісковий годинник», «Відшукай дату», 
«Подорож у минуле». Мета гри «Впізнай героя» – 
відгадати історичного персонажа за найменшою 
кількістю ознак, запропонованих учителем. З 
метою виявлення вміння дітей орієнтуватися у 
часовому просторі проводилася гра «Пісковий 
годинник», у якій із запропонованих дат обирали 
ту, яку вивчали на даний момент. Аналогічною 
була гра «Відшукай дату». Вона передбачала із 
запропонованих чисел скласти дати, що 
відображали найважливіші історичні події, які 
вивчалися на попередніх уроках. Цю гру 
доцільно використовувати на підсумковому уроці. 
Цікавою для дітей була гра «Подорож у минуле», 
завдання якої – визначити століття і їх періоди за 
датами. 

На етапі формування нових знань була 

проведена дидактична гра «Мозаїка», коли до 
основної її частини (тема уроку) додавалися 
допоміжні, разом з  вивченням нового матеріалу. 
Кожній деталі мозаїки відповідало певне 
розглянуте питання. На етапі закріплення знань 
ця гра була спрямована на розвиток вміння 
складати розповідь за поданим планом. 

На основному етапі під час роботи з 
підручником, коли його матеріал містив значну 
кількість подій за датами, була використана 
дидактична гра «Історичне полотно». Ця гра була 
спрямована на розвиток вміння працювати з 
підручником, складати простий план відповідно 
до подій. 

На етапі закріплення вивченого 
використовувалася гра «Влучний постріл», яка 
передбачала дати конкретну лаконічну відповідь 
на поставлене  запитання, що міститься під 
визначеним номером. Усі ці ігри були апробовані 
на уроці історії у спеціальній школі під час 
вивчення теми «Падіння Київської держави». 

Ефективність впровадження комплексу 
дидактичних ігор на уроках історії у спеціальній 
школі було перевірено шляхом порівняння 
результатів успішності учнів 7-А 
(експериментальної групи) і 7-Б (контрольної 
групи) класів. В експериментальній групі на 
уроках були використані названі ігри, у 
контрольній групі уроки проводилися без їх 
використання. Результати успішності за 
підсумками тематичного контролю засвідчили 
позитивну динаміку. Так, початковий рівень не 
досягався учнями експериментальної групи, 
середній рівень знизився на 10% (60%), 
достатній збільшився на 40% (50%) та високий 
на 10% (10%). У контрольній групі результати 
успішності майже не змінилися. Початковий 
рівень спостерігався у 15% дітей, середній у 
70%, достатній у 5 % учнів, високий рівень був 
відсутній.  

Розроблені, систематизовані та впроваджені 
на уроках історії дидактичні ігри сприяли 
підвищенню пізнавального інтересу  розумово 
відсталих учнів експериментальної групи, що 
вплинуло на підвищення рівня їхньої успішності. 
Проведене дослідження свідчить про 
ефективність запропонованого засобу.  
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О.О.О.   КУРГАНКУРГАНКУРГАН   

ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ДОСВІД У КОНТЕКСТІ  

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

      На сучасному етапі 
реформування освіти в 
Україні актуальною 
стає переорієнтація 

закладів загальної середньої освіти на 
інноваційну діяльність. Це вимагає модернізації  
всієї системи відповідно до вимог часу, новітніх 
надбань науки, культури та педагогіки.  

Успіхи навчання та виховання учнів значною 
мірою залежать від умілої організації та 
спрямування роботи педагогів на інтенсивне 
впровадження нових прогресивних педагогічних 
ідей, технологій навчання, виховання, досягнень 
сучасної педагогічної науки та практики. 
Результатом інноваційної діяльності є пошук 
нових освітніх (дидактичних, виховних або 
управлінських) систем, технологій, методик, 
змісту, форм, методів і засобів навчання, 
виховання й управління.  Це забезпечує 
створення умов для розвитку творчої активності 
вчителів, удосконалення системи виявлення, 
вивчення, узагальнення й упровадження 
передового педагогічного досвіду, результату 
творчої діяльності педагога з елементами 
новизни, спрямованої на удосконалення 
освітнього процесу. 

Головним показником творчої діяльності 
вчителів є наявність знахідок, ідей, інновацій, що 
згодом утворюють педагогічний досвід. Він своєю 
чергою у процесі професійної діяльності 
осмислюється, оновлюється, спираючись на 
психолого-педагогічну науку.  

Вивчення праць науковців дозволяє дійти 
висновку, що освітні інновації – це нововведення 
в освітньому процесі, в основі яких лежить нова 
ідея, результат наукових пошуків, передового 
досвіду педагогічних колективів або окремих 

педагогічних працівників. Інновації можуть 
стосуватися мети, змісту, принципів, структури, 
форм, методів, засобів і технологій навчально-
виховної, управлінської діяльності й ефективно 
впливати на стан освітнього процесу, давати 
оптимально позитивні результати, стимулювати 
новаторські зміни у традиційній педагогічній 
практиці. 

Основу інноваційних процесів в освіті 
складають дві важливі проблеми педагогіки: 
проблема вивчення, узагальнення та поширення 
передового педагогічного досвіду та проблема 
впровадження досягнень психолого-педагогічної 
науки в практику.  

Це вимагає від органів управління освітою, 
методичних служб, керівництва закладів освіти 
формування якісно нової ефективної системи 
організації та координування інноваційної 
освітньої діяльності; реалізації програми дій для 
досягнення цієї мети; створення умов для 
розвитку творчої активності вчителів; постійного 
пошуку нових форм і методів діяльності, 
ефективних шляхів самореалізації.  

Але впровадження інновацій неможливе без 
педагога-дослідника, який володіє системним 
мисленням, розвиненою здатністю до творчості, 
сформованою й усвідомленою готовністю до 
інновацій, здатністю не лише включатися в 
інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором, 
результатом діяльності якого є передовий 
педагогічний досвід. Готовність до інноваційної 
діяльності − це завжди цілісний стан особистості 
вчителя. Він виражає її загальну культуру, 
ціннісні орієнтації та морально-психологічну 
готовність до певного виду діяльності. Вчитель 
може виступати автором, дослідником, 
користувачем і пропагандистом нових 
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педагогічних технологій, теорій, концепцій. 
На етапі реформування освіти змінився 

характер ставлення вчителів до факту засвоєння 
та застосування педагогічних нововведень. Якщо 
раніше інноваційна діяльність обмежувалася 
використанням рекомендацій «зверху», то 
сьогодні вона набуває дослідницько-пошукового 
характеру: вчитель обирає нові програми, 
підручники, використовує нові прийоми та 
способи. 

Важливою умовою створення інноваційного 
освітнього середовища є використання здобутків 
передового педагогічного досвіду та досягнень 
психолого-педагогічної науки. Накопичений 
багатий досвід реалізовується у конкретної 
педагогічної діяльності, але часто залишається 
незатребуваним, так як у більшості педагогів не 
сформована потреба в його вивченні та 
застосуванні, відсутні навички й уміння в його 
відборі й аналізі. У реальній практиці вчителі 
часто не замислюються про необхідність і 
доцільність аналізу власного педагогічного 
досвіду, досвіду своїх колег. 

Передовому вчителеві властиві науково-
педагогічне мислення, яке характеризується 
здатністю: 

- аналізувати виховні явища в сукупності, 
взаємозв’язку та взаємозалежності; 

- співвідносити педагогічну дію з цілями та 
результатами навчання й виховання; 

- охоплювати всі типи та способи мислення; 
- аналізувати та синтезувати педагогічні 

явища, розрізняти педагогічну істину та помилки; 
- відмовитися від усталених шаблонів і 

стереотипів, шукати і знаходити нові оцінки, 
узагальнення, підходи, дії; 

- використовувати нові ідеї в практичному та 
творчому пошуку; 

- виявляти мислительну гнучкість і 
оперативність. 

Під поняттям педагогічний досвід розуміють 
сукупність знань, умінь і навичок, здобутих у 
процесі безпосередньої професійної діяльності; 
форма засвоєння педагогом раціональних 
здобутків своїх колег. Педагогічний досвід 
виробляється та накопичується роками впродовж 
всієї кар’єри фахівця. Тому процес набуття та 
вдосконалення педагогічного досвіду є 
довготривалим і недовершеним, оскільки межа 
досконалості існує лише одна – початкова.  

Передовий педагогічний досвід – це 
результат творчої діяльності педагога, що несе в 
собі елементи новизни. При тому 
використовуються оригінальні форми, методи, 
прийоми, засоби, інноваційні технології навчання 
та виховання, спрямовані на реалізацію 
актуальних завдань освітньої діяльності [4, с. 54].  

Передовий досвід формується на основі 

педагогічного досвіду в цілому як самостійна 
функціональна підсистема зі своїм набором 
ефективних прийомів і методів навчання й 
виховання, правилами їх застосування та оцінки. 
Серед типових відмітних рис, які характеризують 
у комплексі цю підсистему, можна назвати такі:  

- передовий досвід передбачає осмислення 
великої кількості педагогічних фактів (явищ);  

- становлення передового досвіду – процес 
свідомий, а не стихійний; 

- передовий досвід сприяє розвитку 
педагогічної теорії та практики.  

Для передового педагогічного досвіду 
характерною є новизна, яка виокремлює його з 
маси позитивної діяльності педагогів. Досвід 
можна вважати передовим тільки за умови 
забезпечення високих результатів освітньої 
діяльності вчителя, які мають бути не 
випадковими, а наслідком застосування 
продуманої системи навчання та виховання. 

У залежності від рівня творчої самостійності 
та ступеню можливого впливу на педагогічний 
процес передовий педагогічний досвід може бути 
новаторським, раціоналізаторським та 
дослідницьким [1]. 

Новаторська педагогічна діяльність 
передбачає створення або розробку нових ідей, 
методів, методик, технологій, програм тощо, які 
відкривають принципово нове у педагогічній 
науці та практиці. Результатом такої діяльності 
педагогів-новаторів є принципово новий освітній 
продукт та накопичений педагогічний досвід. Він 
містить інновації теоретико-методологічного 
характеру: нові концепції, теорії, системи, цілісні 
авторські методики; нові навчальні курси, 
посібники, підручники, нові технології навчально-
виховної та управлінської діяльності. Цей тип 
інновацій якісно змінює мету, завдання, наукові 
підходи, принципи, а також структуру освітнього 
процесу. Принципово нові освітні продукти 
можна класифікувати як:  педагогічні відкриття 
(наймасштабніші новаторські педагогічні 
рішення, пов’язані з формуванням, 
обґрунтуванням нових педагогічних ідей та їх 
упровадження у конкретній педагогічній системі); 
педагогічні винаходи (перетворення, 
конструювання окремих елементів педагогічних 
систем, засобів, методів, умов навчання та 
виховання) [2].  

