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НАПРЯМ 1. ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
 

 

 

STEM – ОСВІТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Ворона В. Г. 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Борзнянської міської ради Чернігівської області 

с. Миколаївка, Чернігівська область, Україна 

 

Головна проблема реформування сучасної освіти: озброєння учнів 

уміннями і навичками, яке вирішується шляхом впровадження 

інноваційних технологій організації процесу навчання. 

Основними принципами інноваційної освіти є креативність, 

засвоєння знань у системі, нетрадиційні форми занять, використання 

наочності. 

Метою сучасного заняття стає вже не нагромадження знань, а 

пошукова діяльність, спрямована на формування умінь та навичок 

щодо орієнтації в інформаційному просторі. 

Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної 

творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, 

що спрямоване на формування творчої особистості, враховує 

соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявляється у 

визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного 

навчання [1]. 

Учитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на 

себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін. 

Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану 

організацію освітнього процесу з прогностичним спрямуванням, має 

адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту 

професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, 

високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії [5]. 

Використання інноваційних технологій сприяє інтелектуальному і 

творчому зростанню не тільки учня, але й учителя. Дає можливість 

бути в курсі сучасних тенденцій розвитку педагогічної думки, 

допомагає швидко і адекватно реагувати на зміни в освіті, робить 

можливим застосування сучасних способів інтерпретації та система- 

тизації інформації при вивченні тем курсу. Однак висока інформаційна 

ємкість, легкість і переконливість образного сприйняття, домінування 
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продуктивних можливостей надрепродуктивними – це ті позитивні 

сторони, які приваблюють учителів у використанні інноваційних 

технологій в освітньому процесі [2]. 

Поєднання інноваційних педагогічних технологій з традиційними 

дає змогу перейти від дисциплінарної моделі навчання до системної, 

організувати творчу професійно спрямовану діяльність учнів, 

особистісно орієнтувати процес навчання у навчальному закладі. 

Одним із таких напрямків освіти є використання STEM-освіти. При 

цьомув навчальних програмах відбувається посилення природничо-

наукового компоненту з інноваційними технологіями. STEM –це 

поєднання природничої науки (Science), технології (Technology), 

технічної творчості (Engineering), мистецтва та математики 

(Mathematics). 

У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних 

напрямків, попит на них росте набагато швидше, ніж на інші 

спеціальності, саме тому, у відповідь на виклики часу, такий тип освіти 

виходить на перший план. У недалекому майбутньому з’являться такі 

професії, які будуть пов’язані з високотехнологічним виробництвом. 

Такі фахівці можуть з’явитися при поєднання навчання та креативного 

мислення. Фахівець, який має тільки високі теоретичні знання невзмові 

конкурувати з фахівцем, який втілює в собі синтез науки і мистецтва. 

Освіта в галузі STEM покликана на підготовку співробітників в 

області високих технологій. Розвинені країни вчасно зрозуміли цей 

тренд. Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур та 

США вже давно впроваджують державні програми в галузі STEM-

освіти. 

Що стосується України, то Міністерство освіти та науки ще у 2016 

році опублікувало першу версію «Концептуальних засад реформування 

середньої освіти» та Концепцію Нової Української Школи (НУШ), де 

одними із основних компетентностей школярів є: 

– вміння логічно і математично мислити, 

– наукове розуміння природи і сучасних технологій, 

– впевнене користування інформаційно-комунікаційними 

технологіями, 

– обізнаність і самовираження у сфері культури [3]. 

Цікавим є те, що під час STEM-уроків в центрі уваги знаходиться не 

вчитель, а практичне завдання, яке потрібно вирішити. Учні ж вчаться 

вирішувати це практичне завдання шляхом проб і помилок, а не 

вивчають «суху» теоретичну частину. Дитина ж змушена сама 

зрозуміти, як застосовувати ті чи інші знання у різних життєвих 

ситуаціях. 

Доволі часто цей процес проходить з помилками, STEM-освіта ж 

вчить ще з шкільної парти вдало комбінувати отримані знання для 
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вирішення реальних життєвих ситуацій. Як наслідок дитина виходить в 

дорослий світ набагато підготовленішою і не так сильно боїться 

проблем та труднощів. 

STEM-освіта дозволяє вчителям наочніше пояснювати необхідний 

матеріал, тому що поруч з теорією діти відразу бачать, як це виглядає в 

реальному житті. STEM-підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість та 

критичне, практично–орієнтоване мислення. На перший план виходить 

здатність вчитись та сприймати зміни, а не самізнання, які нині стають 

застарілими з неймовірною швидкістю [4]. 

Однією з форм STEM – навчання є уроки, які спрямовані на 

формуванні в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації 

особистісного ставлення до питань. 

В освітньому процесі Миколаївської ЗОШ I-III ступенів вчителі 

використовують елементи STEM-освіти. Так при вивченні англійської 

мови для розвитку навичків читання та письма вчитель використовує: 

«Lego activities», «Alphabet», «Story telling», «Post–reading activities 

using lego», «Craft –stiks», «Elaboration in writing»,»Inside my head», «3D 

House». 

На уроках фізики, хімії, біології для формування компетентностей 

вчителі впроваджують проектну діяльність учнів, яка спрямована на 

отримання самостійних результатів. Учитель математики використовує 

задачі практичного змісту. Педагоги проводять екскурсії, квести, 

конкурси для формування вміння працювати в парах, групах, 

колективі. 

Для зацікавлення учнів, щодо свідомого вибору професії в школі 

проводяться заходи, тренінги профорієнтаційного спрямування. 

Традиційно учні школи беруть участь у міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру», природознавчій грі «Геліантус», 

всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». 

STEM –освіта –це наука і життя, що формує науково – природничий 

світогляд; вчить практично використовувати математичні та економічні 

знання, формує підприємницькі навички, розвиває комунікативні 

здібності. 

 

Література: 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології:  

наук.-метод.посібник. – Київ., 2004. 

2. Дубасенсюк О.А. Упровадження освітніх інновацій в системі 

вищої освіти// Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід; за ред.. 

П.Ю.Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.Івана Франка, 2011. 

3. Методичні рекомендації щодо впровадження STEAM-освіти  

у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/ 
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4. STEM-освіта в Україні http://timso.koippo/kr/ua/skripka/stem-

osvita-v-ukrajini/ 

5. Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород, 2004. 

 

 

 

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Гайдученко А. Г. 

старший викладач кафедри романо-германських мов 

Національна академія Служби безпеки України 

м. Київ, Україна 

 

Питання застосування ІТ-технологій в освітньому процесі набуло 

важливого значення на протязі останніх років, оскільки, стрімкий 

розвиток програмного забезпечення, підвищення популярності вико- 

ристання новітніх технологій та впровадження в освітній процес нових 

методів оптимізації навчального процесу, призвело до того, що для 

підвищення рівня якості освіти виникла необхідність застосування 

інформаційних технологій для проведення занять. 

В умовах всесвітньої пандемії, що виникла у зв’язку з поширення 

корона-вірусної інфекції COVID-19 дане питання стало ще більш 

актуальним, оскільки, внаслідок введення карантинних обмежень та 

переведення навчального процесу на дистанційну форму навчання, 

питання застосування ІТ-технологій в освітньому процесі стало 

нагальним. 

Використання комп’ютерних технологій у освітньому процесі на 

сучасному етапі є актуальним оскільки, дозволяє швидко вирішувати 

питання в дистанційному форматі, а також дозволяє створювати 

комфортні умови для проведення занять. Застосування інформаційних 

технологій для побудови освітнього процесу дозволяє оптимізувати 

роботу студентів, підвищити ефективність пошуку інформації та нада- 

ти можливість студентам дистанційно виконувати самостійну роботу. 

В сучасних умовах необхідно проведення модернізації освітнього 

процесу з подальшим використанням інформаційних технології для 

проведення занять та заходів освітнього характеру, освітній процес 

повинен базуватися на принципах індивідуалізації та диференціації,  

а також на засадах модернізації. 

Лук’янова Ю. М. в своїй праці наголошувала, що: Застосування 

інформаційних технологій на заняттях має забезпечити реалізацію 

головних дидактичних функцій: 
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– пізнавальну (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, 

можна отримати будь-яку необхідну інформацію; застосування 

навчальних програм сприяє пізнавальній активності студентів); 

– розвивальну (робота студентів з навчальною програмою крім 

активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних 

процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам’ять, уява); 

– тренувальну (за допомогою комп’ютерних програм студенти 

мають можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та 

перевірити свій рівень знань та умінь з певної теми, визначити 

конкретні прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані 

завдання ще кілька разів з метою покращання своїх результатів); 

– діагностичну (використовуючи комп’ютерні технології, викладач 

має змогу швидко здійснити контроль та з’ясувати рівень засвоєння 

навчальної теми студентами); 

– комунікативну [1]. 

Впровадження ІТ-технологій в освітній процес повинно базуватися 

на засадах підвищення комфортності вивчення матеріалу, розширення 

обсягів вивчення, широке використання технологій для самостійної 

роботи, збільшення обсягів використання навчально-інформаційних 

порталів та модернізації, 

Застосування ІТ для проведення занять з іноземної мови, 

дозволяє розширити обсяги їх використання: 
1. Використання інформаційних технологій в процесі навчальних 

занять. Використання електронних версій навчальних матеріалів, 

застосування презентацій, аудіо та відеоматеріалів, можливість пошуку 

інформації в інформаційному просторі, використання хмарних сервісів 

для швидкого поширення навчальних матеріалів та інші можливості. 

2. Використання ІТ в процесі самостійної роботи студентів. 

Використання інформаційних ресурсів, з метою пошуку інформації, 

проведення аналізу, укладання тем, презентацій та використання 

програмного забезпечення задля створення та редагування інформації 

або навчальних матеріалів. 

3. Використання ІТ-технологій задля проведення науково-

дослідницької роботи, що полягає у проведенні наукових заходів, 

конференцій, форумів, вебінарів та ін. [2]. 

Отже, сучасне програмне забезпечення дозволяє значно розширити 

можливості організації навчального процесу, починаючи від 

використання електронних матеріалів, створення мультимедійних 

презентацій та виконання завдань з використанням комп’ютерної 

техніки і до повної модернізації освітнього процесу та проведення 

наукових заходів з використанням технології дистанційного навчання, 

незалежно від місцезнаходження учасника, головним фактором є 

можливість доступу до мережі Інтернет. 
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Впровадження новітніх технологій дозволять розширити мож- 

ливості освітнього процесу та досягти основної мети вивчення 

навчальної дисципліни – формування комунікативних навичок у сфері 

професійного спілкування в усній та письмовій формах. 

Однією з особливих форм застосування інформаційних технологій є 

застосування курсів навчального призначення на навчальних 

платформах. 

В умовах дистанційного навчання досить велику популярність 

отримали хмарні сервіси для створення відео конференцій (Zoom, Cisco 

Webex, Google Meet), а також он-лайн платформи з можливістю 

створення онлайн-курсів – Prometheus, Khan Academy, EdX та інші 

платформи. 

Розглядаючи дистанційне навчання, як одну з форм організації 

освітнього процесу, то слід зазначити, що саме використання технічних 

можливостей програмного забезпечення є одним з методів 

оптимізувати процес навчання студентів та провести модернізацію 

освітнього процесу. 

Також одним з методів проведення занять, який набув поширення 

під час дистанційного навчання є використання навчально-

інформаційних порталів (в переважній більшості на платформі Moodle), 

створення навчальних курсів з подальшою організацією освітнього 

процесу методом виконання завдань, проведення тестувань та 

подальшої оцінки виконаних робіт. 

Висновки. Отже, питання застосування ІТ-технологій є актуальним 

і слугує засобом підвищення рівня якості освіти та ефективному 

пошуку інформації в процесі дистанційного навчання. 

 

Література: 

1. Лук’янова Ю. М. Використання новітніх технологій при 

вивченні іноземної мови. URL: http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/ 

Pedagogica/32272.doc.htm. (дата звернення: 28.02.2021). 

2. Андрушенко О. О. Формування у студентів умінь англомовного 

професійного спілкування з використанням новітніх інформаційних 

технологій. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/ 

24423/.(дата звернення: 28.02.2021). 

3. Олійник О. В. Інноваційні технології дистанційного навчання 

іноземної мови для студентів немовних ВНЗ. Лінгвістичні 

дослідження. Зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

2014. Вип. 38. – С. 238-246. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ  

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 

Гончарова Н. М. 

директор школи 

Литвищенко Т. І. 

завуч школи 

КЗ «Харківська спеціальна школа № 3» 

Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

 

В останнє десятиріччя відбулися значні зміни в структурі 

спеціальної освіти. Ці процеси вимагають зміни звичних поглядів на 

комплексне розв’язання проблем, пов’язаних з навчанням, вихованням, 

корекцією, соціалізацією школярів з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

Передбачається створення спеціальних умов навчання і виховання, 

що дозволяє враховувати особливі освітні потреби дітей з 

інтелектуальними порушеннями вираженого ступеня на основі 

індивідуалізації і диференціації освітнього процесу. Розглядаються як 

варіативні форми здобуття освіти, так і різні варіанти спеціального 

супроводу дітей з інтелектуальними порушеннями. Це можуть бути 

форми навчання в інклюзивному класі загальноосвітньої школи або за 

індивідуальною програмою, з використанням індивідуальної форми 

навчання. Варіативними можуть бути ступінь участі фахівців 

супроводу, а також організаційні форми роботи. 

Корекційна робота в спеціальній школі спрямована на створення 

системи комплексної допомоги дітям з інтелектуальними порушеннями 

в освоєнні спеціальної програми, корекцію недоліків у фізичному та 

психічному розвитку, їх соціальну адаптацію. 

Корекційна робота забезпечує: 

– своєчасне виявлення дітей з труднощами адаптації, зумовленими 

інтелектуальними порушеннями; 

– визначення особливих освітніх потреб дітей з інтелектуальними 

порушеннями; 

– визначення особливостей організації освітнього процесу 

відповідно до індивідуальних особливостей кожного учня, структури 

порушення розвитку і ступенем його прояву; 

– створення умов, що сприяють освоєнню цими учнями спеціальної 

програми і їх інтеграція в освітній заклад; 

– здійснення індивідуально орієнтованої психолого-медико-

педагогічної допомоги дітям з урахуванням особливостей психічного та 
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фізичного розвитку, індивідуальних можливостей дітей, відповідно до 

рекомендацій ІРЦ; 

– розробку і реалізацію індивідуальних навчальних планів; 

– забезпечення можливості навчання та виховання і одержання 

додаткових освітніх корекційних послуг; 

– реалізацію системи заходів щодо соціальної адаптації дітей з 

інтелектуальними порушеннями; 

– надання консультативної та методичної допомоги батькам цих 

учнів за медичними, соціальними, правовими та іншими запитами. 

Зміст корекційної роботи визначають наступні принципи: 

– дотримання інтересів дитини (розв’язання проблем дитини з 

урахуванням її інтересів); 

– системність (єдність діагностики, корекції і розвитку); 

– безперервність (безперервність допомоги до повного розв’язання 

проблеми або визначення підходу до її вирішення). 

– варіативність (створення варіативних умов для отримання освіти 

дітьми, що мають різні порушення). 

– рекомендаційний характер надання допомоги (дотримання 

гарантованих законодавством прав батьків дітей з інтелектуальними 

порушеннями вибирати форми здобуття дітьми освіти, освітню 

установу). 

Теоретико-методологічною основою корекційної роботи є 

взаємозв’язок трьох підходів: 

– нейропсихологічного, що виявляє причини, що лежать в основі 

труднощів; 

– комплексного, що забезпечує медико-психолого-педагогічна 

оцінка проблемних місць в розвитку дитини; 

– міждисциплінарного, що дозволяє здійснювати спільно-

розподілену діяльність фахівців, які супроводжують розвиток дитини. 

Корекційна робота містить взаємопов’язані напрямки, які 

відображають її основний зміст: 

– діагностична робота забезпечує проведення комплексного 

обстеження та підготовку рекомендацій з надання їм допомоги в 

умовах школи; 

– корекційно-розвиткова робота забезпечує своєчасну 

спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту освіти і корекцію недоліків 

розвитку у цих дітей в умовах школи; сприяє соціалізації. 

– консультативна робота забезпечує безперервність спеціального 

супроводу дітей та їх сімей з питань умов навчання, виховання, 

корекції, розвитку та соціалізації учнів; 

– інформаційно-просвітницька робота спрямована на роз’ясню- 

вальну діяльність з питань, пов’язаних з особливостями освітнього 
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процесу для даної категорії дітей, з учнями, їх батьками, педагогічними 

працівниками. 

Зараз у спеціальній школі активізувалася ініціатива і творчий 

настрій, йде пошук нового змісту, нових методик, нових організаційних 

форм виховання і навчання. 

Для реалізації пізнавальної та творчої активності учнів в 

навчальному процесі використовуються сучасні освітні технології, що 

дають можливість підвищувати якість освіти, більш ефективно 

використовувати навчальний час. Сучасні освітні технології 

орієнтовані на індивідуалізацію, варіативність освітнього процесу. 

Впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій 

дозволяє вчителю відпрацювати знання, закріпити вміння і навички в 

різних областях діяльності; розвивати мислення, вміння самостійно 

планувати свою навчальну діяльність; виховувати звички чітко 

слідувати дисципліні в організації навчальних занять. 

Використання широкого спектра педагогічних технологій дає 

можливість педагогічному колективу продуктивно використовувати 

навчальний час і добиватися позитивних результатів у учнів. 

Найбільш широко використовуються такі технології. 

Різнорівневі навчання. У вчителя з’являється можливість 

допомагати слабкому, приділяти увагу сильному, реалізується бажання 

сильних учнів швидше і глибше просуватися в своїх знаннях. Сильні 

учні затверджуються в своїх здібностях, слабкі отримують можливість 

відчувати навчальний успіх, підвищується рівень мотивації до 

навчання. 

Використання в навчанні ігрових методів. Це сприяє розширенню 

кругозору, розвитку пізнавальної діяльності, формуванню певних умінь 

і навичок, необхідних у практичній діяльності, розвитку загально-

навчальних умінь і навичок. 

Проблемне навчання. Створення в навчальній діяльності 

проблемних ситуацій і організація активної самостійної діяльності 

учнів по їх вирішенню з покроковою допомогою, в результаті чого 

відбувається творче оволодіння знаннями, вміннями, навичками, 

розвиваються розумові здібності 

Навчання у співпраці. Під співпрацею розуміється ідея спільної 

розвиваючої діяльності дорослих і дітей. Суть індивідуального підходу 

в тому, щоб йти не від навчального предмета, а від дитини до предмета, 

йти від тих можливостей, якими володіє дитина, застосовувати 

психолого-педагогічну діагностику особистості. 

Здоров’язберігаючі технології. Вони найактуальніші в наш час, як 

відомо, що більшість дітей мають незадовільний стан здоров’я. 

Основна мета цієї технології – збереження і зміцнення здоров’я учнів, 

це стає особливо значущим в умовах пандемії. Дітям прищеплюють 
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навички здорового способу життя: проведення спеціальних уроків, 

залучення до підтримки санітарного стану класу, проведення 

профілактики травматизму, організація конкурсів малюнків на теми 

здорового способу життя та ін. 

Система інноваційної оцінки «портфоліо». Формування персоніфі- 

кованого обліку досягнень учня, визначення напрямку індивідуального 

розвитку особистості. 

Впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій не 

означає, що вони повністю замінять традиційну методику викладання, а 

стануть її складовою частиною. Адже педагогічна технологія – це 

сукупність методів, методичних прийомів, форм організації навчальної 

діяльності, що ґрунтуються на теорії навчання і забезпечують 

плановані результати [1, с. 132–137 ]. 

Сучасна система освіти надає вчителю можливість вибрати серед 

безлічі інноваційних методик власну, по-новому поглянути на власний 

досвід роботи, сприяє запобіганню професійного вигоряння. Вчителю, 

який прагне до творчого та професійного росту, не складе труднощів 

збагатити свій урок, використовуючи різні педагогічні технології. Їх не 

можна строго розмежовувати. Вони найчастіше використовуються 

комплексно. Сучасний учитель вміло користується ними, бо цього 

вимагає сьогодення. 

Саме сьогодні для успішного проведення сучасного уроку 

необхідно осмислити по-новому власну позицію, зрозуміти, навіщо і 

для чого необхідні зміни, і, перш за все, змінитися самому. 

 

Література: 

1. Чайка В.М. Основи дидактики. К.: Альма-матер Академвидав, 

2011. 240 с. 
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м. Харків, Україна 

 

Аналіз наукових джерел свідчить про актуальність питання 

розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку. Багато науковців 

та практиків опікуються питаннями формування мовленнєвої 

компетентності дітей різного віку та пошуком новітніх підходів, 

методів та прийомів організації освітнього простору. Результатом таких 

пошуків стало впровадження передового педагогічного досвіду як 

закордонних, так і вітчизняних фахівців, у сучасне освітнє середовище. 

До сучасних методів організації освіти належать інноваційні педаго- 

гічні технології, які передбачають зміни звичного підходу до форму- 

вання певних компетенцій підростаючого покоління. До інноваційної 

технології віднесено певний набір специфічних, сучасних прийомів та 

засобів навчання, які описують та надають конкретний алгоритм дій 

для реалізації всіх освітніх цілей. 

Мовленнєва компетентність дитини молодшого шкільного віку – 

здатність дитини адекватно послуговуватись мовленням та засобами 

виразності в конкретних життєвих ситуаціях. Основу мовленнєвої 

компетентності складає мовленнєвих розвиток. Мовленнєвий розвиток 

передбачає сформованість всіх компонентів мовлення (лексика, 

граматика, фонетика) та комунікативної складової, що забезпечують 

повноцінне спілкування у суспільстві. Значущості питання формування 

мовленнєвої компетентності набуває в організації освітнього процесу 

дітей з порушеннями мовлення. 

Питання розвитку мовлення школярів відображені в працях  

таких науковців, як Л. Виготський, М. Вашуленко, Н. Гавриш,  

І. Зимня, А. Спіркін. 

У своїх дослідженнях вчені Л. Занков, М. Гнездилов, Г. Дульнєв, 

А. Леонтьев, М. Феофанов, В. Петрова, М. Савченко, Г. Каше, 
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М. Певзнер довели вплив порушень мовленнєвого розвитку на стан 

пізнавальної сфери особистості та здатність до розумових операцій. 

Л. Виготський, А. Запорожець, А. Лурія, Д. Ельконін розглядали 

процес мовлення людини як один з найважливіших чинників соціалі- 

зації та адаптації особистості. 

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики 

вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. 

Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних 

інновацій займається нова галузь педагогічного знання – педагогічна 

інноватика (лат. іnnоvаtіо – оновлення, зміна). Її прогностичні роз- 

витки, аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну цінність і 

для педагогічної практики, особливо для налаштованих на творчість 

педагогів. Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою 

якої є інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому [4]. 

Практика впровадження в освітній процес інноваційних технологій 

навчання дозволяє виокремити технології, які зарекомендували себе 

саме в організації освітньо-розвиткового навчання дітей молодшого 

шкільного віку: 

Казкотерапія – один із видів бібліотерапії, метод корекційного 

впливу на стан психофізичного розвитку особистості, який полягає в 

ознайомленні (читання, розповідь, переказ, інсценування, самостійне 

створення казок) дітей з народними та літературними казкам. 

Казка викликає в дітей не тільки позитивний емоційний настрій, 

вона цікава та зрозуміла дітям, за допомогою казки здійснюється 

ефективний корекційних вплив на стан мовлення дитини. Викорис- 

тання казок у процесі формування мовленнєвої компетентності молод- 

ших школярів сприяє не тільки збагаченню словника дитини, а вирішує 

всі завдання мовленнєвого розвитку: удосконалення стану лексико-

граматичної будови мовлення, фонетичних процесів, формування 

комунікативної компетентності, соціалізації та адаптації дитини до 

нових умов у зрозумілій, і головне, цікавій для неї формі, що сприяє 

виконанню такого головного завдання освітнього процесу, як 

формування мотивації до процесу навчання. 

На організованих формах освітньої роботи (уроках, індивідуальних 

заняттях) та в повсякденному житті казку можна дітям читати, 

розповідати, вчити переказувати, стимулювати дітей до самостійного 

створення казок, розігрувати по ролям або «малювати» казку, залучати 

до створення атрибутів до театралізованої діяльності за мотивами 

казок. 

Особливого значення в організації освітнього процесу для будь-

яких категорій здобувачів освіти сьогодні набули ігрові технології. 

Ігрові технології навчання – це особливі методи організації 

освітнього процесу та реалізації завдань змісту освіти, в основу яких 
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покладено ігрову ситуацію, яка не тільки дозволяє ефективно вирішити 

освітні завдання та допомагає, за потреби, створити ситуації макси- 

мально наближені до реальних умов, що дозволяє сформувати впев- 

неність у дитини у власних силах щодо вирішення різноманітних зав- 

дань. Використання гри під час навчання дітей молодшого шкільного 

віку пояснюється і тим, що у багатох школярів ще не відбувся 

остаточних перехід від ігрової до навчальної провідної діяльності. 

До ігрових технологій, які можна використовувати в організації 

освітньо-відновлювального процесу, нами віднесено творчі ігри, ігри-

драматизації, театралізації, сюжетно-рольові ігри, дидактичні ігри, а 

також створення ігрових ситуацій та використання ігрових прийомів на 

урок та під час індивідуальних занять. 

Кейс-технологія (технологія створення проблемних ситуацій) – 

технологія навчання, яка передбачає навмисне створення проблемної 

ситуації (кейсу), максимально наближеної до реальних умов, вирі- 

шення якої сприяє опануванню освітніх завдань. В освітньому процесі 

закладу освіти кейс-технології використовуються в першу чергу для 

формування різноманітних компетентностей здобувачів освіти та 

навчанню самостійно здобувати і опановувати знання. Крім вирішення 

основних освітніх завдань, кейс-технології дозволяють ефективно 

розвивати комунікативні навички та творчі здібності школярів. 

Сутність кейс-технології полягає у тому, що для вирішення 

освітнього завдання дитина повинна самостійно знайти шляхи його 

реалізації та виробити рішення щодо розв’язання запропонованої 

ситуації (кейсу). За твердженням спеціалістів-практиків кейс-технології 

зарекомендували свої ефективність у розвитку зв’язного мовлення та 

розвитку лексико-грматичних компонентів мовлення. 

У системі освіти найчастіше використовуються наступні види кейс-

технологій: 

кейс-вправа – за допомогою цього виду кейс-технології дитині 

надається можливість використати вже набутті знання на практиці, 

особливо ефективна ця технологія у рішенні завдань, які вимагає 

проведення кількісного аналізу, таким чином, можна стверджувати, що 

ця технологія ефективна у процесі формування умінь та навичок 

школярів. 

кейс-випадок – короткий, конкретних кейс, який стосується 

окремого випадку. Найчастіше такий кейс використовують під час 

організації освітнього процесу, коли необхідно проілюструвати кон- 

кретну ситуацію, ідею, стимулювати інтерес до обговорення питання. 

кейс-ситуація – цей кейс передбачає надання учневі конкретної 

ситуації, вирішення якої вимагає від нього запуску процесу аналізу 

ситуації та пошуку її вирішення. 
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Сінквейн-технологія – передбачає вправляння дітей у створенні 
неримованого вірша за навединими умовами. Сінквенй-технологія є 
ефективною у формуванні зв’язного висловлюваня дитини, також 
складання сінквейнів сприяє розвитку таких процесів як аналіз, синтез, 
узагальнення, класифікація, сприяє розширенню словника, що робить 
цю технологію не замінимою в організації корекційно-відновлювальної 
роботи. 

Техніка складання сінквейн-висловлювань: 
1) перший рядок – слово, яке позначає явище або предмет, як 

правило іменник. 
2) другий рядок – два прикметники, що визначають характерні 

ознаки; 
3) третій рядок – три дієслова, які характеризують дію до слова з 1-

го рядка. 
4) четвертий рядок – слова, які пов’язані з предметом 1-го рядка. 
5) п’ятий рядок – дитина добирає слова, які характеризують її 

власне відношення до предмета (явища) з 1-го рядка. 
За умови масової цифровізації нашого суспільства, зростання 

розвитку та впливу досягнень комп’ютерних наук, інтернету, 
актуальності набуває питання впровадження в освітній процес 
досягнень технічного прогресу, які сприяли залученню до організації 
освітнього простору інформаційно-компьютерних технологій навчання, 
які в умовах сьогодення набувають максимальної популярності. 

Використання інноваційних технологій в освітнього-відповлю- 
вальному процесі початкової школи сприяє не тільки реалізації освітніх 
програмових завдань, успішності корекційного впливу, а дозволяє 
урізноманітнити їх, зробити цікавими дітям та практичному оволо- 
дінню навичками монологічного мовлення як засобом комунікації, в 
процесі пізнання навколишнього світу. 
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Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає креативність із 

різних точок зору. Зокрема, дослідники визначають загальні основи 

креативності (Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, Є. Ільїн, А. Маслоу,  

В. Моляко, С. Сисоєва, Р. Стернберг, П. Торренс та ін.), механізми 

креативного мислення (Г. Альтшуллер, Д. Богоявленська, Е. де Боно, 

Дж. Гілфорд, О. Лук, О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов,  

П. Торренс та ін.); розглядають креативність як різновид 

інтелектуальної поведінки (Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стернберг); 

вивчають «самоактуалізацію» у зв’язку з креативністю (Л. Гольд- 

штейн, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.); досліджують особливий характер 

мотивації креативів (С. Голлан, Р. Кеттел, Д. Мак-Кіннон та ін.), 

рефлексію креативності й творчу продуктивність у наукових 

співробітників (В. Пятруліс). 

Щораз частіше використовується в науковій літературі поняття 

«креативність» як синонім до слова «творчість». Проте слід зауважити, 

що творчість і креативність – це різні поняття. Спостерігається 

тенденція до розрізнення понять «креативність» і «творчість», де 

останнє розглядається в більш широкому контексті. 

У словнику іноземних слів креативність [англ. creative – творчий; 

лат. creatio (creationis) – створення] тлумачиться як творчий [1, с. 549]. 

У психологічній енциклопедії креативність визначається як рівень 

творчої обдарованості, прояву здібностей до творчості, що виявляються 

у мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності та є відносно 

стійкою характеристикою особистості [2, с. 181]. 

Cхоже визначення ми знаходимо у педагогічному словнику. 

Креативність тлумачиться як творчі можливості (здібності) людини, що 

можуть виявлятися у мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах 

діяльності, характеризувати особистість загалом чи її окремі сторони, 

продукти діяльності, процес їх створення. Креативність розглядається 

як найважливіший і відносно незалежний фактор обдарованості, що 

рідко відображається в тестах інтелекту й академічних досягненнях. 

Креативність визначається не стільки критичним ставленням до нового 
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з точки зору існуючого досвіду, скільки сприйнятливістю до  

нових ідей [14, с. 269]. 

У нашому дослідженні креативність як властивість особистості 

розуміється широко, з позиції особистісного підходу, який дозволяє 

трактувати цю властивість як явище, що розвивається. 

Креативність є загальною властивістю особистості, яка 

проявляється під час творчого процесу як здатність породжувати 

різноманітний, соціально важливий, оригінальний продукт і 

продуктивні шляхи його застосування; здатність знаходити рішення у 

нестандартних ситуаціях; властивість, яка реалізується лише за 

сприятливих умов середовища на високому рівні в різних галузях 

людської діяльності протягом свого життя. 

Аналіз психологічних і педагогічних досліджень показав, що поки 

ще не існує єдиної точки зору щодо змісту і структури креативності. 

До трактування поняття «креативність» спостерігаються різні 

підходи, зокрема: по-різному визначають її місце в структурі особис- 

тості, рівень усвідомлення проявів креативності, а також джерела та 

умови розвитку. Незважаючи на різноманітність підходів, ми можемо 

визначити низку спільних поглядів учених щодо аналізованого 

феномена. Так дослідники розглядають креативність як: 

– загальну здатність до творчості (Л. Єрмолаєва-Томіна,  

С. Сисоєва, О. Ярошинська, Л. Байтімерова, В. Дружинін, Л. Пузеп,  

О. Кононко, О. Куцевол, В. Фрицюк, І. Подорожна, О. При- 

ходько, Л. Виготський, К. Батовріна, K. Korniłowicz, S. Popek,  

M. Modrzejewska– Świgulska, W. Limont, J. Kaufman, A. Tokarz); 

– властивість особистості (Дж. Гілфорд, E. Nęcki, Е. Торренс,  

Є. Гергель); 

– здатність особистості виходити за межі заданої ситуації, 

створювати оригінальні цінності (Ф. Баррон, Д. Богоявленська,  

С. Медник, В. Моляко, В. Сластьонін, Л. Байтімерова, Л. Пузеп,  

О. Кульчицька, І. Гриненко, О. Дунаєва, Н. Добровольська,  

Н. Вишнякова, І. Шахіна, Л. Виготський, Е. Фромм, K. Szmidt); 

– процес прояву власної індивідуальності (О. Яковлєва,  

О. Войтенко, K. Szmidt); 

– обов’язкову характеристику представника педагогічної 

професії (О. Антонова, С. Сисоєва, О. Куцевол, І. Подорожна,  

А. Шадріна, І. Гриненко, О. Дунаєва, А. Морозов, В. Фрицюк). 

Урок літературного читання, як і будь який урок рідної мови, в 

першу чергу повинен задавати високий рівень мовленнєвої культури і 

забезпечити дитині мовленнєве середовище. В його структурі 

обов’язково передбачається робота з розвитку мовлення учнів, причому 

всіх видів – слухання, говоріння, читання і письма. Безпосередня 

читацька діяльність дітей з текстом повинна становити орієнтовно 2/3 
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уроку. Використання різноманітних методичних прийомів на уроках 

читання не повинно ставати самоціллю, а повинно узгоджуватися з 

етапами роботи над твором, його літературними особливостями, з 

навчально-пізнавальними та розвивальними завданнями. Тоді робота з 

текстом художнього або науково-популярного твору сприятиме 

активізації розумової діяльності дітей : вчитиме спостерігати за 

фактами та подіями твору, зіставляти їх, узагальнювати, тобто 

виконувати аналітичні та синтетичні операції. 

Для того щоб стимулювати розвиток креативного мислення 

молодших школярів, створюються зовнішні ігрові умови та 

формуються необхідні операції за допомогою спеціальних вправ.  

В іграх мозок дитини може створювати нові ідеї, конструкції, об’єкти, 

продукти. Які вдосконалюють уже досягнуте,реконструюють його або 

конструюють щось нове. Вправа – це метод навчання, що припускає 

багаторазове, свідоме повторення розумових і практичних дій з метою 

формування, закріплення й удосконалення необхідних умінь і навичок. 

Творчі вправи передбачають формування вмінь переносити набуті 

навички у змінені умови. Застосовувати їх у нестандартних умовах,  

в уявних, умовно-реальних і природних ситуаціях. За О. Біляєвим, 

сучасна методика розрізняє вправи репродуктивні, конструктивні та 

творчі. Необхідний розвивальний потенціал містять завдання 

асоціативного характеру, вправи на протиставлення, деформування, 

створення гіпотез, вербальні ігри. Вони стимулюють активну пошукову 

мовленнєву діяльність учнів. Необхідним фактором також виступає 

забезпечення емоційного благополуччя учнів у мовленнєвій діяльності, 

створення ситуацій успіху. 

Під творчим потенціалом, як правило, розуміють здатність людини 

нестандартно мислити. В. Моляко у структурі творчого потенціалу 

серед інших складових вирізняє вміння комбінувати, знаходити 

аналогії, реконструювати. У школі треба формувати в учнів такі вміння 

й починати цей процес слід з початкових класів. Йдеться про розвиток 

уміння учнів спрямовувати мислення, хід своїх думок у певному 

напрямку: за аналогією до відомого або шляхом перестановок, об 

єднання чи роз єднання, суттєвих замін і змін, тобто шляхом 

комбінування. Для того щоб розвинути мовлення учнів, треба 

розвинути їх мислення. Недаремно К.Ушинський зазначав: той, хто 

хоче розвивати в учнів мовні здібності, повинен розвивати в них 

насамперед уміння мислити. З проблемою розвитку мовлення тісно 

пов’язане насамперед питання інтелектуального розвитку особистості. 

Не випадково практично всі видатні психологи та педагоги приділяли 

велику увагу інтелектуальному розвитку дитини засобами мови. Якщо 

взяти таких всесвітньо відомих педагогів, як Ян Амос Каменський, К. 

Ушинський, В. Сухомлинський, які були не тільки видатними 
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педагогами, а й учителями рідної мови, методистами, авторами 

навчальних і художніх книг з рідної мови для молодших школярів, 

застосування творчих завдань у навчальному процесі має на меті 

навчити учнів молодшого шкільного віку розв’язувати нові незвичні 

завдання шляхом аналізування й комбінування; активізувати для цього 

свої інтелектуальні та творчі сили, спрямовувати їх на знаходження 

рішення нового завдання, а також вивчати й повторювати навчальний 

матеріал незвичним та ефективним способом. Уміння шукати аналогії  

в мовленнєвому матеріалі допоможе учням побачити особливості 

рідної мови. 

Підготовка вчителя до розвитку в молодших школярів креативного 

мислення на уроках літературного читання передбачає дотримання 

наступних етапів: 

1) окреслення для учнів кожного класу конкретних цілей щодо 

формування в них творчих здібностей; 

2) визначення в підручниках для читання текстів, які дозволяють 

цілеспрямовано формувати креативність; 3) введення в зміст уроків 

літературного читання творчих завдань, які стимулюють розвиток 

літературно– творчих здібностей. 

На уроках читання, учні в ігровій формі відкривають «секрети» та 

осмислюють закономірності виразного читання, засвоюють поняття з 

техніки, логіки, емоційності мовлення. 

Ці знання допомагають їм виразно читати, розуміти краще творчий 

задум письменників і робити перші спроби у написанні власних 

творчих робіт. 
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В. О. Сухомлинський стверджував, що дуже важливо, щоб мис- 

лення учнів ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб усвідомленню 

наукової істини передувало нагромадження, аналіз, зіставлення і 

порівняння фактів. 

Культура дозволяє людині, включаючи емоції та оціночні установки 

брати участь у науковому процесі пізнання. Саме в тому можна 

розглядати культуру як специфічну сферу творчості, складову природи 

науки як такої. 

У процесі взаємодії із зовнішнім світом учень, виступаючи активно 

діючою особою, пізнає його, а разом з тим пізнає і себе. Через 

самопізнання дитина приходить до певного розуміння самого себе і 

світ, який оточує його. Організовувана спільна діяльність педагога і 

учня спрямована на пошук нових відкриттів, які сприяють подальшому 

розвитку творчого та підняття освітнього рівня школяра. Цей розвиток 

допоможе учням оволодіти навичкам саморозвитку, свідомої людини 

та успішне виконання будь-якої соціальної ролі. 

Для визначення поняття науково-дослідницької діяльності можна 

скористатися формулюванням А.В. Леонтовича, який під дослідниць- 

кою діяльністю учнів розуміє творчий процес спільної діяльності двох 

суб’єктів (двох особистостей) з пошуку розв’язання невідомого, в ході 

якого здійснюється трансляція між ними культурних цінностей, 

результатом якої є формування світогляду [1, с. 11]. 

Складне завдання постає на шляху досягнення учнями успіху перед 

вчителем. Саме він сприяє розвитку освітнього рівня школяра, при 

цьому враховуються соціальні та педагогічні вимоги, які виникають під 

час формування особистості. Вчитель має привити бажання до потреби 

в пізнавальній діяльності та підкреслити її мотиви. Він має методично 

підходити до вивчення того чи іншого питання, здійснювати постійний 

контроль за виконанням науково-дослідницької роботи, аналізувати та 

корегувати неточності. Педагог навчає учнів поєднувати дослідницьку 

та наукову діяльність, передбачати результати роботи [2, с. 345]. 
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Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на 

становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і 

використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних 

цінностей учнів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому 

навчання в значній мірі стає таким, що ініціюється учнями, які 

засвоюють новий досвід, у тому числі і науково-дослідницький. 

Дослідницька практика школярів повинна відповідати науковим 

методам знання, розширювати зміст їхньої освіти й удосконалювати 

підготовку до майбутньої діяльності. 

Одним із перших кроків вчителя-керівника наукової роботи є 

вивчення науково-пізнавальних інтересів учнів, що впливає як на вибір 

теми дослідження, так і на хід роботи над нею. Не секрет, що навіть 

надзвичайно цікава тема, викликана лише потребами часу чи нав’язана 

вчителем учневі, не сприятиме успішному виконанню роботи. 

Пріоритетним та визначальним фактором у виборі теми є стійкий 

пізнавальний інтерес до неї дослідника і його бажання внести щось 

нове у її розкриття. 

В організації науково-дослідницької роботи учнів слід 

дотримуватись декількох принципів: 

– дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-

дослідницької діяльності, її початком і найчастіше має продовження в 

подальшій науковій діяльності; 

– зміст дослідження обов’язково повинен поєднуватися з 

навчальною метою, загальними потребами суспільства та питаннями 

сьогодення; 

– наукове дослідження – безперервний процес, його не можна 

виконати за кілька днів; 

– науково-дослідницька діяльність – обов’язково керований процес. 

В процесі оволодіння знаннями науково-дослідницької діяльності 

вчителю необхідно навчити учня основним умінням опрацювання 

матеріалу: 

1) вибір теми та мети дослідження; 

2) уміння користуватися рекомендованою літературою; 

3) критично осмислювати матеріал над яким працює; 

4) уміння самостійно зіставляти поняття та явища; 

5) чітко оформляти свої думки; 

6) робити власні висновки; 

7) уміння грамотно оформляти матеріал. 

Формування науково-дослідницької діяльності учнів спрямоване на 

те, щоб учень самостійно прагнув до пошуку нових знань і збагачував 

пізнавально-ціннісну орієнтацію. 

Науково-дослідницька діяльність вважається вищою формою 

самоосвіти школяра, але у кожного учня проявляється індивідуально. 
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Як було зазначено вище, науково-дослідницька діяльність сприяє 

подальшому розвитку особистості. Вона може стати провідною у житті 

вже не учня, а сформованої особистості та бути головною у 

становленні кар’єрних сходинок. 

Кар’єра в широкому розумінні цього слова означає успішне 

просування в області якоїсь діяльності. 

Кар’єра людини – це індивідуально усвідомлені позиції і поведінка, 

які тісно поєднані з трудовим досвідом і діяльністю протягом його 

життя. 

До основних цілей наукової кар’єри особистості з точки зору її 

цінностей відносять: 

1) відповідальність професії і займаної посади рівню самооцінки; 

2) отримання морального задоволення; 

3) повага зі сторони соціального оточення (рідних, знайомих тощо); 

4) творчий характер діяльності, досягнення відносної незалежності; 

5) гідна оплата управлінської праці; 

6) наявність вільного часу для самовдосконалення, відпочинку, 

виховання дітей тощо; 

7) потенційна можливість гідного життя після виходу на пенсію. 

Щоб робота вчителя, спрямована на розвиток дослідницької роботи 

школярів, була ефективною необхідно використовувати метод 

заохочення. Необхідно привчати учнів до накопичення й осмислення 

матеріалу, спостережень. Науково-дослідницька діяльність у 

початковій школі не тільки розвиває особистість учнів, а об’єднує 

триєдину мету освіти: навчити, розвити, виховати [2, 352]. 

Готуючись до уроку, учитель вирішує принципове питання: як 

краще організувати засвоєння нового матеріалу – через репродуктивну 

чи пошукову діяльність учнів. Дослідження шляхів розвитку 

пізнавальної самостійності молодших школярів показало, що в 

початковій школі ефективніше використовувати спеціальні форми 

організації пошукової діяльності, яка є основою розвитку пізнавальної 

самостійності та творчих здібностей. 

Способами організації пошукової діяльності молодших учнів є: 

– система пізнавальних завдань за прийомами розумової діяльності; 

– евристична бесіда; 

– метод аналогії; 

– самостійне ознайомлення з новим матеріалом з опорою на 

допоміжні засоби та без них; 

– проектний метод; 

– дослідницький метод. 