Раціоналізаторський передовий педагогічний 
досвід передбачає суттєву модернізацію 
освітнього процесу шляхом адаптації до 
конкретних умов уже розроблених педагогічних 
новацій, удосконалення уже існуючих засобів, 
форм, методів, прийомів педагогічної діяльності, 
трансформацію педагогами-новаторами  
наукових ідей у педагогічну практику; забезпечує 
підвищення якості навчання за рахунок 
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оптимальної організації освітнього процесу; 
спрямований на вдосконалення традиційних 
підходів і поглядів; характеризується наявністю 
елементів творчого пошуку, новизни, 
оригінальності. Цей тип передового 
педагогічного досвіду змінює форми, методи та 
засоби навчальної, виховної або управлінської 
діяльності, проте суттєво не впливає на загальну 
стратегію освіти. 

Дослідницький передовий педагогічний 
досвід характеризується експериментальними 
пошуками способу реалізації наявної 
педагогічної ідеї, які відрізняються від 
досягнутого в науці та практиці; спрямований 
безпосередньо на об’єкт дослідження; 
відбувається на основі методів порівняння, 
вимірювання, спостереження, експерименту, 
аналізу тощо. 

На практиці розрізняють  три рівні передового 
педагогічного досвіду. 

Науковий рівень. Досвід є альтернативою 
існуючій усталеній практиці. Він виявляється у 
принципово нових закономірностях в організації 
освітнього процесу та вимагає зміни навчальних 
програм, підручників, навчально-методичних 
посібників. Цей досвід можна характеризувати як 
новаторський. Новаторство – рушійна сила 
прогресу. Педагог-новатор – це людина, що 
пропонує нову ідею, втілення якої потребує 
принципово нового підходу.  

Методичний рівень. Розкриття технології 
досвіду конкретної методичної ідеї, яка 
передбачає внесення в педагогічну теорію 
суттєво нового – методу, прийому, засобу 
навчання, принципово нового типу посібників. 
Цей рівень не вимагає перебудови навчальних 
планів, програм, підручників. 

Практичний рівень. Досягнення педагогічної 
майстерності, тобто бездоганного, гнучкого, 
доцільного застосування вже відомого в 
педагогіці та методиці. Новизна в цьому випадку 
проявляється в деталях (вдало підібрані 
приклади, оригінально складена система 
завдань, чітко налагоджена система контролю за 
рівнем навчальних досягнень учнів на всіх 
етапах уроку; система роботи з розвитку 
пізнавальних здібностей учнів у процесі 
навчання та виховання; оптимальне 
використання форм і методів у процесі реалізації 
ідей розвиваючого навчання тощо). 
Майстерність, накопичуючись кількісно, може 
дати нову якість, тобто сформувати вчителя-
майстра, потенційного носія передового 
педагогічного досвіду. 

За сучасних умов модернізації освітньої 
галузі одним із головних завдань методичної 
служби стала проблема створення чіткої системи 
виявлення, вивчення, узагальнення, 
впровадження передового педагогічного досвіду – 

індикатора творчості та сучасного стилю 
педагогічного працівника, закладу чи установи, 
результату творчої діяльності педагога, 
спрямованої на удосконалення освітнього 
процесу, поліпшення його якості. Основа цієї 
роботи полягає у розвитку сучасного 
педагогічного мислення вчителів, поширення 
нових прогресивних педагогічних ідей, технологій 
навчання та виховання, досягнень сучасної 
педагогічної науки та практики. 

Досвід конкретного вчителя, як педагогічна 
модель, повинен заслуговувати на пильну увагу 
з боку керівників закладів освіти, дошкільних 
закладів, організаторів методичної роботи. Тому, 
виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, 
поширення передового педагогічного досвіду 
має бути систематичним, послідовним і цілісним.  

Ключовим нормативним документом щодо 
порядку вивчення, узагальнення та поширення 
передового педагогічного досвіду на всіх рівнях 
залишається рішення колегії Міністерства освіти 
України №9/108 від 23.11.1987 «Про 
удосконалення системи вивчення і поширення 
передового педагогічного досвіду». 

Виявлення, вивчення, узагальнення, 
поширення (упровадження) передового 
педагогічного досвіду – один із напрямів 
щоденної діяльності працівників методичних 
кабінетів, адміністрації закладів освіти Сумської 
області, учителів.  

Провідною метою діяльності методистів 
КЗ СОІППО з передовим педагогічним  
досвідом є: 

- підвищення професійної компетентності 
педагогічних і керівних кадрів дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти та 
методичних служб області; 

- науково-методичний супровід вивчення 
передового педагогічного досвіду освітян  нашої  
області; 

- виявлення нового раціонального в роботі 
окремих педагогів (педагогічних колективів) і 
сприяння впровадженню результатів у 
педагогічну практику. 

Основа цієї роботи полягає у розвитку 
сучасного педагогічного мислення, підвищення 
професійної майстерності педагогічних 
працівників, виявленні, вивченні та поширенні 
передового педагогічного досвіду через різні 
форми методичної роботи: творчі групи; 
методичні об’єднання (шкільні, міжшкільні, 
районні, міські, обласні); науково-практичні 
конференції; психолого-педагогічні семінари; 
вебінари; майстер-класи; відкриті уроки; 
педагогічні читання; педагогічні виставки, 
вернісажі; презентації; творчі звіти; «аукціони» 
педагогічних ідей; методичні естафети; 
методичні панорами; методичні фестивалі; 
міжшкільні науково-методичні обміни досвідом; 



Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» №1 (41), 2019 

25 

наставництво; школи молодого вчителя, 
передового педагогічного досвіду, педагогічної 
майстерності; пізнавальні, професійні екскурсії; 
педагогічні майстерні; бенефіси педагогів; 
«круглі столи»; фестивалі (конкурси) 
педагогічної майстерності; методичні порадники; 
творчі лабораторії тощо. З метою популяризації 
кращих педагогічних здобутків учителів в 
області щорічно проводяться І, ІІ тури 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Кожна 
форма науково-методичної роботи виконує 
важливу роль, оскільки сприяє підвищенню 
фахової майстерності педагогічних працівників, 
їх конкурентоспроможності на ринку освітніх 
послуг. 

Вивчення передового педагогічного досвіду 
педагогічних працівників, відбувається 2-3 роки 
поетапно: 
 інформаційно-мотиваційний; 
 підготовчий; 
 основний; 
 заключний. 

Інформаційно-мотиваційний етап: 
 визначення мети, об’єкта, предмета 

вивчення; 
 оцінка досвіду відповідно до критеріїв та 

класифікації; 
 обґрунтування теми, актуальності, новизни, 

перспективності досвіду; 
 визначення організаційно-методичної 

системи роботи автора (авторів); 
 винесення рішення про порядок вивчення й 

узагальнення передового педагогічного 
досвіду. 

Підготовчий етап: 
 вивчення науково-педагогічної літератури з 

проблеми досвіду; 
 вивчення особливостей здійснення 

освітнього процесу автором (колективом) 
досвіду (відвідування уроків, занять, інших 
заходів, які розкривають ідеї досвіду); 

 відбір та класифікація практичних 
матеріалів, що відображають суть досвіду; 

 визначення рівня раціональності та 
стабільності результатів, аналіз 
ефективності педагогічного досвіду. 

Основний етап: 
 систематизація поданого та дібраного 

матеріалу в аспекті проблеми (конспекти 
уроків, сценарії позакласних заходів, 
методичні розробки, дидактичні картки 
тощо); 

 опис учителем системи його роботи (у разі 
потреби допомога педагогу в складанні 
плану опису); 

 підготовка науково-методичного аналізу 
досвіду роботи, обговорення висновків і 
пропозицій на засіданні педагогічної ради 

закладу загальної середньої освіти, 
методичної ради методичного кабінету; 

 рецензування матеріалу методистами; 
 визначення форми узагальнення та 

впровадження передового педагогічного 
досвіду в масовій педагогічній практиці. 

Заключний етап: 
 планування заходів з організації процесу 

поширення досвіду (проведення семінарів-
практикумів, майстер-класів, творчої 
лабораторії вчителя, школи передового 
педагогічного досвіду; виступи авторів на 
науково-практичних конференціях, 
семінарах, педагогічних читаннях, «круглих 
столах», методичних об’єднаннях, курсах 
підвищення кваліфікації; проведення 
відкритих уроків, занять, виховних заходів; 
публікації у фахових періодичних виданнях, 
брошурах, веб-сайті КЗ Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти; 
виставки та експозиції на конференціях 
тощо). 

Пам’ятка з вивчення, узагальнення та 
поширення передового педагогічного 

досвіду 
Об’єктивно підходити до вибору об’єкта 

вивчення ППД. 
У процесі відбору об’єкта вивчення досвіду 

керуватися критеріями ППД. 
Провести підготовчу роботу з учителем у 

зв’язку з вивченням його досвіду; враховувати 
педагогічний стаж роботи вчителя та інші 
суб’єктивні фактори (здоров’я, бажання тощо). 

Скласти план вивчення, узагальнення та 
поширення досвіду. 

Визначити аспекти діяльності вчителя, в яких 
найбільш повно реалізується досвід його 
роботи. 

Обґрунтувати актуальність досвіду, його 
практичну значущість для підвищення якості 
освітнього процесу (якою мірою цей досвід 
сприяє розв`язанню завдань, що стоять перед 
освітою на сучасному етапі; які типові недоліки в 
педагогічній діяльності допомагає побороти). 

 Подати теоретичну базу досвіду сучасні 
теоретичні ідеї, положення, які служать 
обґрунтуванням наукової достовірності досвіду. 