Дослідницькій діяльності має сприяти систематичне виконання 

завдань, яке сприятиме накопиченню досвіду, та виробленню певних 

умінь і навичок, що підвищують працездатність розумової активності, 
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покращенню запам’ятовування. При цьому учні не тільки накопичують, 

а й аналізують, порівнюють відомі факти, вчаться робити висновки, 

відстоювати свою власну точку зору. 

 

Література: 

1. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. Київ: Грамота, 

2012. 504 с. 

2. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві // Вибрані твори в 

п’яти томах / В. О. Сухомлинський. К.: Радянська школа, 1976. 

3. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика 

науково-дослідницької діяльності: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. 

К.: Знання-Прес, 2002. 

 

 

 

РОЛЬ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Марчук Д. В. 

студентка І курсу магістратури 

факультету іноземних мов 

Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

 

Розвиток усіх сфер та аспектів нашої життєдіяльності невпинний та 

одне залишається незмінним – спілкування. Комунікативні навички 

відіграють важливу роль у житті. Комунікативна компетентність є 

надійним фундаментом здорових міжособистісних стосунків і профе- 

сійного успіху. Вдосконалення навичок міжособистісного спілкування 

може відкрити перед людиною нові можливості. Навчання іноземної 

мови як засобу міжкультурного спілкування вимагає цілеспрямованої 

уваги. Сучасному періоду іншомовної освіти властивий акцент на 

понятті компетенцій, що відображає системний характер оволодіння 

мовою як акумулятором культурних цінностей, складним і багатим 

своїм змістовим наповненням та способами його передачі. Загально- 

світова тенденція, спрямована на інтеграцію в усіх сферах життя 

суспільства, в тому числі й освіті, вимагає академічної та професійної 

мобільності, майстерного володіння іноземною мовою, основним 

показником якого є насамперед досконала лексична база. 

Кожна мова складається зі слів та граматичних правил, згідно з 

якими слова не тільки пов’язані, але й набувають певного значення або 

уточнюється їх поточне значення. Без знання словникового запасу 
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засвоєння та вивчення іноземної мови, а також спілкування цією мовою 

є абсолютно неможливим. Знання словникового запасу є лише основою 

для вміння правильно користуватися словниковим запасом. З моменту 

комунікативної зміни стало ясно, що під час вивчення іноземної мови 

набагато важливішу роль відіграють не знання мови, а мовні навички та 

компетенції. З цього можна зробити висновок, що однією з головних 

цілей викладання іноземних мов повинен бути розвиток лексичної 

компетентності в учнів, а не словниковий запас. 

Лексичний аспект є одним із найскладніших у теорії та практиці 

навчання іноземної мови. Процес опанування лексичними навичками 

містить комплекс проблем, пов’язаних із багатоаспектністю слова (його 

граматичний та власне лек– сичний статус), багатовимірністю 

змістових значень слова в словнику, безпосереднім співвідношенням 

слова з немовною дійсністю. Спостереження за навчальним процесом 

дозволяють стверджувати, що саме лексична сторона мови викликає 

значні труднощі [2, c. 30]. 

Насамперед проаналізувавши причини низького рівня лексичної 

компетенції, яких є досить багато. Одна з них – слабкий рівень 

психологічної впевненості. Ще однією причиною є неналежна увага 

перевірки засвоєння нової лексики та застосування при її вивченні 

навчальних стратегій. Обмежені можливості актуалізації нових 

лексичних одиниць на заняттях змушують учнів інтенсивно повто- 

рювати лексику лише напередодні різних форм контролю (тестів, 

іспитів). Відсутність циклічності та спіральності у процесі відтворення 

пройденого лексичного матеріалу зазвичай провокує нездатність 

запам’ятовувати нові обсяги слів. Іншою проблемою є небажання учнів 

формувати та вести власний словник, так як це практикується у школі. 

Зазвичай вони обмежу– ються записами на листках, у робочих зошитах, 

такі «словникові корзини» не систематизовані, не комплектуються з 

урахуванням тематичного принципу. Крім того, багатьом учням 

притаманна низька навчальна ініціатива, у них не розвинуте бажання 

занотовувати невідомі слова, читати додаткову літературу, не 

передбачену навчальною програмою. Вони не прикладають надмірних 

зусиль, щоб послуговуватися іноземною мовою в позааудиторний час, 

стимулюючи інтерактивні форми спілкування. Не сприяє формуванню 

лексичної компетенції залежність від словника при потребі зрозуміти 

значення слова [4, c. 115]. 

Гра – це унікальна можливість набуття соціальних навичок: діти 

вчаться бути активною частиною суспільства. Вони набувають різні 

соціальні цінності, норми і принципи, вчаться поважати інших, бути 

відкритими для них і приймати інших в усьому їх різноманітті. 

Відповідно, велике значення слід надавати соціального навчання в 

школах. Це також слід усвідомлювати, тому що школа – це не тільки 
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місце для соціальних і мультикультурних зустрічей, але і важливе місце 

для пошуку друзів. Для багатьох учнів школа – це навіть єдине місце 

для цього, тому не можна нехтувати метою соціального навчання.  

В цьому випадку ігри, які добре продумані з педагогічної точки  

зору і використовуються з розумом, виявляться надзвичайно 

корисними [1, c. 234-236]. 

Так само й про когнітивні навички: процес гри сприяє розвитку в 

учнів сильних і самостійних особистостей, які здатні критично 

мислити, використовуючи відповідні стратегії. Основна увага 

приділяється тренуванню імпульсних, рефлексивних, аналітичних і 

цілісних навичок, які особливо важливі при вирішенні проблем. Гра – 

одна з найважливіших форм навчання, тому що вона може мотивувати 

дітей вчитися та стимулювати досягати нових вершин та перемог. Гра 

заснована на таких фундаментальних вимогах до навчання, як 

мотивація, інтерес, соціальні навички, сприятливий навчальний клі- 

мат і концентрація. Також завдяки своїй терапевтичної функції гра 

допомагає учням «зняти психологічну напругу і без ризику 

відреагувати на агресію» [5, c. 68-71]. 

Ігри також є важливим дидактичним засобом, за допомогою якого 

досягаються багато цілей уроку. Також це можливість створення 

хороших вправ і різноманітних можливостей повторення. Фраза 

«практика доводить до досконалості» висловлює, мабуть, найважли- 

віше правило навчального процесу. У ньому говориться, що шлях до 

хорошого і тривалого оволодіння новими знанням лежить в наполег- 

ливій і великій практиці. Однак, щоб цей шлях не став нудним і одно- 

манітним, бажано працювати в ігровій формі, що зробить повторення 

більш різноманітними, мотивуючими і просто цікавішим. Ця процедура 

також позитивно впливає на ставлення учнів до практичних нави- 

чок, оскільки вони більше не знаходять численні повторювані  

вправи такими стресовими і, отже, роблять їх набагато більше 

радісними, ніж зазвичай. 

Активація пасивних знань та просування інтуїтивних знань також 

відносяться до переваг використання даного методу. Завдяки різно- 

манітним можливостям повторення і активного вивчення навчального 

матеріалу у формі гри, пасивні знання перетворюються в активні 

знання. Цей шлях починається з нагадування того, що було вивчено, і 

закінчується його відтворенням. Крім того, учні навчаються діяти 

інтуїтивно в іграх, що також сприяє розвитку інтуїтивних знань. Це 

особливо важливо при вивченні іноземної мови, так як ви завжди 

хочете, щоб ваші учні говорили «внутрішньо». 

Ігрове навчання дозволяє інтегрувати навчальний матеріал в завжди 

нові ситуативні контексти. Нова інформація не тільки використо- 

вується практично, базуючись на ситуаціях схожих до реальних, але 
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також пов’язана з вже відомою інформацією. Таким чином формується 

структура асоціацій, в якій знання пов’язані з певними ситуаціями.  

В результаті заохочується як перенесення на практику, так і багато- 

гранне збереження того, що було вивчено. 
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Українська школа отримала новий Державний стандарт базової 

середньої освіти, який вступив у дію з моменту його затвердження –  

30 вересня 2020 року [1] та Типову освітню програму для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти [4]. 

Для успішного впровадження Державного стандарту в українську 

школу з 2022 навчального року необхідно розробити пакет 

інноваційних модельних і навчальних програм, інструменти для 
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оцінювання результатів навчання, навчально-методичне забезпечення, 

створити відповідне освітнє середовище. 

У Типовій освітній програмі для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти базовим навчальним предметом технологічної 

освітньої галузі визначений інтегрований курс з назвою «Техно- 

логії» [4, с. 7]. Цей курс повинен повною мірою реалізувати вимоги 

технологічної освітньої галузі чинного Державного стандарту. 

Інтегрований курс «Технології» адаптаційного циклу базової 

середньої освіти призначений для реалізації творчого потенціалу учнів 

в особистісно і соціально значущій предметно-перетворювальній 

діяльності; розв’язання реальних життєвих проблем створеними 

виробами за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності у взаємодії 

і координації дій з іншими особами; практичного застосування набутих 

інтегрованих знань, наскрізних і предметних умінь, способів проєктно-

технологічної діяльності в нових невизначених ситуаціях. 

Метою нового інтегрованого курсу «Технології» є розвиток 

готовності учнів 5-6 класів до підприємливості, партнерської взаємодії, 

задоволення власних потреб та потреб інших осіб створеними 

виробами, культурного та національного самовираження, здатності 

застосовувати набуті базові знання й уміння для реалізації задумів у 

готовий продукт засобами дизайну, технологій декоративно-

ужиткового мистецтва, побутової діяльності тощо без заподіяння 

шкоди навколишньому середовищу. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

– формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і 

нематеріальне виробництво; 

– сприяння розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій 

українського народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві, 

творів та історій видатних народних майстрів; 

– набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних 

виробів у партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в різних 

матеріалах; 

– вироблення навичок раціонального використання цифрових 

інструментів, конструкційних матеріалів, безпечного застосування 

традиційних та сучасних технологій; 

– формування проєктно-технологічної культури, прагнення 

удосконалювати процес і результати власної діяльності, свій життєвий 

простір. 

Інтеграція курсу «Технології і дизайн» відбувається на ціннісно-

смисловому, змістовому та операційно-діяльнісному рівнях. 

Пропонована нами модельна програма забезпечує широкий вибір 

модулів для вивчення у 5 і 6 класах – не менше шести модулів на один 

навчальний рік. Модулі у кожному класі об’єднані у два блоки, які 
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структуруються за різними технологіями декоративно-ужиткового 

мистецтва, побутової діяльності, дизайну тощо. Кожен блок містить 

п’ять видів декоративно-ужиткового мистецтва, з яких обирається для 

вивчення не менше двох та три види побутової діяльності, з яких 

обирається для вивчення не менше одного. Надається можливість 

вибору одного модуля в кожному блоці за межами поданого в програмі 

переліку залежно від потреб школи, її матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення. Модулі для вивчення можуть повторно 

обиратися у 6 класі. 

Реалізація варіативного принципу у змісті модельної програми  

дає можливість максимально враховувати педагогічні умови школи, 

наповнювати зміст навчання ціннісно-смисловим потенціалом – 

особистісним, регіональним, національним, загальнолюдським. Учні 

мають змогу спробувати свої здібності в різних видах діяльності, що 

сприяє віднаходженню діяльності, спорідненої індивідуальним здібнос- 

тям, інтересам і потребам, а відтак і вибудовуванню індивідуальних 

освітніх траєкторій, зокрема в наступному циклі базової середньої 

освіти – базового предметного навчання в 7–9 класах. 

Зміст інтегрованого курсу «Технології» об’єднує і систематизує 

знання з різних освітніх галузей для розв’язання визначених програмою 

інтегрованих проблем, навчальних тем та реальних життєвих ситуацій 

створеними виробами. 

Навчальні теми групуються навколо визначених у програмі освітніх 

інтеграційних проблем. Розв’язання цих проблем передбачає оволо- 

діння визначеними Державним стандартом базовими знаннями, які 

формують цілісне уявлення про виробничу сферу, її взаємозв’язки  

з людиною, природою, суспільством, національною культурою тощо. 

Забезпечується можливість коротко проживати історію розвитку 

виробничої культури в межах обраного виду діяльності, ознайомлю- 

ватися з визначними народними майстрами. 

В адаптаційному циклі базової середньої освіти (5–6 класах) учні 

оволодіватимуть елементами дизайну, пропедевтичним вивченням 

процесу формотворення, поєднання кольорів, які базуються на 

функціональних та естетичних властивостях, традиціях народного 

декоративно-ужиткового мистецтва, конструюватимуть об’єкти про- 

єктування, визначатимуть технологічну послідовність їх виготов- 

лення, а також виготовлятимуть особистісно і соціально значущі 

вироби з використанням ручних і механізованих знарядь праці та 

навчатимуться рефлексувати, оцінювати та презентувати результати 

своєї навчальної діяльності. 

Обов’язковою умовою реалізації змісту кожного модуля модельної 

програми є поетапне виготовлення корисного й естетичного виробу, 

оцінювання і презентація результатів навчання зокрема й за 
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орієнтирами, визначеними чинним Державним стандартом у межах 

технологічної освітньої галузі. 

Після вивчення не менше трьох модулів у кожному блоці програми 

(одному семестрі навчального року), учні спільно з учителем обирають 

модуль, який їх найбільше цікавить. У межах обраного модуля кожен 

учень виконує не менше одного навчального проєкту з врахуванням 

індивідуальних можливостей, інтересів і потреб. Навчальний проєкт 

може бути індивідуальним, парним або груповим. 

Навчальна діяльність в частині програми «Виконання навчальних 

проєктів» організовується за алгоритмом проєктно-технологічної діяль- 

ності: від задуму до його реалізації в готовому виробі, рефлек- 

сії, взаємооцінювання, самооцінювання і презентації результатів 

навчальної діяльності. 

Проєктно-технологічна діяльність як завершений цикл навчального 

проєкту інтегрує основні види людської діяльності – пізнавальну, 

ціннісно-орієнтовану, перетворювальну (проектувальну і практичну), 

комунікативну, естетичну, що сприяє ефективному формуванню 

наскрізних умінь, ключових і галузевої компетентностей. 

Розподіл навчальних годин на вивчення модулів, інтегрованих 

проблем, навчальних тем, добір об’єктів проєктно-технологічної 

діяльності вчитель визначає самостійно, враховуючи умови навчання, 

педагогічну доцільність, можливості, інтереси та потреби учнів. Увага 

акцентується на організації робочого місця, правилах внутрішнього 

розпорядку, безпеці праці та санітарних нормах. 

Інноваційний зміст презентованої модельної програми інтегро- 

ваного курсу «Технології» має чітко виражену прикладну спрямо- 

ваність, передбачає навчання в контексті життя учнів, обов’язкове 

виготовлення корисних, особистіно і соціально значущих виробів, а 

також виконання індивідуальних або групових навчальних проєктів. 
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Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в 

сучасних умовах розвитку медичної освіти спричинена певними 

обставинами: реформування медичної галузі викликало необхідність 

вдосконалення системи медичної світи; зросла потреба постійного 

пошуку нових організаційних форм, індивідуального підходу до 

особистості, нових технологій навчання і виховання; змінився характер 

ставлення викладачів до факту засвоєння і застосування педагогічних 

нововведень. Крім того, створилася реальна ситуація конкурентно- 

здатності медичних вишів, спричинена входженням їх у ринкові 

відносини. Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку 

системи підготовки майбутніх лікарів. В сучасних умовах реформи 

системи охорони здоров’я виникає необхідність підготовки спеціаліста, 

який зможе відповідати міжнародним вимогам за своєю теоретичною 

та практичною підготовкою. Підготовка спеціаліста такого класу може 

забезпечуватись вищим навчальним медичним закладом тільки при 

застосуванні новітніх форм і методів навчання та створення можли- 

востей для розвитку студента [3, с. 35–38]. Відомо, що засвоєння 

практичних навичок є важливим елементом підготовки майбутнього 

лікаря. Кількість практичних навичок, які повинен засвоїти студент-

медик, значно збільшилась. В умовах сьогодення, на жаль, не завжди 

можливим є забезпечення навчального процесу, відпрацювання 

обов’язкових практичних навичок й алгоритмів в роботі з тематичними 

пацієнтами та хворими дітьми. Високі сучасні вимоги до засвоєння 

практичних навичок студентами-медиками, необхідність актуалізації 

навчального матеріалу та наближення освітнього оточення до прак- 

тичної медицини роблять віртуальні технології у медичній освіті 

ключовим напрямком розвитку вищої медичної школи [2, с. 124–130]. 

Загальновідомо, що оволодіння практичними навичками на належному 

рівні покращує засвоєння навчального матеріалу, стимулює цікавість 

до предмету і активізує клінічне мислення, а в подальшому розширює 
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кругозір лікаря, сприяє в подальшому своєчасному та професійному 

наданню медичної допомоги хворим дітям. Тому пошук нових шляхів 

для покращення засвоєння практичних навичок студентом є особливо 

актуальним у період реформування медичної галузі [1, с. 41–44]. 

Для оптимізації навчального процесу та всесторонньої підготовки 

студентів на кафедрі пропедевтики педіатрії за підтримки ректорату 

ІФНМУ створено навчально – тренінговий центр «Педіатрія». Метою 

діяльності центру є засвоєння практичних навиків за навчальними 

програмами, створеними на засадах доказової медицини та рекомен- 

даціях ВООЗ. В навчально-тренінговому центрі проводиться засвоєння 

практичних навиків, закріплених за педіатричними дисциплінами. 

Впродовж останніх років в навчально–тренінговому центрі кафедри 

проходять навчання студенти ІІІ курсу медичного факультету та 

факультету підготовки іноземних громадян, ІІІ – IV курсів медичного 

коледжу, закріплюють практичні навички студенти IV курсу 

стоматологічного факультету. 

В центрі забезпечується засвоєння практичних навиків з викорис- 

танням реанімаційної ляльки (для серцево-легеневої реанімації), 

моделей рук (для довенних та підшкірних ін’єкцій), сідниць (для 

дом’язових ін’єкцій), торса людини та ляльки педіатричної (для 

промивання шлунку), тазу (для катетеризації), а також з реєстрації  

ЕКГ, варіабельності серцевого ритму та проведенні спірографії. 

Надзвичайно високим є зацікавлення студентів при роботі в центрі, 

адже саме тут вони можуть виконати медичні маніпуляції під 

керівництвом викладача і без остраху, який є присутній при проведенні 

маніпуляцій у дітей в присутності матері. До кожної практичної 

навички представлений алгоритм її виконання, що значно полегшує 

студентам процес засвоєння. В центрі студенти мають можливість 

довести до автоматизму виконання тієї чи іншої навички, що значно 

спростить виконання маніпуляцій на практиці. Студенти на практичних 

заняттях та у вільний від навчання час відпрацьовують виконання 

ін’єкцій, зондових маніпуляцій, реєстрації ЕКГ та варіабельності 

серцевого ритму, проведення спірографії. 

Цікавими для роботи студенти вважають насадки для виконання 

довенних ін’єкцій, які кріпляться до плеча людини і створюється 

враження роботи із справжнім пацієнтом. Це надзвичайно важливо для 

студентів медичного коледжу, адже саме фельдшера та медичні сестри 

будуть часто виконувати ці маніпуляції в самостійній практичній 

діяльності. Особливою популярністю користується модель ляльки для 

проведення серцево-легеневої реанімації, на якій студенти відпрацьо- 

вують етапи серцево-легеневої реанімації, а також удосконалюють 

навички надання медичної допомоги при невідкладних станах у 

педіатрії. Лялька забезпечує можливість одразу оцінити правильність 
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проведення непрямого масажу серця, штучної вентиляції легень по 

загоранню індикаторів різного кольору. 

Забезпечення центру дозволяє одночасно приймати 10-12 студентів, 

які можуть засвоювати навики. Тому працювати в центрі майбутні 

лікарі можуть як під час практичних занять, так і у позааудиторний час 

згідно графіка та попереднього запису. В умовах карантину і роботи 

онлайн забезпечити навчання студентів у тренінговому центрі стало не 

реальним. Тому співробітники кафедри записали відеоматеріали на 

каналі ютуб і проводять демонстрацію виконання навиків під час 

практичних занять. 

Отже, робота в тренінговому центрі є сучасним і ефективним 

засобом підвищення ефективності фахової підготовки на додиплом- 

ному етапі. Засвоєння алгоритмів виконання практичних навиків на 

сучасних фантомах, не тільки сприяє покращенню компетентнісної 

підготовки студентів, але й поліпшує впевненість і готовність 

майбутніх медиків до вирішення клінічних задач у реальних умовах. 

Тренінги в навчальних центрах – це ефективне професійне навчання 

студентів по засвоєнню практичних навиків згідно алгоритмів, що 

дають можливість довести до автоматизму виконання навика, підви- 

щити якість підготовки майбутніх лікарів. Також тренінги є одним з 

методів самопідготовки викладачів, що має важливе значення для 

саморозвитку і що дозволяє вирішувати важливі питання і проблеми в 

підготовці студентів. Робота навчально-практичних центрів є доціль- 

ним і необхідним кроком у підготовці майбутніх фахівців-медиків. 

 

Література: 

1. Використання симуляційних технологій в оптимізації 

практичної підготовки студентів у Буковинському державному 

медичному університеті / Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, В. М. Ходо- 

ровський, О. К. Колоскова // Медична освіта. – 2019. – No1. – С. 41–44. 

2. Імплементація симуляційного тренінгу надання невідкладної 

допомоги для студентів 6 курсу при вивченні дисципліни «внутрішня 

медицина» (огляд літератури та власний досвід) / О. О. Ханюков,  

Є. Д. Єгудіна, М. Г. Гетман, О. С. Калашникова // Медична освіта. – 
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ФОРМУВАННЯ РІЗНОБІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ТА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ 

ТА ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Сердюк М. П. 

викладач української мови та літератури, 

завідувач відділенням 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва 

Дніпровського державного технічного університету» 

м. Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна 

 

Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися 

вагомі зміни у системі освіти. Викладач, навіть найталановитіший, уже 

не може бути єдиним джерелом інформації. У нових умовах розвитку 

інформаційного суспільства виникає необхідність формування і 

розвитку у молоді навиків життя у соціумі. Поряд із засвоєнням 

базових знань перед педагогами постає завдання навчити студентів 

учитися, виробити потребу у навчанні впродовж життя, навчити 

використовувати отриманні знання у своїй практичній діяльності – 

професійній та побутовій. 

З цією метою важливим є дотримання принципу особистісної 

орієнтації навчання, який передбачає забезпечення викладачем опти- 

мальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, 

урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, 

інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні української 

мови, самопізнанні й саморозвитку. З цією метою викладач заохочує й 

надає допомогу у визначенні індивідуальної навчальної мети, плану- 

ванні й організації роботи над її досягненням учням у міру їхньої 

готовності до самостійної пізнавальної діяльності. Найбільш сприятли- 

вими для реалізації цього принципу є такі методи та організаційні 

форми роботи, як дискусія, рольова гра, групова робота, керовані 

дослідження, проекти, самостійні дослідження, самооцінювання тощо. 

Провідна ідея діяльності педагога полягає у створенні інноваційного 

простору для співпраці викладача, студента та громадськості задля 

формування особистості, інноватора, патріота. Новизна досвіду полягає 

в оригінальному використанні інноваційних форм і методів роботи з 

метою формування у студентів таких особистісних якостей, які 

допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх 

інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, 

впевненою у власних силах людиною з інноваційним потенціалом, 

здатною знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. 

Адже суспільство чекає комунікабельного, креативного, самостійно 
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мислячого професіонала, який прагне успіху та вміє самостійно 

будувати траєкторію індивідуального розвитку. Важливою умовою 

навчання і першим кроком до формування компетентності студента 

вважаю, що є внутрішня мотивація (самомотивація). 

Мовленнєва діяльність людини включає мову й мовлення як 

внутрішні засоби й способи її реалізації [2, с. 123–124]. Мова – це 

нормалізована система звуків, морфем, слів і правил їх сполучення  

на морфологічному, синтаксичному, семантичному й логічному рів- 

нях, тобто система знаків, що є основним засобом спілкування чле- 

нів певного людського колективу, засобом переробки й передачі 

інформації від покоління до покоління. 

Дуже важливим, стратегічним завданням викладача є формування 

вмінь і навичок стеження за культурою власного мовлення, передусім 

такими його характеристиками, як логічність, багатство, виразність, 

доречність, оригінальність, що базуються на розвинених уміннях  

і навичках мисленнєвої діяльності, а також за умови досягнення 

належного рівня самостійності студента, визначення ним власної 

пізнавальної траєкторії, коли він постійно ставитиме перед собою 

запитання: «У чому полягають недоліки мого власного мовлення?», 

«Які з них слід усунути в першу чергу?», «У який спосіб усуваються ці 

недоліки?» і знаходитиме на них відповідь [3, с. 12]. 

Рівень мовленнєвого розвитку у різних людей буває різним і 

залежить він від природжених задатків, а також значною мірою від 

рівня мотивації людини щодо особистісного вдосконалення, зокрема 

мовленнєвого, яке зумовлюється ціннісними орієнтирами людини, 

характером її світогляду. Таким чином, ефективність формування 

національно-мовної особистості залежить від цілеспрямованого по- 

шуку шляхів удосконалення організації рідномовної освіти, свідомого 

проектування змісту навчання на основі оптимального поєднання 

традиційних та інноваційних педагогічних технологій, дидактичних 

методів, прийомів, форм і засобів. 

Для формування комунікативних умінь і навичок потрібна 

раціональна система вправ і завдань, яка забезпечить процеси 

засвоєння і навчання мови й мовлення [1, с. 174–198]. 

Серед стратегічних завдань, спрямованих на формування мовної 

особистості студента, відзначимо основні із них: 1) ознайомлення 

студента із мовною системою; 2) удосконалення вмінь студентів 

ефективно сприймати інформацію в усній формі (аудіювання) і в 

письмовій (читання); 3) розвиток умінь конструювати тексти у формі 

монологу (усно і письмово) і діалогу; 4) систематичне вдосконалення 

мовлення студентів шляхом: а) збагачення його новими словами, 

фразеологізмами, приказками, прислів’ями й крилатими висловами;  

б) урізноманітнення його граматичними засобами; в) розвитку 
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стилістичної вправності; 5) удосконалення загально навчальних умінь і 

навичок (тактичних, стратегічних, творчих); 6) соціокультурний 

розвиток (світоглядний, народознавчий, естетичний, етичний). 

У процесі освітньої діяльності використовую інтерактивні методи та 

прийоми. Вони є універсальними для розвитку життєвих компетент- 

ностей. В майбутньому це дасть можливість студентам стати розви- 

неною мовною особистістю, яка зможе вільно володіти рідною мовою, 

спілкуватися в будь-яких ситуаціях, зможе вирішувати життєві зав- 

дання, сприяють активізації особистісних якостей студента. Перевагу 

надано роботі у групах, парах, яка реалізується через прийоми рольової 

гри, уявної прогулянки, тощо. Що стосується формування різнобічних 

компетентностей студентів, то працюю над теоретичним опануванням 

та практичним впровадженням креативних освітніх технологій, а саме: 

особистісно зорієнтованих, технологією саморозвитку (за 

М. Монтесорі), технологією розвивального навчання, технологією 

формування творчої особистості, технологією колективної творчої 

діяльності (за І. Івановим), технологію «створення ситуації успіху»,  

(за А. Бєлкіним), інтерактивних технологій, технологією критичного 

мислення. 

Завжди потрібно розглядати людину як найвищу цінність, а освітній 

процес спрямовувати на цілісний розвиток успішної особистості через 

її духовний світ. Це вимагає не лише оволодіння новою методикою, а й 

переоцінки ціннісних орієнтацій, зміни пріоритетів. 

 

Література: 
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УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Слободянюк Т. Б. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри культури і соціально-гуманітарних дисциплін 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

м. Київ, Україна 

 

Сучасна система освіти передбачає модернізацію системи вищої 

освіти, нові підходи до підготовки майбутніх фахівців враховуючи їх 

спеціалізацію та творчі вміння. Для підвищення якості освіти необхідне 

впровадження нових підходів до навчання, більш пристосованих до 

потреб нинішніх студентів. Перед викладачами постає завдання вибору 

способів і форм організації освітньої діяльності, реалізація яких у 

конкретних умовах освітнього закладу дасть високий рівень якості 

підготовки студентів. Орієнтація освітнього процесу здійснюється на 

студентів, як на майбутніх фахівців, формування понять у професійно-

освітньому процесі фахівця, як особистості, інтенсифікація навчання 

студентів, побудова навчально-виховного процесу на основі сучасних 

психолого-педагогічних технологіях, керівництво навчально-виховним 

процесом викладачами, що володіють професійною майстерністю та 

високою педагогічною культурою викладання. 

Однією зі складових комплексної гуманітарної підготовки студентів 

є дисципліна «Основи психології та педагогіки», що потребує осучас- 

нення навчання і нових інноваційних підходів. При формуванні 

наукових знань, уявлень, понять наукова ідея виступає, як основа 

творчого процесу, своєрідна форма відображення дійсності. Вона 

базується на наявних знаннях, виявляє закономірності з практики, 

спостереження навколишнього світу і потреб життя. Ми бачимо умови 

активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів через 

виконання завдань моделювання образно-логічних схем. Вони 

полягають в наступному, щоб для заданого об’єкта підібрати такий 

опис та логічно-образну схему використовуючи аналітику, яка у повній 

мірі відображала вже методологічно визнане розуміння на предмет 

моделювання [2, с. 57]. 

При цьому доцільно виділити в об’єктах моделювання елементи,  

що розглядаються, як неділимі одиниці. Повнота моделі полягає 

в тому, що вона має відображати всі істотні дані, з точки зору мети 

моделювання, характерні предмету вивчення властивості. Узагальню- 

ючи навчальний матеріал за допомогою «художньо-образного аналізу», 

викладач повинен звертати увагу на найважливіші ознаки предметів, 
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явищ, процесів, добирати варіанти, які найповніше розкривають істотні 

ознаки явищ і понять. 

Комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати 

навчальний процес, дає можливість проявити самостійність в плану- 

ванні, організації і контролі своєї діяльності. Ще збір колекції власної 

бази цікавих прийомів, знахідок, власних засобів наочності, дидак- 

тичних матеріалів, продуктивних технологій, що відображають успіхи 

або досягнення з тієї чи іншої проблеми, індивідуальної творчої теми. 

Включаються зразки робіт у письмовому чи друкованому вигляді, 

відеоматеріали, зразки робіт, фотографії компонентів навчального 

процесу, ведення щоденнику рефлексії, в якому обмірковується 

власний досвід, види діяльності, визначає нові шляхи втілення творчих 

планів, прогнозують стратегії для покращення діяльності, успіхи й 

невдачі, комунікативну стратегію. 

У сучасній вітчизняній педагогічній практиці і теорії найбільш 

яскравими прикладами технологій індивідуалізації навчання є наступні: 

по типу управління: система «репетитор»; за організаційними фор- 

мами: альтернативні, академічні, індивідуально-групові. Поширення 

набутого й апробованого перспективного досвіду викладача, відбува- 

ється шляхом оприлюднення його індивідуальних наробок на науково-

практичних конференціях, педрадах, методичних об’єднаннях, у періо- 

дичній пресі, інтернет-ресурсах (розміщення матеріалів на власному 

сайті, veb-сторінці) тощо; організація майстер-класів, участь у науко- 

вих, проблемних семінарах, творчих дискусіях, методичних мостах, 

ділових та рольових іграх, навчальних тренінгах тощо, звітах про 

виконану роботу; опрацюванні матеріалів фахової періодики, спілку- 

ванні з творчими особистостями, колегами тощо. 

Осмислення і узагальнення, як правило, ґрунтуються на достатніх 

наукових знаннях, забезпечують широке використання порівняння, 

аналогії та доведення. Іноді це досвід декількох суперечливих 

відповідей і альтернативні висновки (на відміну від консервативного 

досвіду). Така множинність є ключовою особливістю міждисциплінар- 

ного викладання і навчання студентів. Підкріпленням є особливі 

мистецькі можливості студентів образотворчих факультетів, що дозво- 

ляє застосовувати творчу уяву, більш ширше представити навчальний 

матеріал не тільки в образах, але і у кольорі. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів полягає в 

забезпеченні організаційних умов розвитку творчих та пізнавальних 

здібностей. Відповідні умови характеризується єдністю мотиваційних, 

інтелектуальних, процесуальних, емоційно-вольових процесів і форму- 

ються в навчальному процесі. Комплекс завдань розробляється викла- 

дачами та вимагає додаткового часу на організацію освітнього процесу. 

При успішній спільній роботі викладачів, що використовують логічний 
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«художньо-образний аналіз» і персоніфіковані завдання, сприяють 

зростанню інтереса студентів до творчої діяльності за рахунок більш 

високої мотивації. Необхідно визначитися, які повинні бути результати, 

як забезпечити належний рівень знань, чи забезпечить ці знання 

навчальний курс з використовуючи «художньо-образний аналіз». 

Творча робота можлива також, як результат самостійного навчання 

з обов’язковим цілепокладанням та врахуванням індивідуальних 

можливостей, здобутків, інтересів студентів, а інноваційний підхід 

забезпечить педагога до вдосконалення очікуваного рівня отриманих 

знань студентами. 

Студенти можуть сприймати різні епістемічні позиції (гносеологія 

розгортає свої уявлення навколо позиції «суб’єкт – об’єкт», а для 

епістемології базовою є позиція «об’єкт – знання»). При цьому, меха- 

нізм свідомості, що бере участь у процесі пізнання, враховується 

опосередковано, через наявність у знанні інтенціональних зв’язків 

(номінації, референції, значення та ін). Її складовими є тематичний 

компонент, що вказує яку функцію виконують предметні знання у 

навчанні; операційна компонента, що визначає уміння студентів з 

дисципліни; семантична компонента, що виокремлює семантичний 

зміст; процедурна компонента, що передає порядок дій у процесі 

виконання навчальних завдань [1, с. 8]. 

Таким чином, під час смислового запам’ятовування, більшого 

значення набуває процес мислення та відповідних асоціацій. Студенти 

прагнуть зрозуміти, запам’ятати, встановити зв’язок нового матеріалу  

з попереднім, невідомого з тим, що вже знайоме. Осмислення і 

узагальнення, як правило, ґрунтуються на достатніх наукових знаннях, 

які забезпечують широке використання порівняння, аналогії та дове- 

дення. Переведення навчального процесу на технологічний рівень, 

тобто попереднє проектування процесу навчання з урахуванням 

дидактичних цілей і заданого рівня засвоєння; оптимальне поєднання 

фронтальної, групової, індивідуальної форм організації навчального 

процесу, застосування активних (інтерактивних, кооперативних) 

технологій навчання; складання плану самовдосконалення: вивчення 

передового досвіду колег, проведення відкритих занять, самоаналіз, 

обговорення відвіданих занять, введення в практику комплексу 

дидактичних матеріалів; апробація в інноваційному режимі ідей 

новаторів; створення авторської методики, технології; реалізація 

положень концепції на основі розробки й апробації авторської 

програми, навчального посібника; узагальнення власного досвіду, його 

систематизація і опис методичних прийомів. 

Основна ідея модернізації системи вищої освіти полягає в тому, що 

ефективність навчання у вищій школі може бути поліпшена завдяки 

впровадженню новітніх освітніх систем і технологій. Операційна 
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складова характеризується наявністю системи практичних умінь: 

проектувальних, конструктивних, організаційних та комунікативних, 

необхідних для професійної діяльності. Підсумовуючи зазначимо, що 

саме виокремлені компоненти готовності до професійної діяльності 

повинні передбачити високий рівень професіоналізму фахівця – 

творчий синтез професійних знань і практичного досвіду. 
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НАПРЯМ 2. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ, 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ 
 

 

 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ  

В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Кеда О. В. 

вчитель початкових класів 

Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Борзнянської міської ради Чернігівської області 

с. Миколаївка, Чернігівська область, Україна 

 

Віддаючи на навчання своїх дітей, батьки очікують високого рівня 

знань, самостійності, особистісного розвитку та професійного 

становлення у майбутньому. Натомість, проаналізувавши дані най- 

більше популярних вітчизняних шкіл (на підставі участі в конкурсах, 

результатів ДПА, екзаменів і контрольних тестів, відгуків батьків) 

картина успішності учнів не найвища, а рівень успішності – середній. 

Звичайно, що якість освіти, насамперед, залежить від професійних та 

особистісних якостей учителя, який повинен створити необхідні умови 

для всебічного розвитку та навчання кожної дитини, забезпечити якісне 

опанування знаннями задля успішної самореалізації в майбутньому. 

Однак навчити дітей, успішність яких не контролюється, дуже складно, 

оскільки батьки перекладають цю відповідальність здебільшого на 

плечі педагогів, не вважаючи за потрібне щось повторювати, читати чи 

перевіряти, а дитина, своєю чергою, акумулює поняттям «батьки 

заплатять». 

Отже, актуальним залишається питання, як навчати й виховувати 

школярів у приватних навчальних закладах так, щоб зацікавити їх до 

пізнання нового, «розбудити» ту внутрішню силу, яка б заохочувала до 

навчання, самоосвіти та самореалізації. Адже основне завдання вчи- 

теля – навчити дитину вчитися, сформувати вміння самостійно 

здобувати знання [4]. 

«Найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчи- 

тися» – ця незаперечна істина проголошувалась прогресивними 

педагогами всіх часів. Щоб навчити дитину, треба не просто передати 

їй знання та вміння, а й викликати в неї відповідну активність – 

пізнавальну чи практичну. Важливим структурним елементом  

цієї активності є мотивація, в якій виявляється ставлення школярів  

до навчання [4]. 
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Формування мотивації навчання неможливо здійснити без ураху- 
вання вікових особливостей молодших школярів та їхніх інди- 
відуальних психологічних характеристик. Це означає, що педагог 
повинен організувати освітній процес таким чином, щоб вирішувалися 
завдання розвитку мотиваційної сфери на певному віковому етапі та 
підготовки учнів до наступного етапу розвитку особистості. У зв’язку з 
розкриттям резервів вікового розвитку мотивації важливо здійснювати 
особистісно орієнтований підхід до навчання. 

Навчальна мотивація як психологічний феномен є надзвичайно 
складною. Кожен учитель ставить собі за мету дати дитині глибокі та 
міцні знання, його головним завданням має бути не просто викладення 
матеріалу, а й залучення учнів до активної участі в опрацюванні теми, 
що вивчається, через застосування сучасних інноваційних методик 
навчання молодших школярів. Основою ефективного навчання учнів є 
формування в дитини мотивації до навчальної діяльності. Вмотивована 
діяльність є внутрішньою рушійною силою, яка спонукає учнів до 
усвідомленого засвоєння знань, якісного виконання поставленого 
завдання та розвитку творчого потенціалу. Адже, залежно від 
мотивації, одне завдання дитина може виконувати з різним ступенем 
активності, або не виконувати взагалі, а над іншим – готова проси- 
діти тривалий час, не помічаючи завершення уроку [4]. Саме тому 
мотивація до навчання – одна з основних умов реалізації освітнього 
процесу у початковій школі, що сприяє не лише розвитку інтелекту, а й 
удосконаленню особистості в цілому. 

У психології під мотивацією розуміють систему чинників, що 
визначають поведінку (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення), або 
характеристику процесу, що стимулює та підтримує активність 
особистості на потрібному рівні [3]. Мотив є вулканічною силою, що 
спонукає молодших школярів до навчальної активності. За визна- 
ченням академіка С. Гончаренка – мотив (від лат. мovere – приводити 
до руху, штовхати) розуміють як: 1) спонукання до діяльності, 
пов’язані з задоволенням потреб суб’єкта; сукупність зовнішніх та 
внутрішніх умов, що викликають активність суб’єкта та визначають її 
спрямованість; 2) предмет, що спонукає і визначає вибір спрямованості 
діяльності (матеріальний чи ідеальний), заради якого вона здійсню- 
ється; 3) усвідомлену причину, що лежить в основі вибору дій і вчинків 
особистості [1, c. 48]. Основними мотивами навчання у школярів є: 
особистісний розвиток, інтерес, результат діяльності, бажання отри- 
мати похвалу, бути кращим, потреба у пізнанні нового [2]. 

Для того, щоб зацікавити учнів роботою на уроці, варто дбати про 
гармонійне поєднання мотиваційного, змістового, процесуального та 
розвивального компонентів навчальної діяльності. Зміст має привабити 
дітей чимось незвіданим, сприяти розвивальним дидактичним цілям. 
Важливо, щоб дитина зрозуміла значущість навчального матеріалу та 
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його зв’язок із життям. Кожна сторінка уроку має захоплювати, 
зацікавлювати, інтригувати. Тому оволодіти увагою дітей необхідно не 
на етапі мотивації чи організації, а тільки переступивши поріг класу. 
Для цього кожен урок повинен починатися не лише з позитивного 
настрою, але із загадковості. Учні мають думати про те, що ж буде на 
уроці, про що вони дізнаються і яким способом. Для цього учителеві, 
перш за все, необхідна непередбачуваність. Такий вчитель без остраху 
може підвести учнів з-за парт і піти у подорож садом, чи провести урок 
читання надворі, або ж прийти на перший урок й оголосити про 
екскурсію містом. Важливо, щоб учні усвідомлювали: кожен наступний 
день він інший, і такого вже не буде. 

Задля розвитку якісної освіти вчителям необхідно здійснювати 
радикальні зміни з удосконаленням внутрішньої мотивації та у процесі 
її формування дотримуватись наступних вимог. 

1. Не уникати нагород, призів за правильне виконання учнями 
завдання, обмежуючись лише оцінюванням і  похвалою (наліпки, 
невеличкі бонуси у вигляді зменшених зображень казкових героїв, або 
ж «смаколики»). Якщо учень заслужив нагороду, слід його похвалити, 
якщо потрібно ще попрацювати – звернути на це увагу, дати поради, 
рекомендації. 

2. Використовувати на уроках ситуації змагань, під час яких дитина 
переключається на ігрову діяльність, прагне до першості (це вже її 
внутрішній поштовх), вчиться взаємодіяти з колективом та не опускати 
рук при поразці, а навпаки вдосконалюватись. 

3. Намагатися не називати навчальної мети «зверху». Дитина 
повинна навчитись визначати мету самостійно, відштовхуючись від 
поставлених завдань. 

4. Варто пам’ятати, що покарання за неправильне вирішення 
навчальних завдань є останнім і найменш ефективним прийомом, який 
викликає негативні емоції та негативно впливає на ставлення дитини до 
навчання. 

5. Уникати тимчасових обмежень там, де це можливо. Адже це не 
лише пригнічує розвиток творчості, а й заважає розвитку внутрішньої 
мотивації. Не варто боятися дозволити учням проявляти себе та свої 
емоції, але і не забувати про чітко окреслені межі дозволеного та 
забороненого. 

6. Довіряти дитині та надавати право вибору, не обмежуючи при 
цьому його свободу; нести відповідальність за особистий успіх 
кожного учня 

7. Підбирати цікаві навчальні завдання з елементами новизни. 
8. Оперувати всіма можливими інноваційними технологіями, 

нетрадиційними методами та способами організації освітньої 
діяльності. 
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На основі вище зазначеного виокремлюємо чинники, що сприяють 

формуванню внутрішньої мотивації навчальної діяльності: позитивний 

емоційний настрій; вивчення мотиваційної сфери учнів; ситуація 

успіху; наявність свободи вибору; сформованість загально-навчальних 

умінь і навичок; диференціація та індивідуалізація опора на типологічні 

особливостей учнів; використання різноманітних прийомів і методів 

інноваційних технологій; організація ігрової діяльності та колективної 

діяльності на уроках; формування мотивації на кожному етапі уроку. 

Враховуючи тенденції розвитку особистості та організації 

освітнього процесу, доцільно запропонувати певні шляхи формування 

мотивації школярів та підвищення їх навчальних досягнень: 

1. Щоденна увага до кожного учня, визнання його особистості. 

2. Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях і організація 

оперативної допомоги кожному учневі, що відстає у навчанні. 

3. Формування мотивації учіння як необхідного стимулу бажання 

учня до навчання. 

4. Перехід до інноваційних методів навчання, що дають 

можливість розкрити потенційні можливості кожного учня, повірити у 

власні сили. 