Описати технологію досвіду:  
 постановку цілей і завдань педагогічної 

діяльності (проведення уроків, системи 
навчальної роботи, виховного заходу, 
виховної роботи в цілому тощо);  

 ефективність навчальної, виховної роботи 
вчителя, співвіднести її з результатами;  

 форми, методи, прийоми навчально-
виховної роботи, їх оптимальний вибір, 
технологію застосування, відповідність 
поставленим цілям, завданням.  
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Показати зв`язок набутих результатів із 
поставленими цілями, завданнями, способами 
діяльності педагога й учнів та довести, що 
результати освітнього процесу залежать від 
досвіду, який пропагується.  

Розкрити провідну педагогічну ідею, що 
випливає з досвіду та передбачає варіативність 
форм її застосування. 

Визначити можливі методи та форми 
узагальнення ППД. 

Охарактеризувати результативність умов і 
можливостей застосування описаного досвіду та 
відтворюваності у практиці роботи іншими 

педагогами. 
Визначити методи, форми, засоби, сфери 

поширення ППД. 
Таким чином, саме від чіткої організації 

справи вивчення, узагальнення, поширення 
передового педагогічного досвіду залежить 
досягнення стійких високих результатів у роботі 
освітян області. Постійне підвищення рівня 
кваліфікації, удосконалення творчої 
майстерності, упровадження в практику роботи 
науково-педагогічних досягнень та інноваційних 
технологій – запорука особистого фахового 
зростання педагога. 
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Т.Т.Т.   ПОПІНАЧЕНКОПОПІНАЧЕНКОПОПІНАЧЕНКО   

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА УРОКАХ ХІМІЇ 

Аналіз науково-педагогічної та методичної 
літератури свідчить, що сьогодні збільшилась 
значимість нових інтерактивних технологій 
навчання на уроках хімії. Розробку елементів 
інтерактивного навчання ми знаходимо у працях 
В.Сухомлинського й учителів-новаторів 1970-
1980-х років (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, 
С. Лисенкова, В. Шаталова та ін.). У Західній 
Європі та США групові форми навчальної 
діяльності активно розвивалися і удоскона-
лювалися протягом усієї третини ХХ століття. 

Цій темі присвячено окремі наукові 
дослідження російських і українських науковців. 
У роботах К. Баханова, О. Глотова, К. Нор, 
О. Пєхоти, Л. Пироженко, О. Пометун, 
Г. П'ятакова, Г. Цукерман, О. Ярошенко 
інтерактивні технології розглядаються як засіб 
формування основних ключових 
компетентностей, що відповідає завданням 

Державного Стандарту базової освіти [3]. 
Мета статті полягає у визначенні 

особливостей використання інтерактивних 
технологій навчання з хімії  в 7-11 класах як 
засобу досягнення нових освітніх результатів. 

Інтерес учнів  до предмету формується під 
безпосереднім впливом учителя і значною мірою 
залежить від його особистості. Творче 
застосування інтерактивних форм і засобів 
навчання, які має у своєму розпорядженні 
вчитель, дає йому змогу виробити власну 
систему роботи, досягти справжньої 
майстерності. Інтерактивні методи 
використовують з метою створення на уроці 
ситуації, яка дає учням змогу працювати разом, 
засвоювати, повторювати, систематизувати 
навчальний матеріал, виконувати практичні 
лабораторні роботи. При тому виникає 
атмосфера співпраці, творчої взаємодії в 
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навчанні, яка стимулює учня до вільного 
висловлювання своїх думок і вражень.   

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, 
що навчальний процес відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учнів. 
Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 
групове, навчання у співпраці), де учень і 
вчитель є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання, розуміють, що вони 
роблять, рефлектують з приводу того, що вони 
знають, уміють і здійснюють. Місце вчителя на 
«інтерактивних уроках зводиться до керівництва 
діяльністю учнів на досягнення мети  
уроку» [4, с.4].  

Організація інтерактивного навчання 
передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне розв’язання 
проблеми на основі аналізу обставин і 
відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє 
формуванню навичок і вмінь, виробленню 
цінностей, створенню атмосфери співро-
бітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати 
справжнім лідером дитячого колективу. 

Інтерактивна взаємодія виключає як 
домінування одного учасника навчального 
процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. 
Під час інтерактивного навчання «учні вчаться 
бути демократичними, спілкуватися з іншими 
людьми, критично мислити, приймати продумані 
рішення» [6, с.14]. О. Пометун і Л. Пироженко 
розподіляють інтерактивні технології на чотири 
групи залежно від мети уроку та форм організації 
навчальної діяльності учнів: 
 інтерактивні технології кооперативного 

навчання; 
 інтерактивні технології колективно-групового 

навчання; 
 технології опрацювання дискусійних питань 

[6, с. 15]. 
У власній педагогічній діяльності ми 

використовуємо такі інтерактивні прийоми: метод 
«Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», 
«Карусель», «Релаксація», «Незакінчене 
речення» тощо. Такі цікаві технології 
допомагають запалити вогники думки, які, за 
словами В. Сухомлинського, «стимулюють 
рухливість розумових процесів» [цит. за: 2, с.37]. 

Без доброзичливої атмосфери в колективі 
застосування інтерактивного навчання 
неможливе, тому намагаюсь її створити і постійно 
підтримувати.   Насправді, сильні учні, а також 
особистості з високим рівнем контактності будуть 
проявляти вищу активність, ніж слабкіші. Проте 
слід постійно «втягувати» їх в роботу, створювати 
ситуацію успіху. Налаштовуємо дітей на сумлінну 
підготовку до інтерактивних занять. 
Використовуємо   прості інтерактивні технології: 
 роботу в парах; 
 роботу в малих групах; 

 «мозковий штурм» тощо. 
Досвід подібної роботи свідчить, що такі 

заняття проходять цікаво, продуктивно, знімають 
закомплексованість в учнів з різним рівнем 
навчальних досягнень. Спостерігається розвиток 
творчих здібностей учнів, пізнавальних інтересів, 
значно зростає ефективність уроків хімії. У 
школярів виникає бажання читати художню, 
наукову літературу, газети і журнали. 
Використання інтерактивних технологій – це не 
самоціль, а лише засіб створення тієї атмосфери 
в класі, що найліпше сприяє співробітництву, 
порозумінню та доброзичливості, надає 
можливості дійсно реалізувати особистісно 
орієнтоване навчання. 

Використання інтерактивних технологій 
передбачає:    

 – глибоке вивчення матеріалу, в тому числі й 
додаткового (різноманітні тексти, приклади, 
ситуації, завдання для груп тощо); 

 – заохочення учнів до вивчення теми шляхом 
добору найцікавіших випадків і постановки 
проблем; 

 – оголошення очікуваних результатів (мета) 
заняття і критеріїв оцінювання роботи учнів; 

 – передбачення різноманітних методів 
привернення уваги учнів, налаштування їх до 
занять (різноманітні вправи-розминки, розподіл 
ролей у групах тощо). 

Серед інтерактивних методів навчання 
віддаємо перевагу побудові «Асоціативного 
куща», читанню із зупинками, грі «Так – ні». 

Зупинимося на методі, який має назву 
«Побудова асоціативного куща». Фактично 
вчитель визначає тему одним словом, а учні 
згадують все, що виникає в пам’яті стосовно 
цього слова. 

Спочатку виникають найстійкіші асоціації, 
потім другорядні. Вчитель фіксує відповіді у 
вигляді своєрідного «куща», який поступово 
«розростається». Цей метод можна 
використовувати на всіх етапах уроку (під час 
активізації, в основній частині, як засіб перевірки 
знань). 

Отже, навчання школярів стає цікавим, 
радісним, водночас створюються умови для 
бажання читати, самостійно поповнювати свої 
знання, виникає емоційне задоволення, радість 
від отриманих знань і самого процесу їх 
засвоєння. 

Використання методу «Асоціативного куща» 
будується на груповій формі навчального 
процесу. 

Методику застосування групової форми 
навчання школярів впроваджуємо поетапно. 

Перший етап: привчаю дітей співпрацювати у 
фронтальній навчальній діяльності з 
використанням таких прийомів: 

а) для оцінювання своєї відповіді учень сам 
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призначає «вчителя»; 
б) у випадку виникнення труднощів під час 

відповіді учень сам викликає собі помічника; 
в) вводяться прийоми безсловесного 

спілкування: позначки «+» – згоден; «-» – не 
згоден; «!» – хочу додати, «?» – не зрозумів; 
використовуються жести, міміка; 

г) використовуються дидактичні ігри, які 
розвивають уміння слухати одне одного; 

ґ) після кожної групової роботи обов’язково 
обговорювати з учнями успіхи виконаної 
діяльності. 

Коли учні засвоїли прийоми та правила 
колективної співпраці, тоді вони готові працювати 
у складі малої групи. 

Другий етап: перехід до систематичного 
використовування на уроці педагогічних 
прийомів, які наочно та практично переконують у 
важливості кооперації людей для досягнення 
ними найкращого результату: 

– залучення батьків учнів для наведення 
яскравих життєвих прикладів; 

– аналіз успішно проведених конкурсів, 
вікторин, учнівських свят і подорожей на уроці; 

– використання завдань, які дають змогу 
учням на власному досвіді переконатися у 
користі їхньої спільної роботи; наприклад: клас 
поділити на дві частини, щоб одна група учнів 
працювала індивідуально, а друга – парами. 
Учні, які працюють парами, мають виконати 
швидше і якісніше; 

– поступове ускладнення змісту навчальних 
завдань, перехід від репродуктивних завдань до 
творчих, проблемно-пошукових, бо групова 
робота найбільш ефективна тоді, коли 
навчальний матеріал поєднує відоме учням з 
невідомим; це заохочує дітей до взаємодії один з 
одним. 

Отже, організація інтерактивного навчання 
передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне вирішення 
проблеми на основі аналізу обставин і 
відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє 
формуванню навичок і вмінь, виробленню 
цінностей, створенню атмосфери співро-
бітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати 
справжнім лідером учнівського колективу, 
розвиває бажання вчитися.  
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І.І.І.   ОСТАШОВАОСТАШОВАОСТАШОВА   

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

Систематичне та цілеспрямоване 
впровадження в корекційно-освітній процес 
спеціальних комп'ютерних програм дозволяє 
розвивати фонематичні процеси, дрібну 
моторику, сприяє активізації у дітей концентрації 
уваги, пам’яті, мислення, розширює словниковий 
запас і кругозір дітей, збільшує мовленнєву 
активність, формує навички правильного 
мовлення. Комп’ютерні технології дозволяють 

нам самим створювати і використовувати на 
заняттях мультимедійні презентації, ігрові вправи 
та завдання з урахуванням віку, індивідуальних 
особливостей та освітніх потреб кожної дитини. 

«Мультимедіа (multimedia) – це сучасна 
комп’ютерна інформаційна технологія, що 
дозволяє об’єднати в комп’ютерній системі текст, 
звук, відеозображення, графічне зображення та 
анімацію» [4, с.76]. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Ще зовсім нещодавно вважалося, що 
застосування технічних засобів у процесі роботи 
логопеда не може мати вирішального значення, 
оскільки основний продукт цієї роботи базується 
на суб’єктивних відчуттях дитини. Однак технічні  
засоби для роботи логопеда постійно 
вдосконалюються. Сучасний розвиток 
комп’ютерних технологій привів до того, що 
персональний комп’ютер стає незамінним 
помічником для спеціаліста. А для дитини він 
стає не лише розвагою, але й інструментом 
пізнання навколишнього світу. Ще зовсім 
недавно здавалося, що комп’ютер – це складний 
і загадковий прилад далекого майбутнього, який 
доступний лише обраним. А сьогодні завдяки 
своїй багатофункціональності він корисний 
представнику будь-якої професії. Саме 
універсальність комп’ютерних засобів визначає 
їхній розвиваючий ефект у навчанні. Інтерес 
дітей до комп’ютера надзвичайно великий, і 
справа дорослих обернути його в корисне русло. 

Процес навчання та виховання дитини з 
порушенням мовлення є досить тривалим і 
важким. Свідоме відношення малюка до 
дефектів власного мовлення, а відповідно, і 
бажання їх виправити, тобто мотивація, – одне з 
центральних завдань логопедичної роботи. 
Часто одного досвіду, володіння методикою 
корекції мовлення і бажання логопеда не 
достатньо для успішного здійснення 
логопедичного впливу. Діти часто просто не 
хочуть займатися, їм набридає щоденне 
промовляння складів і слів, називання картинок з 
метою автоматизації звука. І ось саме у таких 
випадках  на допомогу приходить комп’ютер. 

Комп’ютерні технології здатні оживити важкий 
і тривалий корекційний процес за рахунок 
новизни, реалістичності й динамічності 
зображення, використання анімованих 
зображень, відеоматеріалів, аудіозаписів… 

Також дають змогу працювати над системною 
корекцією та розвитком таких характеристик: 

звуковимова; 
просодичні компоненти мовлення; 
фонематичний аналіз і синтез, 

фонематичні уявлення; 
лексико – граматичні засоби мовлення; 
артикуляційна, дрібна та загальна 

моторика; 
зв’язне мовлення. 

Використання комп’ютерних програм робить 
заняття привабливими, стимулює зацікавленість, 
налаштовує на позитивний результат. 

Сьогодні розроблено безліч комп’ютерних 
ігор і програм для роботи з дітьми. Готові 
комп’ютерні ігри в основному спрямовані на 
розвиток уваги і спостережливості, сприйняття, 
на вміння орієнтуватися у ігровій ситуації, на 

здійснення аналізу та синтезу, розвиток 
лексичної та граматичної ланки мовлення 
[12, с.5 ]. 

Однак у роботі з дітьми можна 
використовувати далеко не всі запропоновані 
ігри, оскільки багато з них  у деяких випадках 
містять помилки. Окремі ігри можуть бути 
використані частково. 

Вихід з такого положення – створення 
власних слайд – фільмів і комп’ютерних 
презентацій, розроблених з урахуванням 
особливостей розвитку дітей з порушенням 
мовлення. 

Призначення презентації – візуальний 
супровід діяльності педагога. Презентація є 
засобом педагогічного процесу [10, с.74]. Зміст 
презентації визначається змістом тієї форми 
організації освітнього процесу (заняття, 
різноманітних заходів, виступи і т. д.), де вона 
використовується. Тому при оцінці змісту 
презентації, насамперед, враховується 
відповідність змісту презентації, цілям, структурі 
самого заходу. Основне правило для 
презентації: 1 слайд – 1 ідея. Разом з тим можна 
один ключовий момент рознести і на кілька 
слайдів. Презентація – це інструмент 
пред’явлення візуального ряду, призначення 
якого – створення ланцюжка образів. Кожен 
слайд повинен мати просту, зрозумілу структуру 
і містити текстові або графічні елементи, що 
несуть у собі зоровий образ як основну ідею 
слайда. Ланцюжок образів повинен  повністю 
відповідати її логіці. Такий підхід сприяє 
ефективному сприйняттю матеріалу і 
відтворенню в пам’яті представленого змісту за 
допомогою асоціацій. Не варто перевантажувати 
візуальний ряд занадто докладними й точними 
даними. Це ускладнює сприйняття і 
запам'ятовування. Для зменшення частки 
надлишкової інформації необхідний ретельний 
відбір змісту. Не варто заповнювати 1 слайд, 
дуже великим обсягом інформації. Людина 
одночасно може запам'ятати небагато, не 
більше трьох фактів, висновків, визначень.  
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Використовуйте короткі слова і пропозиції. 
Мінімізуйте кількість прийменників, прислівників, 
прикметників. Заголовки повинні привертати 
увагу (але не займати все місце і не відволікати). 

У своїй роботі я найчастіше використовую 
презентації, створені за допомогою програми 
PowerPoint. Кожен слайд повинен мати просту, 
зрозумілу структуру і містити текстові або 
графічні елементи.  

Психологічна  особливість дітей дошкільного 
віку полягає в тому, що вони «у своїй уяві в 
процесі гри легко переносять реальні предмети в 
ігрові та осмислено оперують символами та 
об’єктами на екрані комп’ютера» [9, с.34]. Як 
відомо, в цьому віці особливе місце займає 
наочно-образне мислення. Ця технологія сприяє 
безболісному переходу до словесно-логічного 
мислення, яке забезпечить кращу адаптацію до 
шкільного навчання.  

Такий підхід сприяє глибокому сприйняттю 
матеріалу та відтворенню в пам’яті 
представленого змісту за допомогою асоціацій. 
Заголовки мають привертати увагу, але не 
займати все місце і відволікати. Малюнки мають 
розміщуватись на відстані не ближче 2-3 метрів і 
не далі 5-5,5 метрів від екрану. Навчальну 
діяльність з використанням комп’ютера для дітей 
5-7 років слід проводити не більше одного разу 
протягом дня і не частіше 3 разів на тиждень. 

На заняттях з використанням презентацій, 
окрім фізхвилинок, обов’язково використовувати 
вправи, спрямовані на зняття статичної напруги 
після роботи з комп’ютером і офтальмотренаж. 

Робота з комп’ютером на логопедичних 
заняттях використовується дозовано, для 
вирішення певних завдань. Структура та 
методика самого логопедичного заняття при 
цьому не порушується. Замінюються лише деякі 
ігри та вправи. 

Використовуючи ІКТ у своїй роботі, я керуюся 
метою з’єднати сучасні інформаційні технології з 
об’ємом знань, доступним дітям. 

Комп’ютер може слугувати потужним 
технічним засобом навчання і виконувати роль 
незамінного помічника у вихованні та навчанні 
дитини, а також у формуванні мовленнєвого та 
загального психічного розвитку дошкільників. 
Отже, комп’ютерні програми можна і потрібно 
використовувати в діяльності вчителя-логопеда 
для підвищення ефективності корекційного 
процесу. 

Використовуючи мультимедіа-технології на 
логопедичних заняттях, потрібно дотримуватись 
певних принципів. 
 Принцип адаптивності: використання 

комп’ютера потрібно пристосовувати до 
індивідуальних особливостей дитини. 

 Принцип керованості: у будь-який момент 

педагог повинен мати можливість 
скорегувати процес навчання. 

 Принцип інтерактивності: навчання має бути 
діалогічним за своїм характером. 

 Принцип оптимальності поєднання 
індивідуальної та групової роботи. 

 Принцип комфортності: підтримання стану 
психологічного комфорту дитини при 
спілкуванні з комп’ютером. 
Напрямки корекційної роботи при 

використанні комп’ютерних технологій: 
 розвиток загальної моторики: дитина вчиться 

імітувати різноманітні рухи та вправи, 
наслідуючи персонажів на екрані; 

 розвиток дрібної моторики: робота з 
клавіатурою та мишкою сприяє покращенню 
координації та спритності рухів пальців рук; 

 розвиток психічних процесів; 
 увага: яскраві різноманітні малюнки сприяють 

розвитку довільної уваги, а їх зміна дозволяє 
подовжити тривалість її концентрації; завдяки 
послідовній появі зображень на екрані, діти 
мають можливість виконувати вправи більш 
уважно і в повному обсязі; 

 сприймання: можливості комп’ютера 
виокремлювати деталі та синтезувати їх в 
одне ціле дозволяє розвивати сприймання 
від фрагментарного до цілісного; 

 мислення: різноманітні комп’ютерні 
дидактично-розвивальні ігри та вправи дають 
можливість формувати процеси класифікації, 
узагальнення, порівняння, встановлення 
логічних і причинно-наслідкових зв’язків; 
пам’ять: багаторазове повторення завдань і 
вправ не тільки прискорює запам’ятовування, 
але й робить його осмисленим і 
довготривалим. 
Комп’ютер – помічник вчителя-логопеда у 

процесі розвитку мовлення. При постановці 
звуків можливе використання малюнків-символів, 
профілів артикуляції, зразка звучання. А в період 
автоматизації перетворює тривалий, нецікавий 
процес на захопливу гру. Використання яскравих 
різноманітних сюжетних малюнків за лексичними 
темами допомагає в роботі над формуванням 
фразового та зв’язного мовлення. Спілкування з 
комп'ютером стає для дитини знеособленим, і 
дитина не відчуває страху, вчиться довіряти 
співрозмовнику. Крім того, комп’ютерні вправи 
дозволяють моделювати різні ситуації 
спілкування і повторювати діалог з тим же 
партнером необхідну для дитини кількість разів. 
Також «комп’ютерний» співрозмовник є дуже 
привабливим для дітей, що забезпечує 
мотивацію вступу в контакт з партнером по 
спілкуванню. 