5. Організація навчального процесу з визначенням трьох головних 

видів складності під час пояснення матеріалу, його закріплення і 

оцінювання. 

6. У підготовці будь-якої теми уроку навчальний матеріал поділяти 

на кілька блоків. 

7. Вивчення умов, в яких виховується кожна дитина, врахування їх 

у навчальній діяльності. 

8. Співпраця з батьками у формуванні позитивної мотивації 

дитини, підвищення рівня педагогічної культури сім’ї. 
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У соціальній педагогіці та соціальній роботі поняття «профілак- 

тика» аналізується як «науково обґрунтовані та своєчасно впроваджені 

дії, спрямовані на попередження ймовірних фізичних, психологічних 

або соціальних колізій у окремих індивідів групи ризику, збереження, 

підтримка та захист нормального рівня життя та здоров’я людей, 

сприяння їм в досягненні поставлених цілей та розкриття їх внутрішніх 

потенціалів» [6]. 

Здійснення та планування профілактичної роботи з попередження 

агресивної поведінки дітей старшого шкільного віку в закладі загальної 

середньої освіти повинно бути невід’ємним компонентом, а також 

важливою ланкою процесу соціального виховання. Значною частиною 

цієї профілактичної системи може бути просвітницька робота. 

Робота з соціально-педагогічної профілактики у цих закладах  

є окремим та важливими напрямом. Профілактика агресивної 

поведінки дітей старшого шкільного віку, яка може бути включена у 

зміст соціально-педагогічної профілактики має на меті формування 

системи життєвих цінностей. 

Саме тому, профілактичний вплив буде ефективним тільки тоді, 

коли проблема буде адекватно сприйматися. Саме тоді соціальні 

педагоги і психологи доберуть адекватні методи та засоби профілак- 

тичної роботи на різних рівнях їхнього здійснення. Є наступні рівні 

профілактики агресивної поведінки дітей старшого шкільного віку:  

1) загальносуспільний рівень, який організовує діяльність дер- 

жави, суспільства в цілому на вирішення певних протиріч у житті 

людини; 2) соціальний рівень, який може бути ссхарактеризований як 

цілеспрямований вплив на негативні фактори, які породжують 
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виникнення та формування агресивних проявів агресивної поведінки та 

агресії; 3) індивідуальний рівень, передбачає роботу з конкретною 

дитиною старшого шкільного віку, а її поведінка характеризується 

агресивними проявами [4]. 

Науковець Волянська О. пропонує структуризацію роботи соціаль- 

ного педагога таким чином задля здійснення успішної профілактичної 

агресивної поведінки дітей старшого шкільного віку: 1) постановка 

мети та проблемної ситуації; планування професійної діяльності, 

організаційна підтримка та методичне забезпечення; соціальний вплив 

на особистість (здійснення профілактичної інтервенції) та вплив на 

проблемне середовище; 2) соціальний вплив на особистість: покра- 

щення ресурсів особистості, виправлення негативних особистісних 

якостей; розвиток нових якостей, які можуть підвищити адаптивні 

можливості особистості; 3) моніторинг проблеми задля аналізу ефек- 

тивності здійснення профілактичних дій [2, с. 17]. 

У сфері соціально-педагогічної роботи важливими у діяльності зі 

дітьми старшого шкільного віку є застосування компетентнісного 

підходу. Саме його впровадження у профілактичну роботу з агресив- 

ним підростаючим поколінням є дуже актуальним та доцільним у 

сучасних умовах. Це надасть можливість дітям старшого шкільного 

віку розкрити внутрішні ресурси, які можуть спрямовуватися на само- 

виховання та саморозвиток особистості. У межах дії компетентнісного 

підходу результатом здійснення профілактичної соціально-педагогічної 

роботи з цією категорією дітей повинна бути сформована активна 

особистість. Ця особистість повинна володіти необхідним арсеналом 

життєвої компетентності. 

У закладах загальної середньої освіти необіхідно створювати певні 

соціально-педагогічні умови профілактики агресивної поведінки дітей 

старшого шкільного віку. Ці умови можуть нейтралізувати та 

корегувати негативні впливи на цю особистість. 

Як зазначає дослідниця, існують такі соціально-педагогічні умови 

профілактики: 

1) ідентифікація розповсюдженості різних проявів та форм агресив- 

ної поведінки, а також факторів, що провокують їх виникнення; 

2) аналіз даних та результатів вивчення поведінки школярів, батьків 

та на їх основі розробка різного виду програм профілактики певних 

відхилень у поведінці; 

3) покращення рівня педагогічного потенціалу учителів закладів 

загальної середньої освіти із проблем агресивної поведінки, а також 

одночасна якісна підготовка до організації та планування навчально-

виховного впливу; 
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4) створення в закладах загальної середньої освіти певних 

психолого-педагогічних умов, які спрямовані на розвиток ефективної 

взаємодії з родиною [25, с. 17]. 

Успішність здійснення профілактики агресивної поведінки дітей 

старшого шкільного віку залежить від: 

1) постановки і дослідження особистісної проблеми; планування 

соціально-педагогічної діяльності, здійснення організаційної і 

методичної підтримки; 

2) цілеспрямований вплив на особистість шляхом покращення 

рівня ресурсів особистості, через корекцію негативних особистісних 

якостей, які формують розвиток позитивних ціннісних якостей; 

3) моніторинг проблематичної ситуації разом з аналізом 

ефективності профілактичних дій [1]. 

Розглянемо профілактичні форми діяльності соціального педагога. 

Це – профілактичний захід і профілактична програма. Поняття 

«профілактичний захід», дослідниця Журавель аналізує як спеціально 

організовану взаємодію виконавців профілактичної роботи. 

Профілактичні заходи маємо проводити систематично з поєднанням 

з іншими формами профілактичної діяльності. Згідно з дослідженнями 

О. Безпалько, реалізація комплексної соціальної профілактики повинна 

бути застосована через профілактичну програму. Профілактична 

програма є спеціальним розробленим комплексом заходів, які 

спрямовані на запобігання певній соціальній проблемі [3]. 

Процес здійснення профілактики агресивної поведінки дітей і 

підлітків повинен бути організовуваний комплексно разом із впливом 

на все соціальне середовище клієнта, в нашому випадку дитини 

старшого шкільного віку. Здійснення профілактичних заходів є 

ефективними в комплексі з іншими заходами, тобто якщо вони є 

певною системою. 

Профілактики агресивної поведінки та агресії дітей старшого 

шкільного віку має бути дотримана за таких принципів: 

– довготривалість процесу та його неперервність, 

– послідовність реалізації та систематичність, 

– адресність планування та своєчасність, 

– комплексність. 

Науковець та практик В.Моргун акцентує увагу на тому, що у 

закладі загальної середньої освіти потрібно створювати соціально-

педагогічні умови профілактики агресивної поведінки дітей старшого 

шкільного віку. Ці умови здатні нейтралізувати та корегувати негативні 

впливи на особистість. Також ця дослідниця виокремлює комплекс 

соціально-педагогічних умов доцільних для профілактики: 
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1) розповсюдження типів та форм агресії та агресивної поведінки, а 

також факторів, які здатні провокувати їхнє виникнення, вивчення 

потреб дітей старшого шкільного віку та батьків; 

2) покращення просвітницького потенціалу вчителів з тематики 

агресії та проявів агресивної поведінки, організація виховного впливу у 

взаємодії з іншими структурами; 

3) створення в закладі загальної середньої освіти умов, які покра- 

щать розвиток взаємодії з закладами загальної середньої освіти [4]. 

Отже, можемо стверджувати, що соціально-педагогічну роботу з 

дітьми старшого шкільного віку, схильними до агресії, доцільно 

проводити у комплексній взаємодії з соціальними інститутами. Тому 

що формування і розвиток старшокласника відбуваються у суспільстві 

під впливом тенденцій певних соціальних інститутів. 
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Сучасні дослідження, що розкривають аспекти інтегрованого 

навчання підготовки сучасного фахівця, висвітлено у працях В. Без- 

палько, І. Зязюна, А. Коломієць, Н. Мойсеюк. Питання міжпредметних 

зв’язків розглядали Є. Глінська, Г. Максимов, Б. Тітова, теоретичні 

основи та умови інтеграції знань вивчали І.Звєрєва, В. Ільченко,  

Ю. Жидецький, М. Іванчук, І. Козловська, В. Пономарьова, В. Пала- 

марчук, С. Гончаренко та ін. 

У контексті дослідження з’ясуємо сутність дефініцій «між- 

дисциплінарність», «міждисциплінарний підхід» і «міждисциплінарна 

інтеграція». 

Дослідниця О.Красовська явище міждисциплінарності розглядає з 

кількох позицій: 1. Міждисциплінарність – це можливість виявити, 

розпізнати, сприйняти те, що було прихованим у надрах окремо взятої 

науки за умови використання методів та інструментарія інших наук. 2. 

Міждисциплінарність – це запозичення взаємопов’язаними науками 

методів, інструментарію, результатів дослідження, використання їхніх 

теоретичних схем, моделей, категорій, понять [4, с. 26]. 

За визначенням Ю.Лисенко, І.Пінчук, міждисциплінарність (або 

міждисциплінарний підхід) – це пізнання певних об’єктів шляхом 

використання методів різних (в основному – суміжних) наукових 

дисциплін. Як стверджують учені, міждисциплінарність зазвичай 

реалізується двома наступними способами: 1.Через розповсюдження 

методів і моделей даної науки на об’єкти, що традиційно відносяться 

до компетенції іншої науки, при цьому можуть виникнути новий 

міждисциплінарний об’єкт дослідження та/або інтегральна дисципліна, 

які своєю появою розширюють предметне поле даної науки. 2.Через 

залучення методології інших наук (так званий «імпорт» аналітичних 

засобів із інших дисциплін. Ю.Лисенко, І.Пінчук [5]. 

Погоджуємось із думкою А.Філіпенко, що основними факторами 

розвитку міждисциплінарності в науці та освіті є: іманентна складність 

(комплексність) природи і суспільства; потреба у дослідженні проблем 

і питань, які неможливо здійснити в рамках окремих дисциплін; 

необхідність вирішення соціальних проблем національного і 
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глобального характеру; суперечливий розвиток нових технологій 

(цифрових) [С. 8]. 

Професор А. Колот наголошує, що міждисциплінарний підхід може 

реалізовуватися за двома основними форматами, сценаріями або підхо- 

дами. За першого, міждисциплінарність, образно кажучи, наводить 

«мости» між різними науками (дисциплінами), неформально об’єднує 

їх, не порушуючи їхньої самостійності, унікальності, своєрідності. За 

другого формату, міждисциплінарність постає як реальний інструмент 

об’єднання наук (дисциплін), появи інтегрованих продуктів, проєктів, 

міждисциплінарних об’єктів дослідження, подальше опанування яких є 

принципово важливим і для науки, і для освіти [3, с. 77]. 

Дослідниця О.Сисоєва стверджує, що міждисциплінарний підхід 

вирішує існуючі у предметній системі навчання протиріччя між розріз- 

неним засвоєнням знань і необхідністю їх синтезу, цілісного та 

комплексного застосування на практиці, у діяльності та житті людини 

[8, с. 5]. 

У дослідженні Н.Падун та А.Падун зазначено, що педагогічними 

умовами застосування міжпредметної інтеграції є: дослідження 

міжпредметної інтеграції як одного з пріритетних напрямів підготовки 

майбутніх спеціалістів; інтенсифікація, оптимізація навчально-педаго- 

гічної діяльності; розробка інтегрованих навчальних планів, програм, 

навчальних курсів, навчально-методичного забезпечення; використання 

різних форм, методів, технологій освітньої діяльності й забезпечення 

послідовності між ними; забезпечення глибокої мотивації навчаль- 

ної діяльності, активізації розумової діяльності студентів, розвитку 

креативності в процесі професійної підготовки тощо [7, с. 401]. 

На думку учених А. Шульгай, Л. Я. Федонюк, А. Є. Мудра,  

О. М. Олещук, традиційним варіантом побудови міждисциплінар- 

ної інтеграції у вищій медичній школі є послідовне вивчення гума- 

нітарних, медико-біологічних, фундаментальних, а пізніше – клінічних 

(профільних) дисциплін, коли кожна наступна дисципліна спирається 

на попередні шляхом активізації необхідних знань, навичок, умінь із 

попередніх. Це так зване предметно-орієнтоване навчання в межах 

вертикальної інтеграції. Проте сучасним вимогам більше відповідає так 

звана горизонтальна інтеграція, яка дозволяє здійснити об’єктно-

орієнтоване навчання і досягти вищого рівня міжпредметної інтеграції 

[С. 114–115]. 

Учені Н. Боброва, О. Ганчо, С. Зачепило, Н. Коваленко, Г. Лобань, 

Г. Федорченко стверджують, що міждисциплінарна інтеграція – це 

важливий елемент, який визначає сучасний педагогічний прийом 

компетентнісного підходу у вищій медичній освіті. За словами учених, 

застосування міждисциплінарної інтеграції в підготовці лікаря дозволяє 

підняти цю підготовку на якісно новий рівень клінічного мислення, 
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здатного комплексно розв’язувати завдання медичної практики на 

основі широкого інтегрування даних різноманітних дисциплін [1, с. 21]. 

Слід зазначити, що результати медичної консультації залежать від 

рівня інформаційно-комунікативної компетентності сімейного лікаря, 

від його уміння слухати й адекватно розуміти свого пацієнта, грамотно 

і зрозуміло викладати свої думки. Для фахівця медичної сфери 

визначальною є форма праці з пацієнтами, в колективі. А це, у свою 

чергу, висуває підвищені вимоги до його комунікативної й інфор- 

маційної діяльності. Майбутній сімейний лікар має уміти користу- 

ватися інформаційними технологіями у сфері ділового спілкування, 

знати специфічні особливості їх застосування у лікувально-профілак- 

тичному процесі. Активне використання засобів інформації у про- 

фесійній діяльності майбутнього сімейного лікаря, уміння працювати з 

персональним комп’ютером та Інтернетом, медичними інформацій- 

ними та телемедичними системами зумовлює вибір дисциплін для 

міждисциплінарної інтеграції. 

У дисертаційному дослідженні І.Гуменної акцентовано увагу на те, 

що поєднання й удосконалення системних знань гуманітарного і 

професійно-зорієнтованого циклів становить міждисциплінарний 

характер навчання професійної комунікації майбутніх лікарів [2, с.56]. 

Спираючись на думку вченої, вважаємо, що для досягнення якісної 

підготовки студентів до інформаційно-комунікативної діяльності, є 

забезпечення інтеграції дисциплін «Медична інформатика» і 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

Уважаємо за необхідне зазначити, що навчальна дисципліна 

«Медична інформатика» викладається студентам із метою їх ознайом- 

лення із закономірностями та принципами реалізації інформаційних 

процесів (збирання, збереження, опрацювання та передавання даних) 

різного рівня ієрархії в галузі охорони здоров’я, формування у 

студентів базових інформативних компетенцій, необхідних для 

засвоєння ними вмінь використовувати сучасні засоби і технології 

професійної діяльності. Важливим завданням є формування розуміння 

проблем прийняття рішень у медицині (особливо – із застосуванням 

систем із елементами штучного інтелекту), а також оволодіння 

інформаційними технологіями аналізу, моделювання, прогнозування, 

управління в галузі медико-біологічних досліджень, основами теорії 

медичних інформаційних систем. Вивчення дисципліни «Медична 

інформатика» нині є обов’язковим складником комплексу навчальних 

дисциплін, які вивчаються студентами спеціальності «Медицина» 

протягом перших трьох років навчання [6, с. 26–41]. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова  

(за професійним спрямуванням)» є формування національно-мовної 

особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, 
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студіювання особливостей фахової мови. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є: засвоєння основоположних понять з курсу 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»; усвідомлення 

значимості державної мови в професійному спілкуванні; оволодіння 

основами фахової мови медика; опанування норм укладання медичних 

документів. 

Таким чином, на підставі аналізу проблеми дослідження, можемо 

стверджувати, що запровадження міждисциплінарного підходу в освіт- 

ню практику підготовки майбутніх сімейних лікарів є умовою ефек- 

тивного формування їх інформаційно-комунікативної компетентності. 
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Актуальність теми. Вміння говорити, формулювати власні думки – 

необхідні життєві навички для кожної людини. На сьогодні володіння 

інформацією, її обробка, вміння чітко передавати почуття, аргумен- 

тувати свою позицію – головні задачі, які стоять перед шкільною, про- 

фесійно-технічною й вищою освітою. Навчальний матеріал, поданий у 

вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє розвитку особистісних 

якостей, демонструє унікальність уяви кожного учня, студента, 

дозволяє проявити активність та творчість. Оскільки сучасна молодь 

багато часу проводить онлайн, реальне спілкування стає мистецтвом, 

якому потрібно навчати. 

Мета даної роботи полягає в висвітленні аспектів впровадження в 

освітній процес інноваційної технології сторітелінгу як ефективного 

методу навчання та виховання молоді. 

Сторітелінг – технологія створення історії та передачі за її 

допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, 

мотиваційну, когнітивну сфери слухача. У перекладі з англійської story 

означає історія, а telling – розповідати. Отже, сторітелінг – це розповідь 

історій. 

Метод сторітеллінга в корпоративному управлінні був винайдений і 

успішно апробований Девідом Арм-Стронг, що є главою міжнародної 

компанії Armstrong International. Історії легше запам’ятати, їм надається 

більше значення і, як наслідок, – вони надають на поведінку аудиторії 

сильний вплив. Насправді людство займалося сторітелінгом завжди. За 

допомогою міфів, легенд, казок наші пращури передавали з покоління в 

покоління весь накопичений людством досвід і знання. За основу брали 

реальні факти, але їм надавали містичного характеру, метафоричності, 

вдавалися до гіперболізації... Такі розповіді були виразні, цікаві, легко 

асоціювалися з особистим досвідом. Сьогодення швидкоплинне, 

стрімке та інформаційно перевантажене. Відтак людям необхідні 

ефективні способи обробки й передачі інформації, як от сторітелінг. 

Хоча ця технологія розроблена для менеджменту та маркетингу, вона 

стала корисною і в галузі освіти [4]. 
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Визначення сторітеллінга дає Американська національна мережа 

сторітеллінга: «інтерактивне мистецтво використання слів і дій для 

виявлення елементів і образів історії для пробудження уяви слухача» 

Історії є доречними в різних сферах життя: від управління колективом 

в організації до виховання дітей в сім’ї. Сторітеллінг можна визначити 

як гуманітарну технологію, за допомогою якої оповідач формує 

необхідні йому враження і емоції аудиторії [5]. 

Причини, за якими сторітелінг є ефективним методом навчання, 

наступні: 

– учні, студенти люблять слухати історії більше, ніж доповіді, описи 

чи визначення, тому що вони легше сприймаються (задіяна не лише 

раціональна сторона сприйняття інформації, а й образна) – реалізується 

принцип доступності навчання; 

– в історії є герой, який змінюється; ці зміни відбуваються в процесі 

боротьби, наполегливої праці, виконання складних завдань тощо; 

– історія динамічна (сучасні молоді люди з кліповим мисленням 

краще сприйматимуть історію, ніж текст іншого виду); 

– історія впливає на почуття слухача, а це підвищує рівень 

концентрації уваги (тому всі уважно слухають навчальний матеріал, 

сприймають його, а потім з легкістю можуть відтворити) – реалізується 

принцип міцності знань та емоційного навчання [3]. 

Сторітелінг – це творча розповідь. На відміну від фактичної 

розповіді (переказу, опису по пам’яті), яка ґрунтується на роботі 

сприймання, пам’яті, відтворювальної уяви, в основі творчих 

розповідей лежить робота творчої уяви. Обов’язковими компонентами 

такої розповіді мають бути самостійно створені вихованцем нові 

образи, ситуації, дії. При цьому молодь використовує свій набутий 

досвід, знання, але по-новому комбінує їх. 

Історія залежить від того, для якої саме аудиторії вона призначена. 

В історії є кілька ключових принципів, які відрізняють її від простого 

викладу фактів: наявність персонажа, наявність інтриги, наявність 

сюжету. 

Історія повинна містити: життєвий досвід, цікаві події, ціннісні 

зміни персонажу, співпереживання, метафори. 

Складові частини історії: герой, сюжет, тема та ідея. Героєм 

історії може бути предмет, людина, явище, вигадана істота, природа, 

символ. Сюжет повинен містити експозицію, зав’язку, розвиток дій, 

кульмінацію та розв’язку. 

Історія допомагає інформувати, порівнювати, візуалізувати та 

деталізувати той матеріал, який хочуть подати. Основними складовими 

сторітелінгу можна назвати чесність історії, яку розповідають, її 

детальність, конкретність. Також історія повинна бути показовою і 

добре зрозумілою. 
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Історії можуть бути побудовані на основі: реальної ситуації, 

розповіді вигаданої чи реальної особи, сценарію, проблемної  

ситуації тощо [2]. 

Професійна педагогічна література пропонує безліч засобів для 

урізноманітнення способів проведення навчального заняття, щоб 

знайти підхід та зацікавити будь-якого учня, студента. Сторітеллінг – 

це один із таких засобів. Його перевага у тому, що він не вимагає 

витрат і може бути застосований у будь-якому місці та у будь-який час. 

Мистецтво сторітелінгу – це один із найприродніших і водночас 

найефективніших способів надавати навчальному процесу особливої 

якості. 
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НАПРЯМ 4. ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК 

СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

ТА ЗАКОРДОНОМ 
 

 

 

ЦІННІСНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ  

В ІСПАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТ. 

 

Зайченко Н. І. 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри загальної та прикладної психології 

ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» 

м. Київ, Україна 

 
В іспанській педагогіці на межі ХІХ – ХХ ст. розум і дух – поняття 

тотожні. Розум – то є душевна властивість. Він призначений для 
пізнання об’єктивного світу і самої душі з тим, щоби людина змогла 
правильно (відповідно до закону Божого) скористатися здобутим 
знанням та досягти щастя у його земному модусі (виконуючи своє 
доленосне призначення), а також у його «вічному» модусі 
(заслуговуючи Божу благодать). Пізнавальна діяльність індивіда, у 
процесі якої розкриваються, розвиваються, удосконалюються 
інтелектуальні здібності, розумілася в іспанській педагогіці на межі 
ХІХ – ХХ ст. виключно у контексті християнського світогляду; саме 
тому людський розум розглядався іспанськими педагогами у той час 
тільки як механізм виконання людиною свого земного призначення та 
націлювання на набуття небесної благодаті. 

Педагог М. Поло Пейролон (Manuel Polo y Peyrolon) у «Компендіумі 
із психології, логіки і філософії моралі» (Валенсія, 1890 р.) визначав 
розум як «здібність розуміти» [1, с. 40]. Процес урозуміння завжди має 
суб’єкт – об’єктний характер, адже розумна істота наділена здібністю 
розуміння, вона і спрямовується на пізнання об’єктів, які підлягають 
пізнанню. Людське розуміння, на погляд іспанського педагога, є 
властивістю розумної душі, воно уможливлює пізнання людиною 
загального й абстрактного, або ж «нематеріального у матеріальних 
речах». Предметом розуміння є сутність, його кінцева мета – істина  
[1, с. 40–41]. 

У «Компендіумі…» М. Поло Пейролона наводилися класифікації 
розуміння на групи: інтуїтивне і мовленнєве; теоретичне і практичне; 
виражене і потенційне. Так, якщо інтуїтивне розуміння здійснюється на 
рівні споглядання об’єктів, то мовленнєве – вже на рівні мислення, яке 
передбачає виведення одних істин із інших. Якщо теоретичне 
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розуміння становить оволодіння істиною, або споглядання істини, то 
практичне – обов’язково веде людину до діяльності, певних операцій 
[1, с. 42–43]. 

Пізніше М. Поло Пейролон зауважував про те, що варто розрізняти 
пізнання чуттєве і пізнання розумове. Якщо перше – «стосується 
завжди речей матеріальних, простих і конкретних», то інше – «властиве 
виключно людині, має відношення до чистого духу і стосується завжди 
речей ідеальних, загальних та абстрактних» [2, с. 95]. Унаслідок цього 
має бути і виховання, спрямоване на розвинення відчуттів, і виховання, 
направлене на розвинення душі, яке передбачає передовсім розвинення 
розуму. Розумове виховання має підпорядковуватися певним педаго- 
гічним законам, зокрема процес пізнання має будуватися таким чином, 
щоби то був шлях від конкретного до абстрактного, від часткового до 
загального, від відомого до невідомого [2, с. 95]. 

Педагог Л. Морено Бустаманте (Luis Moreno Bustamante) у праці 
«Курс зі психології, логіки і філософії моралі» (Логроньо, 1892 р.) 
наводив визначення розуму як «здібності знати або розуміти» [3, с. 44]. 
Розум – то є душевна сила, призначена для проявлення інтелектуальних 
явищ. Розум має унікальне призначення: він відкриває людині бачення 
на гармонію усього сотвореного Богом; він уможливлює пізнання 
людиною самої себе [3, с. 45]. 

Процес пізнання передбачає установлення відношення між 
суб’єктом, який пізнає, і об’єктом, який пізнається, або «установлення 
відношення між я та не-я». Знання є результатом установленого 
відношення між розумною істотою і реальністю, яку розум вивчає. 
Основними розумовими функціями у «Курсі…» Л. Морено Бустаманте 
було названо зовнішнє і внутрішнє сприйняття, увагу, судження, 
пам’ять, уяву, абстрагування, узагальнення, індукцію, дедукцію та 
означення [3, с. 45–46]. 

У трактаті «Елементарні замітки з педагогіки, або основи виховання 
та методи навчання» (Пальма, 1891 р.) П. Креспі (Pedro Crespi) 
констатувалося: «розумове виховання – це той напрям виховання, який 
стосується розвинення і удосконалення різних інтелектуальних 
здібностей людини» [4, с. 35]. 

Основна мета розумового виховання полягає у тому, щоби 
спрямувати інтелектуальні здібності на виконання доленосного 
призначення, для якого була створена людина. Залишаючись неуком, 
людина не в змозі прагнути до щастя ні в його земному модусі, ні в 
його модусі вічному. Набувати знання та досвіду, пізнавати істину і 
навчатися правилам поведінки у житті – провідні шляхи розвинення 
інтелектуальних здібностей [4, с. 36–37]. 

На погляд П. Креспі, інтелектуальні здібності є не що інше, як 
різноманітні прояви властивості людини пізнавати світ; це – передовсім 
«сприйняття, увага, пам’ять, уява, судження і мислення» [4, с. 36]. 
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Видатний іспанський педагог-богослов Р. Руїс Амадо (Ramon Ruiz 
Amado) у книзі «Розумове виховання» (Барселона, 1909 р.) пояснював, 
що у розумовому вихованні необхідно ураховувати дві сторони: 
суб’єктивну – хто здійснює процес пізнання і якими природними 
розумовими здібностями наділений цей суб’єкт; та об’єктивну – на що 
спрямований процес пізнання, що стане знанням суб’єкта [5, с. 217]. 

За вченням Р. Руїса Амадо, «пізнання може бути емпіричним 
(множина об’єктів), спекулятивним (необхідні закони) і естетичним» 
[5, с. 222]. 

У процесі розумового виховання учитель має спиратися на те, що 
вихованці різняться за своїми інтелектуальними здібностями, даними 
їм від природи. Розумове виховання має спрямовуватися на розвинення 
відчуттів, уяви, пам’яті, мислення; воно обов’язково має перед- 
бачати навчання розумовим операціям абстрагування, класифікації, 
узагальнення, аналізу, синтезу, індукції, дедукції. 

Учениця Мадридської Центральної учительської нормальної школи 
Е. де Лукас Онья (Enriqueta de Lucas y Oña) у замітці «Розумове 
виховання» (Revista General de Enseñanza, 1910 р.) підкреслювала: 
«Розумове виховання має на меті розвинення, розкриття, удоско- 
налення здібностей нашого духу, розуму» [6, с. 5]. 

Авторка замітки доводила, що у процесі розумового виховання 
необхідно мати на увазі і саму мету – розвинення розуму людини, і 
засоби (навчальні предмети), якими ця мета досягатиметься. Педагог 
має керуватися настановленням М. Монтеня – «формуйте розум, а не 
наповнюйте його» [6, с. 5]. 

Шкільний учитель із м. Сантьяго Г. Родригес Гарсія (Gerardo 
Rodriguez Garcia) у публікації «Психофізіологічні і педагогічні основи 
для початків розумового виховання» (La Escuela Moderna, 1910 р.) 
звертав увагу на те, що пізнання – насамперед психофізіологічний 
процес. Не варто зводити розумове виховання до навчання шкіль- 
них предметів, адже розум формуватиметься унаслідок розвинення 
інтелектуальних здібностей людини, а не унаслідок простого 
нагромадження наукових знань [7, с. 664]. 

У посібнику «Педагогіка. Теорія виховання» (Мадрид, 1912 р.) 
славетного іспанського педагога-богослова Р. Бланко Санчеса (Rufino 
Blanco y Sanchez) доводилося, що розумове виховання націлюється 
передусім на розвинення розуміння. Біда окремих сучасних шкіл 
полягає у тому, що вони у справі розумового виховання роблять культ 
пам’яті, але зовсім не піклуються про розуміння [8, c. 247]. 

За педагогічним настановленням Р. Бланко Санчеса, «розумове 
виховання має допомагати досягненню мети загальної освіти; розумове 
виховання спрямовується на пізнавальні здібності вищого порядку; у 
процесі розумового виховання має розвиватися здібність розуміння, 
щоби людина могла набувати знань та установлювати багато 
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відношень; у справі розумового виховання необхідно ураховувати дані 
про відмінності здібності розуміння у вихованців; розумове виховання 
є неможливим без попереднього виховання, навіть недосконалого, 
чуттєвих здібностей, оскільки ці здібності проявляються раніше 
розумових» [8, c. 252–253]. 

Також іспанський педагог указував, що проявлення розуміння 
матиме своїми наслідками і проявлення уяви. Вивчення наук сприятиме 
розвиненню розуміння, удосконаленню свідомості, розумової пам’яті  
і самого розуму. Навчання має бути привабливим для вихованців  
[8, c. 253]. 

Таким чином, в іспанській педагогіці на межі ХІХ – ХХ ст. за 
розумовим вихованням закріплювалося важливе ціннісне призначення. 
Розвинення усіх розумових функцій особистості – сприйняття, уваги, 
пам’яті, судження, мислення – дозволить повноцінно виявитися 
цілісному розуму, спроможному перетворювати світ узгоджено з 
людським призначенням, замисленим Богом. Завдяки розвиненню 
розуму людина усвідомлюватиме і виконуватиме своє доленосне 
призначення, здобуваючи «тимчасове» щастя у земному житті і 
заслуговуючи «вічне» – у подальшому. 

 

Література: 
1. Polo y Peyrolon M. Compendio de Psicologia, Logica y Filosofia 

moral. Valencia: Imprenta de Manuel Alufre, 1890. 280 p. 
2. Polo y Peyrolon M. La enseñanza española ante la ley y el sentido 

comun (cuestiones pedagogicas). Valencia: Tipografia Moderna A C.  
de Miguel Gimeno, 1908. 238 p. 

3. Moreno Bustamante L. Curso de psicologia, logica y filosofia moral. 
Logroño: Imp. y Lib. de D. Ricardo M. Merino, 1892. 464 p. 

4. Crespi P. Nociones elementales de Pedagogia o principios de 
educacion y metodos de enseñanza segun el programa de esta asignatura en 
la Escuela Normal de Maestros de Baleares. Palma: Establecimiento 
tipografico de Juan Colomar y Salas, 1891. 206 p. 

5. Ruiz Amado R. La educacion intelectual. Barcelona: Imprenta 
Moderna de Guinart y Pujolar, 1909. 708 p. 

6. Lucas y Oña E. La educacion intelectual. Revista General de 
Enseñanza. Madrid, 15 de octubre de 1910. № 20, año I. P. 5–6. 

7. Rodriguez Garcia G. Bases psicofisiologicas y pedagogicas para los 
comienzos de la educacion intelectual. La Escuela Moderna. 1910. № 229, 
septiembre. P. 662–674. 

8. Blanco y Sanchez R. Pedagogia. Primer tomo. Teoria de la 
educacion. Madrid: Imp. de la «Revista de Archivos», 1912. 375 p. 

 

 

  



63 

НАПРЯМ 5. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ 

ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
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Актуальність. Однією з характеристик, яка обумовлює успішність 

у майбутній професії є здатність розуміти і керувати своїми 

емоційними проявами, розуміти емоції інших людей. Дослідниками, які 

одними із перших розкрили важливу роль емоційного інтелекту у житті 

людини були П. Саловей та Д. Майер, на думку яких, емоційний 

інтелект – це обробка інформації, що міститься в емоціях та вміння 

використовувати цю інформацію, коли необхідно прийняти рішення.  

Д. Гоулман дещо розширив розуміння емоційного інтелекту і додав 

особистісний аспект у структуру емоційного інтелекту. Р. Бар-Он 

визначав емоційний інтелект як набір некогнітивних здібностей і 

навичок, що опосередковують здатність людини долати життєві вик- 

лики, а Д.В. Люсін розділив його на внутрішньоособистісний та між- 

особистісний компоненти [2, c. 127; 3, с. 264]. Дослідження емоційного 

інтелекту представлені роботами: І.Н. Андреєвої, С.Б. Касьянової,  

Н.В. Ковриги, А.В. Костюка, В.Ф. Моргуна, Е.Л. Носенко, а також 

зарубіжних дослідників T. Bradberry, D. Caruso, J. Greaves, J. Mayer,  

D. Nelson, P. Salovey, G. Sitarenios, M. Tapia. Особливу увагу у кон- 

тексті розгляду емоційного інтелекту привертає студентський вік, адже 

емоційний інтелект відіграє важливу роль в успішності спілкування, 

ефективності професійної діяльності, саморегуляції для майбутнього 

спеціаліста. У той час, як дослідженню емоційного інтелекту представ- 

ників соціономічних та гуманітарних професій присвячено достатньо 

робіт (В.М Борисенко, Ю.В. Бреус, В.В. Зарицька, Я.Ю. Каплуненко, 

С.Б. Кас’янова, Я.М. Куценко, В.Р. Міляєва, Н.В. Пророк та інші), цей 

феномен залишається недостатньо дослідженим серед представників 
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технічних спеціальностей. За результатами дослідження І.Ф. Толкач, 

найбільш проблемною зоною для студентів технічного напрямку 

виявилось управління своїми емоціями [7, c.131]. А.Г. Четверик-Бурчак 

вказує на те, що найбільш вірогідним предиктором успішності життє- 

діяльності, операціоналізованим у формі безперервності психічного 

здоров’я є показник нейротизму (одна із форм прояву диспозиційного 

компоненту емоційного інтелекту). Стабільності психічного здоров’я 

також пов’язана з розумінням емоцій оточуючих, сумлінністю та 

доброзичливістю [8, c.101]. Отже, студентам технічного напрямку 

властива переважна представленість низького та середнього рівня 

емоційного інтелекту. Поряд із цим, доведено, що емоційний інтелект 

впливає на успішність життєдіяльності та опосередковує стабільність 

психічного здоров’я. Від так, було поставлено завдання дослідити 

зв’язок емоційного інтелекту та психологічних станів зі стабільністю 

психічного здоров’я студентів технічних спеціальностей. 

Матеріали та методи дослідження: дослідження було проведене у 

два етапи за участі студентів першого курсу Дніпровського національ- 

ного університету імені Олеся Гончара. У першому етапі дослідження 

взяли участь 55 осіб, а у другому етапі – 39 осіб. Всі досліджувані є 

студентами технічного напрямку (факультет Прикладної математики та 

факультет Фізики, електроніки та комп’ютерних систем). Для першого 

етапу дослідження були використані методики: опитувальник  

О.О. Прохорова (РПСО, 1998) «Рельєф психічного стану особистості» 

[5], «Опитувальник емоційного інтелекту» (EQ, 2001) Н. Холла в 

адаптації Є. Ільїна [1, 3]. Для другого етапу дослідження використо- 

вувалась методика «Стабільність психічного здоров’я – коротка 

форма» (The Mental Health Continuum – Short Form, 2014) К. Кіза в 

адаптації Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак [4]. Методи мате- 

матико-статистичної обробки даних: встановлення відмінностей між 

групами за допомогою критерію U-Манна-Уітні в пакеті IBM SPSS 

Statistics 26; Результати: для студентів технічного напрямку у період 

адаптації до навчання встановлено наступні середні показники за 

шкалами «Опитувальника емоційного інтелекту»: емоційна поінфор- 

мованість (8), емпатія (7,8), розпізнавання емоцій інших людей (6,68), 

самомотивація (5,2), управління своїми емоціями (2,8). Середній 

показник інтегративного емоційного інтелекту (30,40). Ймовірно, поряд 

із достатнім словником емоцій, здатність до самомотивації та 

управління своїми емоціями є більш складними навичками 

(надбаннями), що пов’язані із саморегуляцією, емоційною стійкістю, 

особистісною зрілістю і, тому потребують додаткового розвитку під 

час навчання у ВНЗ. Подібні до наших результати були отримані 

і у дослідженні О.В. Шинкарьової та О.А. Майорової, де було 

встановлено, що у студентів найнижчий показник за шкалою 
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управління своїми емоціями, а найбільш високий рівень виявлено за 

шкалою емоційної поінформованості [9, c. 265]. І.С. Степанов зазначає, 

що для осіб із низьким рівнем емоційного інтелекту характерна 

внутрішня конфліктність та нерозуміння емоційних особливостей, які 

відбуваються з ними та іншими людьми [6, c. 205]. З метою більш 

глибокого вивчення характеристик психічного здоров’я студентів були 

досліджені кореляційні зв’язки з емоційним інтелектом. Виявлено 

додатні кореляційні зв’язки між переживаннями та управлінням своїми 

емоціями (r=0,291, р≤0,05), а також між переживаннями та 

самомотивацією (r=0,345, р≤0,01). Не було встановлено статистично 

значущих кореляційних зв’язків між іншими шкалами Рельєфу 

психічного стану особистості та Опитувальником емоційного інте- 

лекту. Ми вважаємо, що більш глибоке знання свого емоційного стану 

допомагає регулювати свою поведінку, демонструючи цілеспря- 

мованість, автономність і відповідно, самомотивацію та регуляцію 

своїх емоцій. Можливо, встановлені зв’язки між переживаннями та 

самомотивацією, управлінням своїми емоціями (як складовими 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту) вказують на адаптивну 

та стресозахисну функцію емоційного інтелекту. Ймовірно, не було 

встановлено статистично значущих зв’язків між переживаннями 

(оцінка власного емоційного стану) та емпатією, розпізнаванням емоцій 

інших, тому що останні характеристики є складовими міжособис- 

тісного емоційного інтелекту і в більшій мірі обумовлені здатністю до 

точної оцінки саме переживань інших людей, а не своїх. Відсутність 

зв’язків між переживаннями та емоційною поінформованістю, інте- 

гративним показником емоційного інтелекту, на нашу думку, пов’язані 

із складністю та багатоаспектністю феномену емоційного інтелекту, що 

передбачає не тільки знання своїх емоційних станів (не тільки 

когнітивні здібності), а і соціальні, адаптаційні, емоційні здібності, що 

входять до його складу. Ймовірно, шкала психічних процесів в більшій 

мірі відображає саме пізнавальну складову (обумовлена здатністю до 

сприйняття, обробки, аналізу інформації), а шкала фізіологічних 

реакцій в першу чергу опосередковується рівнем зовнішнього або внут- 

рішнього збудження, функціонуванням різних систем організму, і тому, 

вони в меншій мірі відображають актуальний рівень емоційної компе- 

тентності. Можливо, шкала поведінки відображає найбільш загальні 

поведінкові прояви і в меншій мірі опосередковується саморозумінням, 

комунікативним та емоційним потенціалом, тому не було встановлено 

статистично значущих кореляцій з емоційним інтелектом. У результаті 

другого етапу дослідження виявлено додатній кореляційний зв’язок 

між соціальним благополуччям та управлінням своїми емоціями 

(r=0,337, р≤0,05). Не виявлено інших статистично значущих зв’язків 

між Опитувальником емоційного інтелекту та методикою Стабільність 
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психічного здоров’я – коротка форма. На наш погляд, більш ефективне 

керування своїми емоціями дозволяє краще адаптувати свою поведінку 

у суспільстві і легше досягати своєї мети у взаємодії з іншими людьми, 

від так рівень соціального благополуччя підвищується. Ймовірно, 

психологічне благополуччя та загальний показник стабільності психіч- 

ного здоров’я в більшій мірі опосередковуються смисложиттєвими 

орієнтаціями та цінностями і в меншій мірі залежать від рівня емоцій- 

ного інтелекту та його складових. На нашу думку, що гедоністичне 

благополуччя в першу чергу обумовлене задоволенням від життя з 

акцентом на внутрішніх переживаннях людини і в більшій мірі опо- 

середковане актуальним моментом, ніж емоційним інтелектом. Ймо- 

вірно, розуміння своїх емоцій та здатність мотивувати себе в більшій 

мірі відображає рівень самодетермінації поведінки людини та не 

опосередкована соціальним благополуччям. Вважаємо, що відсутність 

статистично значущих кореляційних зв’язків між соціальним благо- 

получчям та емпатією, розпізнаванням емоцій інших, інтегративним 

емоційним інтелектом може бути пов’язана, з одного боку, з 

обмеженістю вибірки досліджуваних, а з іншого боку складністю та 

багатоаспектністю феномену соціального благополуччя. Висновки: 

Було встановлено додатні кореляційні зв’язки між соціальним 

благополуччям та управлінням своїми емоціями; між переживаннями 

та управлінням своїми емоціями, самомотивацією у студентів техніч- 

них спеціальностей. Перспективи подальших досліджень вбачаємо  

у розробці програм корекції та тренінгів рівня емоційного інтелекту 

для студентів технічних спеціальностей в період адаптації до навчанні 

у ВНЗ. 
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1. Одним із суттєвих факторів розвитку і становлення особис- 

тості дитини є батьківська позиція, яка визначається як цілісне утво- 

рення, реальна спрямованість і своєрідність прояву виховної діяльності 

батьків, що сформувалися під впливом батьківських уявлень та досвіду 

виховання своїх дітей [1]. Даний феномен не є статичним, а зазнає ряд 

змін в процесі вікового розвитку дітей. 

Для формування батьківської позиції в період очікування дитини 

особливо важливою є та внутрішня робота, яка пов’язана з усвідом- 

ленням своїх нових життєвих задач. Формування батьківської позиції 

означає завершальне приєднання до дорослого покоління; прийняття 

вагітності обома членами подружжя; їхню готовність до змінення 

структури сім’ї та засвоєнню нової соціальної ролі, готовність до тієї 

високої відповідальності і тих числених обовязків матері, батька, які 

вона несе з собою; виникненн прив’язаності до майбутньої дитини. 

В період немовля батьки не тільки доглядають дитину і 

задовольняють її основні життєві органічні потреби в їжі, сні, теплі, 
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комфорті і т.д. Головною задачею є повноцінне забезпечення провідної 

діяльності немовляти – безпосереднього емоційного спілкування зі 

значущим дорослим (перш за все з матір’ю), що складає основу 

психічного розвитку в немовлячому віці. Обмінюючись проявами 

уваги, радості, інтересу і задоволення від взаємодії, дитина і батьки 

знаходяться в ситуації нерозривної емоційної єдності. Гармонійне, 

емоційно приймаюче, підтримуюче батьківське ставлення, компе- 

тентне, впевнене і пластичне, сприяє формуванню у дитини базової 

довіри до оточуючого, інтересу до матеріального світу, до предмету, 

засвоєнню форм ділової взаємодії з іншою людиною. 

В перід раннього дитинства батьки підтримують і заохочують нові 

здібності самостійного пересування дитини – ходіння, бігу, лазання по 

сходинках і т.п. Розширення доступного простору, прагнення дослі- 

джувати предмети по-новому ставлять питання надійної фізичної і 

емоційної безпеки дитини. Найголовніші досягнення в психічному 

розвитку в ранньому дитинстві пов’язані з засвоєнням соціальних 

функцій і способів дій з предметами. Дорослий виступає як суб’єкт 

ситуативно-ділового спілкування, співпраці, як зразок для наслі- 

дування, керівник, контролер, а також джерело емоційної підтримки. 