Завдяки використанню ІКТ дитина 
підпорядковує свої дії поставленій меті, вчиться 
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контролювати свою діяльність. Діти отримують 
схвалення не тільки від логопеда, але й від 
комп'ютера у вигляді картинок-призів, які 
супроводжуються звуковим оформленням. 

Досвід використання мультимедійних 
технологій свідчить, що їх упровадження 
підвищує ефективність засвоєння матеріалу, 
стимулює процес навчання, пожвавлює інтерес 
дітей як до знань, так і до процесу їх отримання. 
Систематичне використання мультимедійних 
засобів на занятті сприяє:  

 підвищенню якісного рівня використання 
наочності на занятті; 

 зростанню продуктивності заняття; 
 логічному викладу навчального матеріалу, що 

значно підвищує рівень знань дітей; 
 покращенню взаємин «дитина – логопед»; 
 зміні ставлення дошкільників до комп’ютера: 

вони починають сприймати його як 
універсальний інструмент для роботи в будь-
якій галузі людської діяльності. 
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дошкільного закладу. – 2012.– № 1. – С. 7 – 10.  

12. Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно-комунікаційних 
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І.І.І.   БОЧЕРОВАБОЧЕРОВАБОЧЕРОВА   

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ «ПРОБЛЕМИ 
НА СЕЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ З ТОЧКИ 

ЗОРУ УЧНІВ ШКОЛИ» 

Взаємодія держави та громадянського 
суспільства є одним із найважливіших факторів 
розвитку суспільного життя. Водночас рівень 
розвитку громадянського суспільства, його 
інтереси та цілі визначають основні напрями 
модернізації держави, надають більшої 

ефективності її соціальним функціям.  
Розвиток соціальної та громадянської 

компетентностей старшокласників засобами  
проектів значною мірою співвідноситься з 
можливостями реалізації ними своїх прав і 
свобод, вироблення та практичного застосування 
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дієвих механізмів коригування діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування з 
урахуванням інтересів і потреб громадян. 
Необхідність реалізації старшокласниками своїх 
соціальних і громадянських прав актуалізує 
проблему формування та розвитку в них 
соціальної та громадянської компетентностей, 
які уможливлять вирішення учнівською молоддю 
в сучасному та дорослому житті особистих і 
громадських проблем. 

Соціальна компетентність визначається 
як базисна інтегративна якість особистості 
старшокласника – члена українського соціуму. 
Вона відображає досягнення особистості в 
налагодженні й розвитку відносин з іншими 
людьми, забезпечує опанування соціального 
досвіду й надає можливість ефективно 
поводитися залежно від ситуації та відповідно до 
прийнятих у соціумі норм.  

Громадянська компетентність може бути 
розглянута як одна з ключових компетентностей 
людини. Вона передбачає здатність людини 
активно, відповідально й ефективно 
реалізовувати громадянські права та обов’язки з 
метою розвитку демократичного громадянського 
суспільства.  

З метою розроблення функціонально-
змістової моделі розвитку соціальної та 
громадянської компетентностей старшокласників 
засобами проектів було організовано 
дослідницьку роботу учнівського колективу в 
Новгородській філії Боромлянського НВК 
Боромлянської сільської ради Тростянецького 
району Сумської області. Творчий колектив 
педагогів розробив методичні рекомендації щодо 
використання  проекту у навчальній і виховній 
діяльності, які стали у нагоді під час реалізації 
завдань експерименту, а також інструктивні 
матеріали, а саме: технологічну карту та 
інструкції з організації та проведення науково-
методичної й дослідницької роботи; критерії та 
показники розвитку соціальної та громадянської 
компетентностей старшокласників; рекомендації 
координаторам щодо оформлення результатів 
проектної роботи. 

Була запропонована така модель проекту.  
Тема. Проблеми на селі та шляхи їх 

розв'язання з точки зору учнів школи. 
Актуальність проблеми. В умовах сучасної 

ситуації в Україні, з обмеженням коштів, які 
держава може витрачати на розвиток соціальної 
та екологічної сфер, необхідними виявилися 
комплексна характеристика цих сфер на селі та 
визначення  напрямків і реальних можливостей 
їх реформування.  

Мета і завдання проекту. Визначення 
соціальних, екологічних проблем сільських 
жителів обраного села, ставлення мешканців до 

них, а також аналіз пропозицій щодо їх 
вирішення. 

Об’єкт дослідження. Село Новгородське 
Тростянецького району Сумської області. 

Учасники проекту. 1.Діти і молодь (школярі 
10 – 17 років). 2. Робітники 18 – 55 (працівники 
робітничих спеціальностей). 3. Службовці 18 – 
55/60 років (вчителі, бібліотекар, фельдшер). 4. 
Пенсіонери 55/60 – 79 років. 

Матеріалом для аналізу були відеозаписи та 
фотографії, зроблені учасниками проекту.  

Термін реалізації проекту.  Літо – осінь 2018 
року. 

Отримані результати. Аналіз матеріалів 
дозволив визначити за частотою згадування та 
середнім рейтингом  основні  проблеми жителів  
села:  безробіття та екологія довкілля.  

Далі розглянемо кожну з цих проблем і 
можливі шляхи розв’язання, запропоновані 
селянами. 

1. Проблема безробіття. 
Вона згадувалася більше ніж половиною 

груп: 18 з 32. Середній рейтинг проблеми –  
2. Учні та вчителі проводили опитування серед 
населення села, звернулися за статистичними 
данними до відповідних державних установ. 

Головною причиною пошуку основної або 
додаткової роботи у сільського населення є 
незадоволеність теперішньою роботою через 
низький рівень оплати праці (майже 50%).  

Низький рівень розвитку сільської сфери 
використання праці визначає високий рівень 
безробіття серед сільської молоді, передусім у 
віці 15-19 та 20-29 років – відповідно 25,2 та 
11,1% (по відношенню до загального обсягу 
безробітного населення у віці 15-70 років). По 
відношенню ж до економічно активного 
населення сільська безробітна молодь у віці  
15-29 років становить майже половину. 

Найбільша кількість безробітних на селі – це 
особи з базовою вищою, професійно-технічною 
та повною загальною освітою. 

Запропоновані шляхи розв'язання проблеми 
безробіття: 
 відкрити службу працевлаштування в нашій 

Боромлянській громаді; 
 створити додаткові робочі місця в клубі, в 

комплексі побутових послуг  (ательє пошиття 
одягу, майстерню по ремонту взуття, 
побутової техніки); в службі щодо 
обслуговування літніх самотніх мешканців.  
Як свідчить аналіз фокус-груп, більшість сіл 

мають достатній потенціал робочих місць. Для 
заповнення їх у деяких випадках необхідна 
реконструкція об’єктів соціально-побутового та 
культурного призначення, що залежить 
передусім від місцевого керівництва.  

Проблема браку фахівців полягає в тому, що 
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випускники навчальних закладів не поспішають 
їхати в села, зважаючи на відсутність житла, 
незадовільні побутові умови. Тому реальною 
пропозицією  виходу із ситуації було б 
перенавчання та підвищення кваліфікації саме 
для місцевих жителів (особливо для сфери 
побутового обслуговування, організації дозвілля, 
додаткових програм у галузі освіти та медицини). 

2. Екологічних проблем було виділено 
декілька, серед яких головна – стихійні 
сміттєзвалища. На сьогодні в Україні 
проблема смітників – одна з найважливіших і 
найактуальніших. У селі відсутній організований 
вивіз сміття. Через це виникли «стихійні» 
звалища, що призводить до забруднення 
прилеглих лісосмуг і місць громадського 
відпочинку біля водоймищ. 

Влітку 2018 року в Новгородській філії 
вперше був створений літній табір 
«Барвінок». Його мета – сформувати у своїх 
вихованців уміння бачити неповторну красу 
природи, навчити дітей бути їй справжніми 
друзями, виховати в них почуття відповідальності 
за збереження цілісності природної краси. Так 
з’явився проект «У гармонії з природою». У його 
рамках проводили агітаційну роботу серед 
населення щодо прибирання прилеглих лісосмуг. 

Взяли в крамниці картонні коробки для окремого 
збирання  паперу, скла, пластикових пляшок, 
пластикових кришок, відпрацьованих ручок, 
батарейок і поліетиленових пакетів. Своїм 
односельцям вони розповідали, у чому 
небезпека сміттєзвалищ, як правильно сортувати 
сміття і куди виносити. Діти відстежували і 
фотографували, де в селі виросла нова купа 
сміття, в школі розташували коробки для 
відходів. 

Провели конкурс «Екологічна реклама», 
опитування мешканців села Новгородського 
«Ставлення до санітарного стану (смітників) у 
селі».  

За результатами роботи звернулися  до 
Голови Боромлянської сільської ради щодо 
закупівлі сміттєзбиральної техніки для села. 

Основна увага приділялася вихованню у 
старшокласників системи громадянських та 
соціальних цінностей, що визначає їхню 
поведінку як суб’єктів соціальної спільноти і 
громадянського суспільства. 

Отже, реалізація проекту сприяли вихованню 
у старшокласників системи громадських і 
соціальних цінностей, визначила їхню поведінку 
як суб’єктів певної громадської спільноти.  

ДОШКІЛЬНА ОСВІТАДОШКІЛЬНА ОСВІТАДОШКІЛЬНА ОСВІТА   

Л.Л.Л.   КАПЕЛЬКОКАПЕЛЬКОКАПЕЛЬКО   

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї 
ТА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Родина і заклад дошкільної освіти своєю 
діяльністю та впливом закладають фундамент 
майбутнього дитини. У них одна мета – виховати 
здорову, соціально адаптовану, всебічно 
розвинену людину з високим інтелектуальним, 
творчим і духовним потенціалом.  

Актуальна проблема взаємозв’язку дитячого 
закладу з сім’єю набуває сьогодні нового 
соціального звучання, в основі якого покладена 
ідея відповідальності батьків за виховання дітей 
і покликаності вихователів допомагати, 
спрямовувати їхню виховну діяльність.  

Дошкільний заклад відіграє важливу роль у 
розвитку дитини: вона отримує освіту, набуває 
вміння взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими, 
організовувати власну діяльність. Але 
ефективність оволодівання дитиною цих 
навичок, її гармонійний розвиток без активної 

участі батьків в освітньому процесі неможливий. 
Мета статті – на основі теоретичного аналізу 

розкрити сутність співробітництва закладу 
дошкільної освіти з батьками дошкільників, його 
принципи, цілі та форми реалізації. 