Другий-третій роки життя дитини – сензитивний період для мовленнє- 

вого розвитку. Відповідно, завданням батьків є створення сприятливих 

умов для розуміння чужого мовлення і формування власного активного 

мовлення дитини. Оскільки новоутворенням даного вікового періоду є 

формування самосвідомості дитини, батькам важливо заохочувати 

активність, самостійність дитини як суб’єкта спілкування і пізнання,  

її тенденцію до вольової форми поведінки («Я сам»). 

Дошкільний вік – сензитивний період розвитку образного пізнання 

оточуючого світу: сприйняття, наочно-образного мислення, уяви. 

Розвиток допитливості, пізнавальних інтересів, уяви, образного мис- 

лення лежить в руслі основних вікових тенденцій і досягнень. Скла- 

дання першої узагальненої картини світу неможливе без особли- 

вих типів спілкування з дорослим – позаситуативно-пізнавального та 

позаситуативно-особистісного. Дорослий зберігає своє центральне 

місце у світі дитини, яка прагне наслідувати його і одночасно відчуває 

потребу в шанобливому і серйозному до себе ставленні. Батьки 

виступають як ерудити, джерело пізнання, партнери по обговоренню 

причин і зв’язків у світі природи і техніки; як цілісна особистість, що 

володіє знаннями, уміннями, моральними нормами. 

В період молодшого шкільного віку задача батьків – сприяти 

сприйняттю дитиною майбутнього вступу до школи як бажаної і 

значущої події, ознаки дорослішання; сприяти створенню реального 

образу школи і правильного ставлення до учбової діяльності як до 

взятої на себе відповідальності. Шкільна успішність впливає на всю 
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систему соціальних стосунків дитини молодшого шкільного віку. 

Безумовна батьківська любов витримує випробовування першими 

багаточисленими шкільними труднощами. Позитивна батьківська 

позиція в цей період включає в себе й уміння побудувати нову 

гармонію взаємостосунків батьків і дитини-школяра, допомогти їй в 

подоланні труднощів адаптації до початку шкільного навчання (нового 

режиму дня; нового, нерідко першого, колективу – шкільного класу; до 

переліку шкільних правил і обмежень; до нового неухильного рівня 

вимог у взаємостосунках з вчителем і т.д.). При цьому дуже важливим є 

уникнення зайвої центрованості сім’ї тільки на шкільному аспекті 

життя дитини. Батькам важливо не зводити своє ставлення до неї 

переважно з точки зору успіхів у навчанні, зберігати і підтримувати 

почуття безумовної любові і прийняття дитини. 

Підлітковий вік вимагає особливої уваги батьків до тих змін, які 

відбуваються з дитиною, яка росте, особливої гнучкості їхньої педа- 

гогічної тактики, великого терпіння, врівноваженості, уміння бачити 

позитивне та істине у викликаючій поведінці підлітка. Батьки повинні 

враховувати складність підліткового періоду і для самого підлітка, 

характерні для етапу гормональної перебудови організму нестійкість 

настрою, фізичного стану і самопочуття, ранимість, неадекватність 

реакцій. Теоретично визнати нові потреби і нові здібності дітей, що 

дорослішають, батькам легко, але набагато складніше відмовитись  

від «дитячих» форм контролю, підібрати взаємоприйнятні способи 

визнання дорослішання підлітка. Передача відповідальності і свободи 

дій дитині – важлива задача «розширення меж» дозволеної поведінки 

на основі спільності моральних цінностей. У зв’язку з цим велике 

значення батьківського прикладу як моделі побудови життя, обраних 

стратегій подолання труднощів (уникнення, компроміс, співпраця). 

Зразки поведінки батьків як чоловіка і жінки, батька і матері небайдужі 

для підлітка, хоча вплив може бути не тільки прямим – у вигляді 

наслідування, але і за принципом «негативного наслідування», тобто 

наслідування протилежної моделі поведінки. Від батьків вимагається 

готовність гідно оцінити паростки нового розуміючого ставлення до 

дорослих – появу емпатії, прагнення розділити переживання дорослих, 

допомогти, підтримати. Відкритості у взаємостосунках з підлітком в 

сім’ї не можна добитися силою, її можна тільки заслужити. Необхідно 

сприяти формуванню нового рівня самосвідомості, здатності до 

пізнання себе як особистості і становленню вибірковості інтересів, 

виділенню стрижневих, постійних особистісних інтересів, які харак- 

теризуються «ненаситністю». 

В період юнацького віку соціальна ситуація «порогу дорослого 

життя» потребує від молодої людини рішення найважливіших, таких, 

що визначають подальшу долю, питань професійного та соціального 
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самовизначення. Далеко не всі старшокласники усвідомлюють значу- 

щість моменту, тому спрямувати їх роздуми в потрібному напрямі, 

простимулювати придивитись до того, які є професії – першочергова 

турбота батьків. Важливо звернути увагу на узгодження вимог професії 

та індивідуальності молодої людини, стимулювати і підтримувати в 

розробці життєвого плану, що включає не тільки кінцевий результат, 

але й способи, шляхи його досягнення, об’єктивні і суб’єктивні 

ресурси, які для цього знадобляться. При цьому батьки не повинні бути 

занадто настирливі у відстоюванні своєї думки стосовно майбутнього 

їхнього сина чи доньки. У динамічних умовах життя сучасного 

суспільства старші не можуть бути абсолютно впевнені в правильності 

свого розуміння ситуації. Кінцевий вибір повинен бути зроблений 

юнаком самостійно. Цей період називають іноді часом «виривання 

коріння», певного дистанціювання молоді від батьків, які вимушені з 

розумінням ставитись до зростаючої емоційної незалежності дітей. 

Однак багаточисленні дослідження показують, що і підлітки, і юнаки 

продовжують гостро нуждатися в контакті з дорослою, більш 

досвідченою людиною. Особливо актуальна потреба у неформальному, 

нерегламентованому, довірливому спілкуванні з дорослим при визна- 

ченні перспектив майбутнього, при обговоренні моральних проблем 

(ціль і образ життя, любов, заміжжя, вірність та ін.). Діалог старших і 

молодших повинен продовжуватись на основі взаємоповаги, зроста- 

ючої довіри і рівності. 

Отже, батьківська позиція є одним з провідних факторів форму- 

вання і становлення особистості дитини на всіх етапах вікового 

розвитку. Але даний феномен потребує значної гнучкості з боку 

батьків, розуміння ними основних задач розвитку дитини на кожному 

віковому етапі та готовність до змін при переході від одного вікового 

періоду до іншого. 
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Формування життєвих смислів та ідеалів особистості, побудова 

життєвих пріоритетів обумовлені соціально-культурними умовами 

соціалізації, засвоєнням суспільних норм та цінностей, життєвим 

досвідом, соціальним статусом, і набувають провідного значення  

в процесі самореалізації, соціальної поведінки особистості та її 

професійної діяльності. 

Основою світогляду особистості та ядром мотивації життєвої 

активності, що визначає концепцію життя людини, виступають ціннісні 

орієнтації, які й визначають змістовну сторону спрямованості 

особистості, є підґрунтям її ставлення до навколишнього середовища, 

до інших людей, до самої себе. Стійкість цінностей визначає цілісність 

і гармонійність особистості, активність у досягненні цілей, дотримання 

моральних принципів. 

Значний внесок у вивчення ціннісних орієнтацій здійснили  

А. Мудрик, І. Кон, В. Кузнєцов, І. Артюхова, Н. Кирилова та інші. 

Цінності як проблему психології буття людини проаналізував  

В. Знаков, який обґрунтував важливість гуманізму і духовних 

цінностей [3, с. 83–93]. 

Обґрунтовуючи сутність, психологічні механізми і типи цінності 

«Я», Н. Харламенкова здійснила порівняльний аналіз предметних, 

суб’єктивних цінностей і цінності «Я». Д. Завалишина проаналізувала 

ціннісно-смислове підґрунтя творчого способу реалізації в професії і 

довела, що високий професіоналізм у будь-якій сфері пов’язаний із 
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творчим ставленням до праці й обумовлений залученістю суб’єкта  

у відповідну діяльність. Н. Журавльова дослідила психологічні типи 

ціннісних орієнтацій керівників із різноманітними особистіс- 

ними характеристиками, які сприяють або перешкоджають ефектив- 

ній реалізації управлінської діяльності керівників середньої ланки  

[4, с. 215–235]. 

Сучасні динамічні соціальні системи, які передбачають одночасне 

самовизначення людини в різних локусах культурного простору, що 

підкорюються різним культурним нормам і задаються різними ціннос- 

тями, а, відповідно, не завжди узгоджуються між собою, актуалізують 

питання про суттєве переосмислення ціннісних орієнтацій особистості. 

Одним з основних компонентів, що визначає стиль управлінської 

діяльності, характер завдань і цілей, які ставить перед собою керівник, 

здійснюючи свої функції, є система його життєвих цінностей. Вона 

регулює його поведінку на всіх рівнях управлінської діяльності: моти- 

ваційному, нормативному, смисловому, операціональному [2]. 

Ціннісні орієнтації, будучи важливою складовою життєдіяльності, 

на першому етапі управлінської кар’єри безпосереднім чином можуть 

визначати поведінку керівника. Водночас система ціннісних орієнтацій 

має тенденцію не тільки змінюватися, але і замінюватися іншими 

цінностями під впливом різних обставин. Динамічні зміни особистості, 

що зачіпають і систему її цінностей, відбуваються і в процесі власного 

життя (з придбанням управлінського досвіду, з віком, зміною сімейного 

стану, рівня освіти тощо), і в ситуації соціальних змін. Відбувається 

переоцінка, розставляються нові пріоритети. 

Цікавою, на наш погляд, є структура соціальних ціннісних 

орієнтацій майбутніх управлінців закладами вищої освіти (Г. Балл,  

І. Блохіна), яка складається з трьох блоків: фізичний, душевний, 

духовний [1, с. 8–16]. Змістовним наповненням фізичного блоку висту- 

пають фінансові, фізичні та сімейні цінності. До душевного блоку 

входять професійні, суспільні, соціальні ціннісні орієнтації. Духовний 

блок складають інтелектуальні та духовні ціннісні орієнтації. Смислове 

ядро структури ціннісних орієнтацій складають: професійні, духовні та 

суспільні ціннісні орієнтації. 

Отже система ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з управління 

закладами вищої освіти є одним з ключових чинників, що визначає 

рівень розвитку моральної свідомості, стиль управлінської діяльності, 

характер завдань і цілей, які керівник ставить перед собою. Ціннісні 

орієнтації задають загальну спрямованість інтересам і прагненням 

особистості, цільову й мотиваційну програми, ієрархію індивідуальних 

переваг і зразків, уявлення про належне і механізми селекції за крите- 

ріями значимості, міру готовності і рішучості до реалізації власного 

«проекту» життя. Ціннісні орієнтації виявляються і розкриваються 
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через оцінки, які людина дає собі, іншим, обставинам, через її вміння 

структурувати життєві ситуації, приймати рішення у проблемних і 

виходити з конфліктних ситуацій через обрані лінії поведінки в 

екзистенційно і морально забарвлених ситуаціях, через вміння ставити і 

змінювати домінанти власної життєдіяльності. При цьому динаміка 

цінностей у соціально-економічних умовах, які постійно змінюються, 

обумовлена як зміною цих умов, так і особливостями особистості 

майбутнього управлінця, його віком, досвідом професійної управ- 

лінської діяльності, сімейним станом, стилем керівництва. 
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Соціальне супроводження є однією з умов створення прийомної 

сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в яких безпосередньо пере- 

бувають та виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування. 

Завданням соціального супроводження є сприяння адаптації дитини 

в новій сім’ї (ПС чи ДБСТ), налагодження позитивного психосоціаль- 

ного клімату в такій сім’ї, створення умов для розвитку дітей з 

урахуванням потреб кожної дитини, забезпечення оптимальних умов 

життя дитини та захист її прав, створення можливостей для розвитку 

дитини шляхом надання комплексу якісних соціальних послуг [2]. 

Метою соціального супроводження є захист та забезпечення дотри- 

мання прав та інтересів дитини, оптимальних умов її життя та розвитку 

з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини шляхом надання 

соціальних послуг прийомним сім’ям, сім’ям опікунів чи дитячим 

будинкам сімейного типу. 

Соціальне супроводження прийомної сім’ї/дитячого будинку сімей- 

ного типу здійснюється постійно, поки на вихованні перебувають  

діти – сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Підставою 
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припинення соціального супроводження є припинення існування 

прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу з підстав, що 

визначено у нормативних документах [1]. 

Соціальне супроводження сімей опікунів, піклувальників триває 

протягом року з моменту влаштування дитини під опіку/піклування і 

протягом року до досягнення нею вісімнадцятиріччя, відповідно до 

Державного стандарту надання соціальної послуги соціального супро- 

водження сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування [5]. 

Технологія здійснення соціального супроводження регламентується 

Порядком здійснення соціального супроводу прийомних сімей, 

затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту від 31.10.2006 р. Документ визначає нормативну базу, прин- 

ципи, етичні норми, зміст, завдання, процедури здійснення соціального 

супроводу від початку до завершення надання соціальної допомоги 

сім’ям в яких проживають та виховуються діти-сироти та діти, позбав- 

лені батьківського піклування. 

Безпосередньо соціальне супроводження здійснює соціальний пра- 

цівник Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який згідно 

посадової інструкції відповідає за здійснення соціальної роботи з 

вищезазначеною категорією клієнтів та пройшов відповідну підго- 

товку. Соціальний працівник закріплюється за сім’єю наказом дирек- 

тора відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 

підставі рішення про створення прийомної сім’ї/дитячого будинку 

сімейного типу [4]. 

З прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, 

піклувальниками Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 

особі директора заключає договір щодо надання соціальної послуги 

соціального супроводження [7]. 

Відповідно, один соціальний працівник може здійснювати одно- 

часно соціальний супровід 7 – 10 прийомних сімей, у яких загальна 

кількість прийомних дітей не перевищує 35 осіб. Навантаження на 

одного соціального працівника щодо здійснення соціального супроводу 

залежить від ряду факторів. 

Спеціалісти, які здійснюють соціальне супроводження прийом- 

них сімей та дитячих будинків сімейного типу, мають пройти курс 

спеціальної підготовки за програмою, затвердженою наказом Мініс- 

терства у справах сім’ї, молоді та спорту від 03.01.2006 р. № 2670  

і мати відповідний сертифікат. 

До здійснення соціального супроводження на різних етапах можуть 

залучатися спеціалісти з різних сфер діяльності, які є працівниками 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах 

дітей або інших підприємств, установ, організацій (лікарі, юристи, 



76 

психологи тощо). Рішення про залучення фахівців приймається дирек- 

тором центру соціальних служб за поданням соціального працівника. 

Процесові соціального супроводження передує збір та аналіз інфор- 

мації про прийомну дитину або дитину-вихованця. Прийомні батьки 

(батьки-вихователі) проходять відповідне навчання, поглиблюють 

знання, у них формуються відповідні уміння і навички. Підставою для 

початку соціального супроводження є прийняття органами виконавчої 

влади рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку 

сімейного типу та передачу на виховання дітей. Копія такого рішення в 

триденний термін передається до відповідної соціальної служби за 

місцем проживання прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного 

типу разом із копіями документів на дітей. Наказом соціальної служби 

за такою сім’єю або будинком закріплюється соціальний працівник. 

Таким чином, вивчення процесу соціального супроводження 

вищезазначених сімей показав, що успішність входження дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування у прийомну 

сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю опікунів та її гармо- 

нійний розвиток у ній, залежить від ретельного планування та здій- 

снення соціального супроводження сім’ї, визначення потреб дитини, 

організації навчання прийомних батьків і членів сім’ї адекватному 

спілкуванню з нею, правильно організованій методичній роботі фахів- 

ців Центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді. 
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Сучасна соціально-психологічна реальність нашого суспільства 

потребує активізації всіх сфер діяльності. Пандемія COVID-19 стала з 

огляду на її масштабність є неабияким випробуванням для українського 

суспільства і всього людства. На сьогодні особливо актуалізувалися 

проблеми взаємодії між медичними працівниками та хворими, лікарями 

та медсестрами. 

Аналіз опрацьованих джерел свідчить про те, що останнім часом 

вчені підготували ряд публікацій, які стосуються особливостей 

організації, професійної діяльності, навчання працівників в період 

пандемії COVID-19; відображають соціально-психологічні проблеми, 

які виникли в цей період, підходи до їх вирішення. Покращення взаємо- 

дії, гармонізація спілкування в усіх сферах життєдіяльності висувається 

на одне з чільних місць. Особливої актуальності та окремого наукового 

статусу набувають проблеми медичного характеру, оскільки «хворе» 

суспільство вимагає негайного оздоровлення на всіх рівнях. 

Для діяльності медичного персоналу дуже велике значення відіграє 

професійна підготовка спеціаліста та особистісні якості. Несприят- 

ливого впливу надають установки особистості лікаря або сестри щодо 

психології тих чи інших психічних розладів, стресів, невирішених 

конфліктів, переживань. Невротичні особливості власної особистості в 

діяльності лікарів та медсестер можуть стати джерелом відчуженості, 

непорозуміння з хворими. Крім того, те чи інше захворювання діє на 
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психіку людину, при цьому викликаючи різноманітні страхи. І це, в 

свою чергу, може погіршити хід основного захворювання. Тому досить 

важливим завданням є вивчення та врахування всіх тих психічних 

процесів, які відбуваються у хворих, їх переживань, поведінки. 

Чинники виникнення психічних розладів у професійній діяльності, 

їх розвиток та стратегії подолання досліджували вчені М. Борневассер, 

І. Ветрова, Н. Водоп’янова, Л. Кітаєв-Смик, А. Леонова, А. Лібіна,  

Н. Русіна, Г. Нікіфоров та ін. 

Однією з найбільш уразливих груп щодо ризику інфікування є 

медсестри. Їхнє занепокоєння зумовлене тривогою щодо тісного 

контакту з пацієнтами; необізнаністю щодо спеціальних робочих умов і 

процедур; фізичним дискомфортом і незручностями через спеціальний 

захист; перманентним протистоянням стражданням та смерті тяжко- 

хворих пацієнтів; тривалою розлукою із членами родини та немож- 

ливістю допомогти їм у разі зараження. 

«У нещодавньому дослідженні у 85,37 % медсестер, безпосередньо 

залучених до надання допомоги пацієнтам із COVID-19, були вияв 

лені такі емоційні реакції, як гнів, тривога, депресія. За результа- 

тами онлайн-опитування в лютому 2020 р., щодо емоційних реакцій  

та копінг-стратегій медичних сестер і студентів медичних коледжів  

у провінції жінки виявляли достовірно сильнішу тривогу та страх,  

аніж чоловіки» [1]. 

2. Отож, бачимо, що серед пацієнтів і медичного персоналу, який 

працює в умовах епідемічних ситуацій, існує чимало проблем щодо 

психічного здоров’я та різноманітних розладів. Тому існує нагальна 

потреба у проведенні заходів щодо зменшення психологічного тиску на 

медичний персонал. З огляду на це, «важливо, щоб у розпал епідемії 

COVID-19 поряд із заходами реагування на надзвичайні ситуації 

громадського здоров’я було розроблено протоколи для виявлення, 

лікування та запобігання проблемам психічного здоров’я як для 

пацієнтів, так і для медичних працівників» [2]. 

Психологічний аналіз проблеми психічного захисту в спілкуванні 

медичних сестер дозволив розглянути нам науково-практичні аспекти 

поведінки з хворими в лікувальних закладах. Перегляд основної психо- 

лого-педагогічної літератури дав змогу виділити важливий момент 

названої проблеми – медична сестра сучасної лікарні повинна володіти 

не лише основними навиками сестринського обслуговування (догляд за 

хворим і створення для нього необхідних зручностей) і технічними 

прийомами професійної діяльності (різноманітні лікувальні проце- 

дури), але й вміти встановлювати контакт й розвивати інтер- 

персональні відносини з хворими, які включають певні аспекти 

психотерапевтичної роботи. 
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Таким чином, певним обсягом психологічних якостей повинен 

володіти кожен медик, особливо медична сестра, яка в ході ліку- 

вального процесу вступає в контакт із хворим, що досить часто може 

позитивно або негативно вплинути на одужання пацієнта. Ефективність 

комунікативного контакту медичної сестри із хворим залежатиме від 

впливу стратегій психологічного захисту в спілкуванні медсестри. Крім 

того, стратегія психологічного захисту обумовлена особистісними та 

поведінковими властивостями особистості, які добре спостерігаються і 

піддаються вивченню. 
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Сучасне наукове знання демонструє зростаючий інтерес до 

проблеми тривожності особистості. Цей інтерес відбивається в науко- 

вих дослідженнях, адже подана проблема аналізується як в психологіч- 

ному та і в багатьох інших аспектах. У контексті розвитку тривожності 

підлітковий вік традиційно визначається як один з найбільш складних і 

суперечливих періодів розвитку особистості. Глобальна перебудова 

організму веде до загальної нестабільності, обумовлює численні афек- 

тивні реакції, тягне мінливість емоційної поведінки [2, с. 16]. 

Дослідження тривожності на різних етапах вікового розвитку 

актуально як для розкриття сутності даного явища, так і для розуміння 
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закономірностей розвитку емоційної сфери в цілому. Багато науковців 

відзначають, що саме тривожність лежить в основі цілого ряду психо- 

логічних труднощів вікового розвитку. Рішення проблеми підвищеної 

тривожності вимагає якомога більш раннього її виявлення з метою 

профілактики і подальшої корекції. 

Аналіз досліджень підліткової тривожності останніх років дозволяє 

трактувати тривожність як переживання емоційного неблагополуччя, 

передчуття небезпеки є вираженням незадоволення значимих віко- 

вих потреб. Тривожність виокремлюється як особистісне утворення, 

яке може досить довго зберігатися. Як будь-яке складне психологічне 

утворення, тривожність характеризується складною будовою, що 

включає когнітивний, емоційний і операційний аспекти, але водночас 

домінує емоційний. 