Останнім часом спостерігається активізація 
уваги науковців і педагогів-практиків до вивчення 
різних аспектів проблеми співробітництва 
закладів дошкільної освіти з сім’ями вихованців. 
Цим питанням присвячені праці  
Т. Александрової, Н. Андрєєвої, Н. Виноградової, 
В. Іванової, Т. Кулікової, Я. Ковальчук, 
Н. Лагутіної, О. Семіної та інших. 

Аналізуючи дослідження, спостерігаємо, що 
визнання пріоритету сімейного виховання 
потребує іншого змісту взаємин сім’ї та 
дошкільного закладу. Новизна таких взаємин 
визначається поняттями «взаємодія» та 
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«співробітництво», що полягають у 
рівновартісності внескові кожного учасника 
процесу. 

Під взаємодією ми розуміємо спосіб 
організації спільної діяльності, як 
багатофункціональний процес, який складається 
з прийняття зовнішніх ознак людини, 
співвіднесення їх з її особистісними 
характеристиками, вчинками, де основою є 
спілкування. 

Принциповими характеристиками процесу 
взаємодії є рівність у спілкуванні та партнерство 
у спільній діяльності. Рівність у спілкуванні 
забезпечується взаємною повагою до 
особистості учасників спілкування. 

Партнерство у спільній діяльності 
вихователів дошкільного закладу і батьків 
допускає наявність суб’єктивних інтересів кожної 
із сторін, але виконання ними практичних дій 
забезпечує розвиток особистості дошкільника.  

Перейти до нових форм відносин батьків і 
педагогів неможливо у межах закритого 
дошкільного закладу: він повинен стати 
відкритою системою. Тому сучасні заклади 
дошкільної освіти стають відкритими. Вони все 
більше уваги приділяють освіті та вихованню 
батьків, вважаючи це одним із принципово 
важливих чинників успішного розвитку і 
виховання дітей.  

Вплив дошкільних закладів на розвиток 
педагогічної культури батьків буде ефективним, 
якщо відповідатиме певним критеріям. 
 Спрямованість і адресованість. Даючи 

конкретні поради, рекомендації, педагоги 
повинні знати особливості конкретних сімей. 
Нерідко батьки самі звертаються до 
вихователів за педагогічними порадами, у 
тому числі з конкретними питаннями щодо 
власної дитини. 

 Оперативний зворотний зв’язок. Робота 
педагога з батьками має вибудовуватися на 
основі живого діалогу, в процесі якого він 
з’ясовує рівень сформованості педагогічних 
знань і навичок батьків, вносить за 
необхідності відповідні корективи. 

 Індивідуалізація педагогічного впливу. 
Працюючи з батьками, вихователь допомагає 
їм використовувати педагогічні знання не як 
абстрактні істини, а як керівництво до 
практичних виховних дій, спрямованих на 
конкретну дитину з її особливостями, 
перспективами вікового та індивідуального 
розвитку [3, с.132]. 
Отже, залучення батьків до освітнього 

процесу дозволяє зробити дошкільний заклад 
«відкритим». Батьки, члени родини можуть 
значно урізноманітнити  життя дітей у 
дошкільному закладі.  

Від участі батьків у роботі дошкільного 
закладу виграють всі суб’єкти педагогічного 
процесу. Перш за все діти. Вони навчаються з 
повагою, любов’ю та вдячністю дивитися на своїх 
тат, мам, бабусь, дідусів, які, виявляється, так 
багато знають, так цікаво розповідають, у яких 
такі «золоті руки».  

Педагоги своєю чергою мають можливість 
зрозуміти сильні та слабкі сторони домашнього 
виховання, визначити характер і міру своєї 
допомоги, а іноді просто повчитися. Тому можна 
говорити про реальність доповнення сімейного 
та суспільного виховання. 

Здавна триває дискусія, що є важливішим у 
становленні особистості: сім’я чи суспільне 
виховання (дитячий заклад, школа, інші освітні 
установи). Видатний педагог Я. А. Коменський 
схилявся на користь сім’ї і називав материнською 
школою ту послідовність і суму знань, яких 
набуває дитина з рук і вуст матері, уроки матері 
без перерви в розкладі і без вихідних і канікул 
[6, с.34]. 

Ідеї взаємодії сімейного і суспільного 
виховання розвивалися в роботах  
В. Сухомлинського. Наприклад, він писав:  
«У дошкільні роки дитина майже повністю 
ідентифікує себе з родиною, відкриваючи і 
стверджуючи себе та інших людей переважно 
через судження, оцінку і вчинки батьків». Тому, 
підкреслював він, завдання виховання можуть 
бути успішно вирішені тоді, коли школа підтримує 
зв'язок з родиною, коли між вихователями  
і батьками встановилися відносини довіри  
і співробітництва [5, с.125]. 

Соціально відповідальні батьки багато зусиль 
затрачають для того, аби їхні діти виросли 
досконалими особистостями, максимально само-
реалізувалися в житті. Однак ці зусилля не 
завжди дають очікувані результати, що великою 
мірою залежить і від системи сімейних цінностей, 
рівня особистісної культури кожного з батьків, у 
тому числі педагогічної культури. 

У деяких наукових розвідках йдеться про 
специфіку педагогічної позиції вихователя по 
відношенню до батьків, де поєднуються дві 
функції – формальна та неформальна. Його 
завдання – подолати позицію повчальності, 
розмовляючи з членами сім'ї, і виробити 
довірчий тон [3, с.49]. 

Автори виявляють причини труднощів, які 
відчуває вихователь у спілкуванні з батьками. До 
них відносяться: 
 низький рівень соціально-психологічної 

культури учасників освітнього процесу;  
 нерозуміння батьками саме цінності періоду 

дошкільного дитинства і його значення;  
 несформованість у них «педагогічної 

рефлексії», ігнорування ними того факту, що 
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у визначенні змісту, форм роботи 
дошкільного закладу з сім'єю не дошкільні 
установи, а саме вони виступають 
соціальними замовниками; 

 недостатня поінформованість батьків про 
особливості життя та діяльності дітей в 
дошкільному закладі, а вихователів – про 
умови й особливості сімейного виховання 
кожної дитини  [7, с.79]. 
Педагоги часто ставляться до батьків не як 

до суб’єктів взаємодії, а як до об’єктів 
виховання. На думку науковців, дошкільний 
заклад тільки тоді задовольняє в повній мірі 
потреби сім’ї, коли він є відкритою системою. 
Батьки повинні мати реальну можливість 
вільно, на свій розсуд, у зручний для них час 
знайомитися з діяльністю дитини в дошкільному 
закладі, зі стилем спілкування вихователя з 
дітьми, включатися в життя групи. Якщо батьки 
спостерігають за дітьми у новій обстановці, 
вони сприймають їх «іншими очима» [4, с.129]. 

Але, виховуючись лише в сім’ї, отримуючи 
любов і прихильність з боку її членів, опіку, 
піклування, дитина, не вступаючи у спілкування 
(контакт) з однолітками, може зрости 
егоїстичним, не пристосованим до вимог життя 
соціуму, навколишнього середовища.  

Отже, важливо поєднувати виховання дитини 
в сім’ї з необхідністю виховання його в колективі 
однолітків, тому що ні сім’я, ні дошкільний заклад 
не можуть ізольовано забезпечити гармонійний 
розвиток людини. 

Заклад дошкільної освіти – помічник сім’ї у 
вихованні дітей. Сучасне життя спонукає до 
урізноманітнення й оновлення форм спільної 
роботи дошкільного закладу та сім’ї. Аналіз 
методичних рекомендацій науковців і практиків 
дозволяє виокремити такі форми взаємодії 
родини з дошкільним закладом: 
 індивідуальні (вступне анкетування, 

попередні візити батьків з дітьми до 
дошкільного закладу, співбесіди, 
консультації, відвідування педагогами своїх 
вихованців удома, телефонний зв’язок); 

 наочно-письмові (батьківські куточки, 
тематичні стенди, ширмочки, планшети, 
папки-пересувки, дошка оголошень, 

інформаційні листки, тематичні виставки, 
анкетування, скринька пропозицій, 
індивідуальні зошити, неформальні листи, 
родинні газети, педагогічна бібліотека, 
запрошення, вітання тощо; найпоширенішими 
наочно-інформаційними формами роботи є 
виставки дитячих робіт; реклама книг, 
публікацій у періодиці, в системі Інтернет з 
проблем сімейного виховання); 

 групові (консультації, практикуми, школа 
молодих батьків, гуртки за інтересами, 
вечори запитань і відповідей, зустрічі з 
цікавими людьми – вчителями, лікарями, 
психологом, юристом тощо); 

 колективні (батьківські конференції, 
тематичні зустрічі за «круглим столом», 
засідання батьківського комітету, «дні 
відкритих дверей», створення групи батьків-
порадників, перегляд ранків, спільні свята, 
спортивні змагання тощо). 
Співпраця закладів дошкільної освіти і батьків 

визначається такими показниками: 
 єдність у роботі дошкільного закладу й 

родини по вихованню дітей; 
 взаємна довіра у взаєминах між педагогами й 

батьками, розуміння потреб й інтересів 
дитини й своїх обов’язків як вихователів; 

 зміцнення авторитету педагога в родині й 
батьків у дошкільному закладові; 

 установлення правильних відносин на основі 
доброзичливої критики й самокритики; 

 взаємодопомога в спільній роботі з 
виховання дошкільників; дитячий заклад 
повсякденно допомагає батькам у вихованні 
дітей; своєю чергою батьки допомагають 
дитячому закладові в різноманітній виховній і 
господарській роботі; 

 вивчення кращого досвіду сімейного 
виховання, його пропаганда, використання в 
роботі дошкільного закладу позитивних 
методів сімейного виховання; 

 використання різноманітних форм роботи 
дошкільного закладу з родиною в їхньому 
взаємозв’язку;  

 залучення активу батьків, громадськості до 
діяльності дошкільного закладу до роботи з 
родинами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУ-ДЖОК 
ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ 

ІЗ ЗАЇКАННЯМ 

А.А.А.   КОВАЛЕНКОКОВАЛЕНКОКОВАЛЕНКО   

Учитись важко, а учить ще важче, 

Але не мусиш зупинятись ти, 

Як дітям віддаси усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти! 

                           М. Сингаївський  

Су - Джок терапія – це високоефективний, 
універсальний, доступний і абсолютно безпечний 
метод корекційної роботи з дітьми з 
порушеннями мовлення шляхом впливу на 
активні точки, розташовані на кистях, 
спеціальними масажними кулями, використання 
яких у поєднанні з вправами корекції 
звуковимови, темпо-ритмічних порушень і 
розвитку лексико-граматичних категорій сприяє 
підвищенню фізичної та розумової 
працездатності дітей, створює функціональну 
базу для порівняно швидкого переходу на більш 
високий рівень рухової активності м’язів і 
можливість для оптимальної цілеспрямованої 
мовної роботи з дитиною, надаючи стимулюючий 
вплив на розвиток мови. 

Добре розвинена мова – найважливіша 
умова всебічного повноцінного розвитку дітей. 
Чим багатша і правильніша у дитини мова, тим 
легше їй висловлювати свої думки, тим ширше її 
можливості в пізнанні навколишньої дійсності, 
змістовніші та повноцінніші стосунки з 
однолітками і дорослими, тим активніше 
здійснюється її психічний розвиток. Але останнім 
часом спостерігається зростання числа дітей, що 
мають порушення загальної, дрібної моторики та 
мовного розвитку. Тому так важливо дбати про 

формування мови дітей, про її чистоту і 
правильність, попереджаючи і виправляючи різні 
порушення. А ними вважаються будь-які 
відхилення від звичайних норм мови. 

Заїкання є одним з поширених мовленнєвих 
порушень. Воно характеризується складним 
симптомокомплексом і невисокою ефективністю 
лікування. 

Виникаючи в сенситивний період розвитку 
(від 2 до 6 років), заїкання обмежує комунікативні 
можливості дитини, спотворює розвиток 
особистісних якостей, ускладнює його соціальну 
адаптацію. У початковій стадії заїкання частіше 
має легку форму.  Але ледь помітне спочатку, 
заїкання може з часом посилитися та викликати 
у дитини хворобливі переживання, страх перед 
мовленням. Чим більше проходить часу з 
моменту початку заїкання, тим частіше воно 
переходить у стійкий дефект і призводить до змін 
у психіці дитини.  

Заїкання – це порушення темпу, ритму та 
плавності усного мовлення, зумовлене судомним 
станом м’язів артикуляційного апарату. Визнано, 
що заїкання – важка проблема як в 
теоретичному, так і у практичному аспекті. 
Проблема заїкання залишається не до кінця 
вивченою через широкий спектр причин його 
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виникнення, різноманітність клінічних проявів, 
варіантів розвитку, патологічних реакцій 
логопата на свій дефект. Наукова розробка 
проблеми заїкання у вітчизняній логопедії 
пов’язана з іменами відомих психіатрів 
В. Гіляровського, Н. Неткачева, І. Сікорського. 

Починаючи з 1994 року, регулярно проходять 
між народні симпозіуми, присвячені тільки 
проблемі заїкання. Ці наукові конгреси збирають 
фахівців всього світу. Видається міжнародний 
журнал «Fluency Disorders» («Порушення 
плавності»), також присвячений проблемі 
заїкуватості. Активний інтерес науковців різних 
країн свідчить про її актуальність.  

У вітчизняній логопедії розроблено 
оригінальний підхід до оцінки клінічної картини 
заїкання. Виділення двох форм заїкання – 
невротичної й неврозоподобної – дозволяє 
найбільш повно охарактеризувати не тільки 
судомні прояви у мовленні заїк, а й особливості 
особистості як у початковий період розвитку 
заїкання, так і при його хроніфікації.  

Крім судомних запинок, заїкання включає в 
себе порушення вищої нервової діяльності, 
пов’язані в одних випадках з органічним 
ураженням центральної нервової системи, в 
інших – з невротичної реакцією. Хроніфікація 
заїкання викликає зазвичай вторинну 
невротизацію, яка є реакцією особистості на 
мовленнєві порушення і робить це захворювання 
складним патологічним процесом, що іноді 
супроводжує людину все життя.  

У зв’язку з цим у загальній проблемі 
заїкуватості особливе місце займає дошкільний 
вік. Ретельно проведена попереджувальна та 
корекційна робота в цьому віці, побудована на 
різнобічному обліку факторів, що сприяють 
виникненню дефекту, може істотно знизити 
відсоток заїкуватих школярів, підлітків і 
дорослих. У дошкільному віці легше долаються 
недоліки розвитку мовлення, і найбільш 
результативно може проводитися логопедична 
робота, яка охоплює всі компоненти мовленнєвої 
системи.  

Разом з тим недостатня представленість в 
сучасній методичній літературі психолого-
педагогічної характеристики заїкуватих 
дошкільнят робить нашу проблему актуальною.  

На сьогоднішній день в арсеналі тих, хто 
зайнятий вихованням і навчанням дітей 
дошкільного віку, є великий практичний матеріал, 
застосування якого сприяє ефективному 
мовному розвитку дитини. Весь практичний 
матеріал можна умовно розділити на дві групи. 
Перша допомагає безпосередньому мовному 
розвитку дитини. До другої відносяться 
нетрадиційні логопедичні технології. 

Однією з нетрадиційних логопедичних 

технологій є Су-Джок терапія («Су» – кисть, 
«Джок» – стопа). У дослідженнях 
південнокорейського вченого професора Пак 
Чже Ву, який розробив Су-Джок терапію, 
обґрунтовується взаємовплив окремих ділянок 
нашого тіла за принципом подібності (схожість 
форми вуха з ембріоном людини, руки та ноги 
людини). Ці лікувальні системи створені не 
людиною, а самою Природою. У цьому причина її 
сили та безпеки.  

На кистях і стопах розташовуються системи 
високоактивних точок відповідності всім органам 
і ділянкам тіла. Впливаючи на них, ми можемо 
регулювати функціонування внутрішніх органів. 
Наприклад, мізинець – серце, безіменний – 
печінка, середній – кишечник, вказівний – 
шлунок, великий палець – голова. Отже, 
впливаючи на певні точки, можна впливати на 
відповідний цій точці орган людини.У корекційно-
логопедичній роботі прийоми Су-Джок терапії я 
активно використовую як масаж при заїканні, для 
розвитку дрібної моторики пальців рук, а так 
само з метою загального зміцнення організму. 
Отже, Су-Джок терапія є одним з ефективних 
прийомів, що забезпечують мовний розвиток 
дитини. 

 
А тепер більш детально про прийоми 

Су-Джок терапії.  
Масаж спеціальною кулькою «Їжачок». 

Оскільки на долоні знаходиться безліч біологічно 
активних точок, ефективним способом їх 
стимуляції є масаж спеціальною кулькою. 
Прокочуючи кульку між долоньками, діти 
масажують м’язи рук. У кожній кульці є «чарівне» 
колечко. 

Масаж еластичним кільцем, яке допомагає 
стимулювати роботу внутрішніх органів. Усе тіло 
людини проектується на кисть, а також на кожен 
палець, а тому ефективним способом 
профілактики та лікування хвороб є масаж 
пальців, кистей еластичним кільцем. Кільце 
потрібно надіти на палець і провести масаж до 
появи відчуття тепла. Цю процедуру необхідно 
повторювати кілька разів на день. 

За допомогою куль-«їжачків» з колечками 
дітям подобається масажувати пальці та 
долоньки, що благотворно впливає на весь 
організм, а також на розвиток дрібної моторики 
пальців рук, сприяючи корекції  заїкання або 
іншого мовного порушення. Ручний масаж кистей 
і пальців рук дуже корисний і ефективний. Тому 
кінчики пальців необхідно масажувати до стійкого 
відчуття тепла. Це позитивно впливає на весь 
організм.  

У логопедичних цілях Су-Джок терапія 
спільно з пальчиковими іграми, мозаїкою, 
шнурівкою, штрихуванням, ліпленням, 
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малюванням активізує розвиток мовлення 
дітей. Усі перераховані прийоми я рекомендую 
до використання логопедам, педагогам і батькам 
для використання в домашніх умовах. З цією 
метою пропоную проводити для них консультації, 
практичні заняття. 

Розглянемо деякі форми роботи з дітьми 
при нормалізації м’язового тонусу та стимуляції 
мовних областей в корі головного мозку, корекції 
заїкання, вимови (автоматизації звуку), розвитку 
лексико-граматичних категорій, вдосконаленні 
навичок просторової орієнтації. 

 
1. Масаж Су - Джок кулями (діти повторюють 

слова і виконують дії з кулькою відповідно до 
тексту). 

«Їжачок» 
Їжачок цей фантазер, 
Він чудовий масажер 
 (катаємо кульку між долоньками).  
Візерунчастий бочок 
Розвиває кулачок  
(стискаємо кульку правою долонькою).  
Міцно ти його здави,  
Свою силу прояви  
(стискаємо кульку лівою долонькою). 
2. Масаж пальців еластичним кільцем (діти 

почергово надягають масажні кільця на кожен 
палець, промовляючи вірш пальчикової 
гімнастики). 

«Грибок» 
Пальчик-пальчик, де ти був? 
Оцей пальчик в ліс ходив, 
Оцей пальчик гриб знайшов, 
Оцей пальчик чистив, 
Оцей пальчик смажив, 
А цей пальчик усе з’їв 
І від цього потовстів 
(масажуємо кожний пальчик по черзі 

відповідно до тексту, починаючи від мізинця і 
закінчуємо великим пальчиком).  

А мізинчик, хоч малий,  
Дуже спритний і швидкий. 
3. Використання Су-Джок куль при 

автоматизації звуків (дитина почергово надягає 
масажне кільце на кожен палець, одночасно 

промовляючи вірш на автоматизацію 
поставленого звуку, наприклад «Ш»). 

На правій руці.  
Цей малюк – Іллюша (на великий палець). 
Цей малюк – Ванюша (вказівний). 
Цей малюк – Альоша (середній). 
Цей малюк – Антоша (безіменний). 
А меншого малюка звати Ілюша (мізинець). 
На лівій руці. 
Це маля – Танюша (на великий палець). 
Це маля – Ксюша (вказівний). 
Це маля – Маша (середній). 
Це маля – Даша (безіменний). 
А меншу звуть Наташа (мізинець). 
Дитина катає кульку між долонями, 

одночасно промовляючи вірш на автоматизацію 
звуку, наприклад «Ж»: 

Весь у голках їжачок, 
З голови до ніжок. 
Ходить він без доріжок, 
Спробуй взять його, дружок. 
Творчий підхід, використання альтернативних 

методів і прийомів сприяють більш цікавому, 
різноманітному й ефективному проведенню 
корекційної роботи з дітьми в дитячому садку. 

 
Незаперечними позитивними якостями 

Су-Джок терапії є: 
– висока ефективність (за умов правильного 

застосування настає виражений ефект); 
– абсолютна безпека (неправильне 

застосування ніколи не завдає шкоди, воно 
просто неефективно); 

– універсальність (Су-Джок терапію можуть 
використовувати і педагоги у своїй роботі, і 
батьки в домашніх умовах); 

– простота застосування (для отримання 
результату проводити стимуляцію біологічно 
активних точок за допомогою Су - Джок кульок).  

Поєднання таких вправ, як пальчикова 
гімнастика і самомасаж, з вправами для корекції 
мовних порушень і формування лексико-
граматичних категорій дозволяє значно 
підвищити ефективність корекційно-логопедичної 
діяльності в умовах дитячого садка, оптимізувати 
виконання мовних вправ у домашніх умовах.  
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ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКАПСИХОЛОГІЧНА ДУМКАПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА   

Н.Н.Н.   ЗІНКЕВИЧЗІНКЕВИЧЗІНКЕВИЧ   

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Інтеграція України в європейський і світовий 
освітній простір викликала необхідність 
перегляду підходів до навчання учнів. Згідно з 
Національною доктриною розвитку освіти в ХХI 
столітті, «головна мета української системи 
освіти – створити умови для розвитку 
самореалізації кожної особистості України, 
формування покоління, здібного вчитися 
протягом життя, створювати і розвивати цінності 
громадянського суспільства» [1]. 

Отже, формування у школярів прийомів 
самостійного отримання знань і розвитку активної 
життєвої позиції роблять тему формування 
позитивної мотивації до навчання однією з 
центральних проблем сучасної школи. Але 
практика та досвід організації навчальної 
діяльності з учнями доводить, що в багатьох з 
них, особливо у підлітковому віці, занижена 
мотивація навчання. Досягнення високих 
результатів відбувається тільки тоді, коли 
забезпечується узгодженість між діяльністю 
вчителя й учня, коли цілеспрямовані зусилля 
вчителя збігаються з власними зусиллями учня у 
навчанні.  

Сучасна українська школа розглядає кожну 
дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, 
скільки як особистість, що інтенсивно 
розвивається в процесі навчальної діяльності. І 
щоб учень займав активну позицію в процесі цієї 
діяльності та в майбутньому став компетентною 
особистістю, він повинен мати потужні джерела 
мотивації до навчання [6]. 

Питання мотивації навчальної діяльності 
школярів, формування та розвитку їхніх 
пізнавальних інтересів розглядалися в наукових 
роботах видатних науковців: Б. Ананьєва, 
Дж. Аткінсона, Л. Божович, Дж. Брофі, 
М. Ксізентміхалі, О. Леонтьєва, Д. Макклелланда,  
А. Маркової, А. Маслоу, С. Рубінштейна, 
М. Форда Г. Щукіної та інших. 

У психології мотив розглядається як 
спонукання до дії потребою, а мотивація як 
сукупність взаємопов’язаних мотивів, що 
визначають спрямованість поведінки, впливають 
на емоції, прагнення, переживання та установки. 
Мотивація поділяється на внутрішню, 
зорієнтовану на саму діяльність (її процес і (або) 
результат), та зовнішню, зорієнтовану на 

фактори, які знаходяться поза межами діяльності 
(заохочення від винагороди за діяльність або 
прагнення уникнути покарання). Узагальненими 
інтегративними проявами внутрішньої мотивації, 
за якими можна судити про її розвиток, є 
пізнавальний інтерес і позитивне ставлення до 
навчання. 

Сформувати в учня мотиваційну сферу – 
означає виробити в нього систему цінностей, 
виховати потребу в суспільно-корисній діяльності, 
в набутті нових знань і вмінь, розкрити 
особистісний смисл учіння, коли учень 
усвідомлює не тільки об’єктивне, а й суб’єктивне 
значення цього процесу. Він усвідомлює, як 
учіння допоможе йому визначити своє місце в 
житті суспільства і досягнути суспільно-корисних 
цілей [4]. 

Мета статті – визначити фактори, що 
впливають на формування внутрішньої мотивації 
навчання, пізнавального інтересу, позитивного 
ставлення до предмету.  

Навчальна діяльність дитини стимулюється 
не одним мотивом, а цілою системою 
різноманітних мотивів, які переплітаються, 
доповнюють одне одного, перебувають у 
встановленому співвідношенні між собою. На 
початку свого шкільного життя, маючи внутрішню 
позицію школяра, він хоче навчатися. До того ж 
навчатися добре, відмінно. Серед різноманітних 
соціальних мотивів навчання провідними є такі: 
«надати радість батькам», «хочу більше знати», 
«на уроці цікаво». Маючи знання, учень отримує 
високі оцінки, які своєю чергою є джерелом інших 
заохочень, запорукою його емоційного 
благополуччя, предметом гордості. З роками 
співвідношення між соціальними та 
пізнавальними мотивами може суттєво 
змінюватися. 

Л. Божович та її співробітники вважають, що 
мотивація навчальної діяльності залежить від 
таких факторів: 

– змісту діяльності (вибір учнем тих чи інших 
навчальних предметів, певних видів завдань і 
способів їх виконання); 

– інтенсивності діяльності (рівень зусилля, які 
докладаються учнем при здійсненні навчальної 
діяльності); 

– тривалість діяльності (час, який учень 



Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» №1 (41), 2019 

40 

згоден приділити даній роботі) [2]. 
С. Кульневич і Т. Лакоценіна, розглядаючи 

навчальну мотивацію через успішність у 
навчанні, виокремлюють п’ять рівнів її 
сформованості. 
1) Високий рівень: – дитина не тільки хоче та 

може навчатися, у неї переважають 
пізнавальні мотиви. 

2) Хороший рівень: – дитина успішно 
справляється з навчальною діяльністю, 
спостерігається рівновага пізнавальних та 
соціальних мотивів. 

3) Позитивне ставлення: – школа приваблює 
дитину своєю поза навчальною діяльністю, 
пізнавальні мотиви сформовані щонайменше, 
навчальний процес її не приваблює. 

4) Низький рівень: – дитина неохоче відвідує 
школу, має труднощі в навчальній діяльності, 
переважають соціальні мотиви «уникання 
неприємностей». 

5) Негативне ставлення (шкільна дезадапта- 
ція): – діти не справляються з навчальною 
діяльністю, мають проблеми у стосунках з 
однокласниками, у взаємовідносинах з 
учителями [3].  
І. Малафіїк наголошує, що вирішальна роль у 

формуванні позитивного ставлення до навчання 
належить навчальному процесові, його змісту, 
методам, усій організації як індивідуальної, так і 
колективної навчальної діяльності учнів [5]. 

В. Шадріков зауважує, що задоволення від 
навчальної діяльності зростає по мірі 
ускладнення предмета, збільшення в ньому 
частини творчих компонентів, які дозволяють 
учневі проявляти особистісну ініціативу, 
реалізовувати багаж знань та вмінь [8]. 

О. Савченко до найважливіших факторів, 
котрі впливають на формування внутрішньої 
мотивації навчання, пізнавальних інтересів 
відносить: 
 створення умов для прояву школярами 

творчої активності, самостійності, ініціативи; 
 достатня різноманітність і посильна трудність 

завдань у тому числі проблемного і творчого 
характеру;  

 емоційність викладу матеріалу вчителем;  
 задоволення від процесу діяльності;  
 усвідомлення школярами особистісної та 

суспільної значимості її результатів [7]. 
Теорія розвитку позитивної мотивації 

випливає з необхідності будувати педагогічний 
процес таким чином, щоб його методика 

орієнтувалася на якомога глибше проникнення у 
внутрішній світ дитини, мала на меті 
пробуджувати і розвивати в ній здібності й 
нахили. Тому основним у педагогічному 
мистецтві вчителя є вміння спонукати, а не 
примушувати. 

Для реалізації зазначених факторів, які 
позитивно впливають на формування 
внутрішньої навчальної мотивації, вчителю 
необхідно зробити деякі кроки. 
1) З’ясувати мотиви навчальної діяльності учнів 

шляхом анкетування. 
2) Розробити перспективний план розвитку в 

учнів внутрішньої навчальної мотивації, 
передбачивши урочну та позаурочну 
пізнавальну діяльність школярів, а також 
проведення різноманітних заходів, введення 
пропедевтичних курсів, факультативів. 

3) Планувати навчальний процес з урахуванням 
розвитку мотивації учнів через систему уроків 
або окремих етапів уроку.  

4) Під час уроків застосовувати сучасні підходи 
навчання (особистісно зорієнтований, 
діяльнісний, компетентнісний) та інноваційні й 
інтерактивні технології. Вони сприяють 
формуванню соціальних мотивів, дозволяють 
учневі бути активним, проявляти особистісну 
ініціативу, реалізовувати багаж знань, вмінь 
та інших потреб. 

5) Для роботи на уроці та вдома підбирати не 
тільки різноманітні та диференційовані 
завдання, а й проблемного і творчого 
характеру. 
Від особистості вчителя (викладача), його 

професіоналізму, творчості та любові до дітей 
залежить успіх навчально-виховного процесу, а, 
отже, і вироблення в учнів стійкої та позитивної 
мотивації до навчання. В. Сухомлинський у своїх 
працях зазначав, що до кожного учня треба мати 
підхід, бачити його труднощі, кожному необхідно 
дати тільки призначене для нього завдання. 

Отже, проблема розвитку ключової 
компетентності «уміння учнів самостійно 
вчитися» базується на сформованості 
внутрішньої мотивації навчання. Серед мотивів, 
що спонукають навчатися, психологічно 
найвагомішими є потяг до знань та інтерес до 
процесу їх набуття. Завдання вчителя не тільки 
привести учня до джерела знань, а й 
організувати роботу так, щоб учень захотів сам 
узяти ці знання.  
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