Тривожність має яскраво виражену вікову специфіку, що 

виявляються в змісті, формах прояву компенсації і захисту. Для кож- 

ного вікового періоду існують певні області, об’єкти дійсності, які 

викликають підвищену тривогу незалежно від наявності реальної 

загрози або тривожності як стійкого освіти. Ці «вікові піки» тривож- 

ності є віддзеркаленням найбільш значущих соціогенних потреб, 

особливостей провідної діяльності, основних психічних новоутворень 

підлітка [1]. 

Науковцями визначено, що серед переліку причин, які викликають 

дитячу тривожність значне місце посідають несприятливі відносини 

дитини з батьками. Причинами тривожності можуть бути також особ- 

ливості взаємодії учителя з підлітком: перевага у спілкуванні авто- 

ритарного стилю або непослідовність особистісних вимог та оцінок. 

Підліток у зазначеній вище ситуації може перебувати в постійній 

напрузі [1]. 

Робото соціального педагога подолання тривожності підлітків 

передбачає кілька взаємопов’язаних напрямів. 

Соціально-психологічна та соціально-педагогічна просвіта батьків. 

Цей напрям соціально-педагогічної роботи може включати такі блоки: 

роль взаємин у сім’ї у виникненні та закріпленні тривожності; вплив 

способу пред’явлення вимог до дитини, вплив емоційного самопочуття 

дорослих на емоційне самопочуття дітей підліткового віку. 

Просвіта учителів закладів загальної середньої освіти. У цьому 

випадку значна увага повинна приділятися поясненню того, який  

вплив може надати тривожність як стійка риса особистості на роз- 

виток підлітків, впливати на успішність та продуктивність діяльності 

[3, с. 112]. 

Відомо, що учителі схильні розглядати тривожність швидше як 

позитивну особливість, що забезпечує дитині почуття відповідальності, 

сприйнятливість. Педагоги повинні об’єктивно оцінювати роль чітких, 



81 

послідовних і досить стійких (передбачуваних) вимог, конкретної 

зворотного зв’язку (звичайно, при дотриманні основного принципу – 

загального поваги до дитини як особистості) в профілактиці та 

подоланні тривожності [2]. 

Соціально-педагогічна робота з підлітками, орієнтована на 

вироблення і зміцнення впевненості в собі, власних критеріїв успіш- 

ності, вміння вести себе у важких ситуаціях та ситуаціях неуспіху.  

Ця діяльність повинна бути орієнтована насамперед на оптимізацію  

тих сфер, з якими пов’язані вікові прояви тривожності для кожного 

періоду. Важливим елементом роботи є вироблення індивідуальних 

ефективних моделей поведінки в значущих, в тому числі оціночних 

ситуаціях. 

Виховні та соціальні аспекти проблеми шкільної тривожності 

можна вирішити наступним чином: 

1. Активізувати процес виховання толерантності в комунікативних 

ситуаціях, формування установок на співпрацю та готовність до вияву 

компромісів; 

2. Формування у підлітків потреби перебувати в оптимальному 

психоемоційному стані під час навчальної, трудової та дозвіллєвої 

діяльності; 

3. Формування в учнів комунікативних компетенцій: умінь і 

навичок спілкування (ділове, міжособистісне), проявляти готовність до 

управління розвитком комунікативної ситуації; 

4. Розвиток у підлітків умінь і навичок психофізичної саморегуляції, 

які дадуть можливість учневі відчувати себе впевненіше при відповідях 

вчителю, виконанні контрольних робіт та здачі іспитів [3, с. 16]. 

Щодо основних напрямів соціально-педагогічної роботи можна 

виокреслити наступні: 

– соціальному педагогу слід звернути увагу на первинне виявлення 

відхилень в особистості підлітків і виявити їхні впливи на процес 

навчання і поведінкових реакцій. У разі нагальної необхідності окремі 

підлітки можуть бути направлені на діагностику до медичних або 

медико-психолого-соціальних установ для здійснення поглибленої та 

якіснішої діагностики; 

– взаємодія з медичними і соціальними центрами для здійснення 

комплексної, всесторонньої діагностики та організації корекційної 

роботи з підлітками, які мають схильність до тривожних проявів у 

поведінці; 

– організація та здійснення соціально-педагогічної роботи з 

окремими школярами та групами; 

– забезпечення взаємодії з центрами по роботі з дітьми з 

відхиленнями в поведінці, для координації виховних зусиль; 
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– надання соціально-педагогічної допомоги учителю в навчально-

виховній роботі з учнем та класом загалом; 

– здійснення психолого-педагогічного та соціально-педагогічного 

консультування підлітків, вчителів і батьків. 
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На сьогодні, різноманітні проблеми щодо релігії і віри (виховання, 

воцерковлення, становлення особистості, вплив на поведінку і ін..), все 

частіше вивчаються науковими дисциплінами і безумовно підніма- 

ються в психологічних дослідженнях. 

Ще в 1600 році, як стверджував Кейт Томас (K.Thomas) [14 С.161], 

поведінка в церкві не відповідає релігійним нормам (сиділи на лавках, 

плювалися, штовхалися, торгували і ін..). Нинішній стан релігії, на 

думку Деві (Davie) [7] перебуває в стадії занепаду де відбувається 

«секуляризація» − зменшення значення релігії в житті людини, наприк- 

лад зроблені дослідження у Британії. Звідси була придумана фраза 

«віра без належності» [9]. 

Але згідно зі статистичними даними звіту Міністерства культури 

України, на даний момент в Україні діють 89 центрів релігійний 

об’єднань і 36796 релігійних організацій (громад), де 76% віруючих є 

православними християнами, і щороку їхня кількість збільшується [15]. 

Це свідчить про актуалізацію феномена віри, де релігія претендує на 

основу формування ідеї національної ідентичності [4, с. 120–123]. 
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Психологічні коріння віри і релігії з позиції Д.В. Ольшанського  

[3, с. 241], складаються з чотирьох чинників: 1) здатність людської 

свідомості до формування досить абстрактних понять; 2) неусвідомлені 

компоненти мислення і діяльності; 3) людські емоції; 4) психологічна 

дихотомія «Ми-Вони», що лежить в основі формування всіх людських 

спільнот. 

Д. М. Угрінович [5, с. 55–56], розглядав проблему релігійної віри в 

трьох підходах: 

1. Релігійно-ідеалістичний − де, релігійна віра індивіда властива 

його свідомості − «душі», джерелом якої є Бог; 

2. Біологічний − де, індивідуальна релігійність індивіда визна- 

чається його внутрішньої психологічної потребою в вірі; 

3. Марксистський − сама по собі психіка не є джерелом релігійної 

віри, їй сприяють певні життєві умови, які обумовлюють появу певних 

психічних станів і переживань, які сприяють засвоєнню індивідом 

релігійного вірування в соціумі. 

Також були виділені характеристики «здорової і токсичної віри»  

С. Атерберном і Д. Фелтоном (2001) [1, с. 134]. Вони стверджували, що 

справжня релігійна віра включає в себе: 1) фокус − Бог; 2) стійка віра, 

яка посилюється; 3) супроводжується повагою до власної особистості і 

переконань інших; 4) орієнтоване вільне мислення; 5) збагачує людину; 

6) усвідомлення своєї недосконалості; 7) витік з внутрішніх переконань 

та протистояння комформізму; 8) орієнтація на теплі міжособис- 

тісні відносини; 9) грунтується на особистому досвіді Богоспілкування;  

10) антіномічна; 11) не засуджує; 12) заснована на реальності; 13) не 

несе функцію захисного механізму; 14) сповнена благоговіння і любові. 

Також був проведений, цілий ряд досліджень присвячених релігій- 

ним впливам. R.F. Paloutzian & L.A. Kirkpatrick [10] досліджували 

вплив релігії на особисте і суспільне благополуччя людей, виділяючи 

позитивний фактор, R.A Emmons & М.Е. McCullough [8] вивчали вплив 

релігії на психологію особистості (цінності, переконання, поведінку та 

ін..), R.D. Parke [11] досліджував сферу сім’ї та релігії (виховання дітей, 

норми, правила). Також досліджувалися напрями впливу релігії на 

психологічний і фізіологічний стан здоров’я (Chatters, 2000) [6], на 

розвиток дорослих (ідентифікація, саморозвиток) (Sinnott, 2001) [12], 

релігія розглядалась, як смислова система, яка наділяє людське  

життя цінністю і сенсом (Silberman, 2005) [13], а також психологічні 

особливості формування почуття самотності у віруючих жінок 

(Леонова, 2020) [2, с. 139–157]. 

Отже, все це показує, що дослідження різних релігійних аспектів, 

питання релігії та релігійної приналежності індивіда, а також його 

справжні мотиви, потреби, які призводять до воцерковленості, 

залишається актуальні і зараз. 
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Порушення процесів взаємодії людини з навколишнім середовищем 

в науковій літературі визначається терміном «дезадаптація» [1]. Вче- 

ними даний термін визначається по-різному, так, М. Кононова, 

Б. Алмазов, Т. Дічев, С.Раттер, А. Налчаджян, О. Вертоградов вва- 

жають, що дезадаптація – це процес порушення гомеостазу особи і 

середовища; порушення пристосування індивіда через дію факторів 

оточуючого середовища; порушення, «обумовлене невідповідністю 

природжених потреб особи з вимогами соціуму»; нездатність особи 

підпорядкувати власні потреби і прагнення соціальним вимогам  

[75, с. 26]. 

Людина протягом життя піддається ризику виникнення дезадаптації 

внаслідок дії різноманітних зовнішніх та особистісних обставин, проте 

такий ризик особливо небезпечний у кризові, переломні моменти в 

житті людини, коли відбувається різка зміна «ситуації соціального 

розвитку». Якщо брати до уваги дітей, то, як правило, виділяються три 

таких моменти: вступ дитини до школи, перехід до середньої школи 

(5 клас), і особливі ризики містить підлітковий вік [35, c. 5]. 

Дезадаптовані діти – діти, які з різних причин (внаслідок вроджених 

дефектів, вад розвитку, упущень у вихованні, педагогічної занед- 

баності) не можуть на рівні з ровесниками адаптуватися до умов 

середовища їх життєдіяльності (до дошкільного навчального закладу, 

школи, групи ровесників тощо, що суттєво впливає на їх розвиток  

і самовираження [3, c. 120]. 
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Соціальна дезадаптація індивіда виражається в невідповідності його 

поведінки тим нормам і вимогам, які ставлять перед ним оточуючі 

люди [4, с.28]. 

Слід звернути увагу на те, що у сучасних підлітків змінились 

ціннісні орієнтації. Сучасні підлітки орієнтовані на свободу від 

авторитетів, ідеалів, проте їх відсутність призводить до порушення 

самовизначення підлітків, оскільки не відбувається порівняння, 

зіставлення себе і ідеалу, що загрожує виникненням у підлітків депре- 

сій, невизначеності, безцільності і безперспективності майбутнього, що 

і є проявом дезадаптації. 

Соціальний розвиток старших підлітків пов’язаний насамперед із 

формуванням і динамікою «Я-концепції» та, з іншого боку, з виро- 

бленням навичок міжособистісної взаємодії і соціальної моделі пове- 

дінки. Науковці вказують на появу таких новоутворень, як прагнення 

до самостійності, самореалізації, визнання і спілкування [2, с. 1]. 

У процесі міжособистісної взаємодії з’являються нові норма- 

тиви і правила, які регламентують поведінку підлітків. Створення таких 

неформальних угрупувань, з одного боку, може привести до само- 

визначення підлітків у просоціальних об’єднаннях, зокрема активізу- 

ватися його діяльністю в гуртках, спортивних секціях тощо, а з ін- 

шого – самовизначення в асоціальних об’єднаннях, що гальмують 

розвиток його особистості [6, с. 195]. 

Причинами виникнення процесу дезадаптації, на думку І. Петрюк, є: 

– незадовільна організація навчального процесу; неврахування 

особистісних особливостей самої дитини і вікових новоутворень у 

роботі з дитиною; 

– невідповідність запропонованих педагогами складних завдань 

можливостям дитини. На думку автора, аналізуючи причини 

конфліктів між педагогами і підлітками, не можна не враховувати, що 

фактор неуспішності є фактором дезадаптації [7, с. 28]. 

Звернемося до характерних проявів дезадаптації у підлітковому віці. 

На думку С. Болтівець, класифікувати прояви дезадаптації у поведінці 

підлітків, можна наступним чином: 

– реакції активного протесту – агресивність, негативізм у стосунках, 

афективна напруженість, що виражається у спалахах гніву, 

роздратуванні; 

– реакції пасивного протесту – депресивний стан, наявність страхів, 

відсутність інтересу до навчання, ігор, розваг; 

– реакції тривожності і невпевненості – напруженість, скутість, 

нестійкі контакти з однолітками [5, c. 32]. 

Найбільш вираженою характерною ознакою дезадаптованих під- 

літків є занижена і навіть відсутня мотивація до навчання, яка спри- 

чинена не сформованістю навиків навчальної діяльності, відсутністю 
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потреби у знаннях і інтересу до навчальних предметів, надзвичайно 

низьким рівнем знань і невмінням їх самостійно здобувати, заміною 

активної роботи з книгами, зокрема підручниками, пасивним 

переглядом телепередач, спілкуванням в інтернеті. 

Аналізуючи причини виникнення дезадаптації старших підлітків, ми 

маємо їх розглянути у системі: підліток – школа, підліток – сім’я, 

підліток – група однолітків. Виходячи з цього, ми можемо виділити 

соціальні шкільні, соціальні сімейні причини виникнення дезадаптації в 

підлітковому віці. 

Тож, можемо говорити, що характерними проявами дезадаптації в 

підлітковому віці є: поглиблення негативного відношення до навчання і 

школи взагалі, нехтування нормами і правилами життя шкільного 

колективу, прояви асоціальних тенденцій у поведінці, що відхиляється 

від норми, несформованість комунікативної культури, порушення 

ціннісних орієнтацій, зниження мотивації до навчання, порушення 

навчальної дисципліни, конфлікти з педагогами тощо. 
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НАПРЯМ 8. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

 

 

ЛОЯЛЬНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ДО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

ЯК ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 

ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Пилипенко Н. Г. 

кандидат психологічних наук, 

науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги 

Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр профілактичної  

та клінічної медицини» 

Державного управління справами 

м. Київ, Україна 

 

В межах комплексного підходу до вирішення проблеми підвищення 

якості медичного обслуговування одним з тих питань, що стоять 

особливо гостро, є питання психологічного забезпечення якості медич- 

ного обслуговування. В першу чергу, це пов’язано з відсутністю 

безпосередніх психологічних досліджень з цієї проблеми. Аналіз літе- 

ратурних джерел показав, що різні аспекти проблеми психологічного 

забезпечення якості медичного обслуговування знайшли певне 

відображення у вітчизняних [1; 3; 5; 6: 8; 9] та зарубіжних [9; 10; 11; 12] 

дослідженнях. 

Незважаючи на зростаючу в останні роки увагу науковців до 

проблеми психологічних аспектів забезпечення якості медичного 

обслуговування, в Україні її розробка досі не отримала належного 

опрацювання. Більш того, вивчення цієї проблеми проводиться здебіль- 

шого поза межами психологічної науки, зокрема в юридичній, еконо- 

мічній, соціологічній площині. Це вказує на особливу актуальність 

дослідження окресленої нами проблеми саме з психологічної точки 

зору, адже високий рівень якості медичного обслуговування є однією з 

умов, що забезпечує закладу охорони здоров’я конкурентну перевагу. 

Виходячи з теоретико-методологічного аналізу наукових дослі- 

джень ми виділили та обґрунтували ряд психологічних складових 

якості медичного обслуговування: задоволення психологічних потреб 

пацієнтів; лояльність пацієнтів до медичного закладу; орієнтація на 

пацієнта персоналу медичного закладу; лояльність медичних праців- 

ників до клініки; комплаентна поведінка пацієнтів; психологічні компе- 

тенції (комунікативна компетентність, емоційний інтелект) медичного 
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та адміністративного персоналу клініки у спілкуванні та взаємодії  

з пацієнтами та відвідувачами клініки. 

Параметр формування та підтримання лояльності пацієнтів (наміри 

повернутися до закладу та рекомендувати його іншим) до медичного 

закладу розглядається нами у площині дослідження проблеми системи 

управління відносинами з пацієнтом, значну роль у побудові якої має 

вивчення думки пацієнтів щодо чинників, які є вирішальними у їх 

рішенні продовження відвідування лікувального закладу та рекомен- 

дації його іншим, як такого, що заслуговує на довіру і має високий 

рівень якості надання медичних послуг. 

З метою вивчення чинників, що впливають на формування та 

підтримання лояльності пацієнтів до медичного закладу нами було 

розроблено анкету з переліком тверджень, що стосуються особливостей 

медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я. 

Серед тверджень анкети ми пропонуємо наступні: наявність у 

медичному закладі сучасного медичного, діагностичного, лаборатор- 

ного обладнання; приємна комфортна атмосфера медичного закладу 

(зручна зона очікування, квіти, картини на стінах, кулери з водою, 

сучасний ремонт та меблі, наявність кафетерію); професіоналізм лікаря 

(високий кваліфікаційний рівень); можливість у достатньо швидкий 

термін після запису потрапити на прийом до лікаря без необхідності 

тривалого очікування у чергах; комунікабельність, доброзичливість і 

привітність працівників реєстратури; відчуття емоційного комфорту у 

спілкуванні з лікарем / медичною сестрою (ввічливість, тактовність, 

доброзичливість та шанобливе ставлення до пацієнта); особливі при- 

вілеї, що можна отримати як постійний відвідувач медичного закладу 

(наприклад, бонусна карта, або спеціальна карта для лікування всієї 

родини); отримання інформації від медичного закладу про різні заходи, 

що проводяться клінікою, акційні пропозиції, нові послуги і методи 

лікування; можливість доступу до своєї електронної амбулаторної 

карти через Інтернет, отримання результатів лабораторних досліджень 

електронною поштою; анкети зворотного зв’язку для пацієнтів, за 

допомогою яких медичний заклад цікавиться думкою відвідувачів (що 

сподобалось/не сподобалось; що можна поліпшити тощо) 
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На початку 80-х років священик УКЦ ієромонах-студит Григорій 

Будзинський, українські католики Йосиф Тереля і Василь Кобрин 

заснували Комітет захисту прав віруючих і почали видавати «Хроніку 

Української Католицької Церкви», в якій публікували матеріали і 

подавали інформацію про переслідування УКЦ і всіх віруючих в 

Україні. Проти членів комітету кагебісти розпочали репресії. Григорія 

Будзинського не заарештували (повторно) через старість і тяжку 

недугу, хоч піддавали постійним обшукам, допитам і перевіркам. Але 

роботу комітет не припинив, до нього вступили нові члени-дружини 

політв’язнів Ольга Горинь i Оксана Cічко. Політв’язень іван Гель 

продовжив і розвинув роботу Комітету захисту УКЦ, нав’язав стосунки 

з міжнародними організаціями і діячами, а з 1988 року почав видавати 

журнал «Християнський Голос». До комітету вступили колишні політ- 

в’язні: Степан Хмара, Василь Барладяну, о. Ярослав Лесів. Незва- 

жаючи на репресії, українці-католики ак– тивно святкували 1000-ліття 

Хрещення України при великій кількості вірних. 

Чашу всіх терпінь українців переповнив Чорнобиль. 1988 року у 

Львові розпочалися багатотисячні мітинги, на яких лунали протести 

проти політичного, економічного, релігійного і екологічного гноблення 

України. Колонізатори намагалися застосувати проти протестуючих 

давні методи брехливої пропаганди, а коли це виявилося даремним, 

стали забороняти мітинги, розганяти їх з допомогою міліції спецзагонів 

із собаками. На учасників накладали штрафи, ув’язнювали, виганяли з 

роботи, але зупинити народного руху не змогли. Священики УКЦ 

дедалі частіше беруть участь у багатолюдних панахидах на цвинтарях, 

на могилах жертв сталінських репресій і січових стрільців. 

22 січня 1989 року з нагоди відзначення 71-ої річниці злуки 

Народної Республіки (ЗУНР) з Українською Народною Республікою 

(УНР) в одну Українську Державу на подвір’ї катедрального храму св. 

Юра у Львові відбулося урочисте Богослужіння (молебень до Пре- 

святої Богородиці) при 15-тисячній громаді українців-католиків. 
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Молебень відслужив iєpомонах Найсвятішого ізбавителя (Редемп- 

торист) о. Михайло Волошин. 

У зв’язку з проголошенням перебудови і політикою гласності 

партократія і КДБ вже не могли застосовувати репресії, як у період 

застою: кидати в концтабори, замикати в божевільні,– високі штрафи, 

побиття, арешти на 15 діб i більше, звільнення з роботи, шельмування в 

пресі, наклепи, провокації тощо. Так, за участь у святку– ванні 22 січня 

митрополит РПЦ Нікодим подав у суд на організатора Марійсь- 

кого товариства «Милосердя» Ірину Калинець. Попри всі докази її 

невинності в порушенні адміністративних законів суддя Дикунська  

10 березня 1989 року за наказом КДБ засудила I. Калинець на два тижні 

арешту, що призвело до заворушень у Львові і потягло за собою нові 

арешти і штрафи. 

12 березня 1989 року біля пам’ятника Івану Федорову у Львові 

зібралися десятки тисяч львів’ян на передвиборний мітинг. Партократія 

і КДБ послали загони міліції спецкоманди «чорноберетників», які 

брутально розганяли людей, збиваючи з ніг старших жінок, заламували 

руки i запихали в міліцейські машини, проте повністю розігнати і 

залякати людей не змогли. Під вечір майже 100-тисячний натовп 

демонстрантів витіснив міліцію і «чорні берети». Запланований мітинг 

відбувся. 

Першим суто релігійним виступом Української Католицької Церкви 

на вулицях Львова була відправа Великодньої Утрені і свячення пасок 

у Велику Суботу 30 квітня 1989 року. Десятки тисяч львів’ян святили 

паски на алеї біля Порохової вежі. Чин утрені і свячення пасок 

проводили священики: Андрій Паньків, Михайло Гаврилів і Кость 

Панас. Після цього почалися щоденні Богослужіння українців-като- 

ликів у Львові біля костьолу Кармелітів, які відбувалися при великому 

здвигові народу. УКЦ виходила з катакомб і відкрито маніфестувала 

свою живучість. На всіх мітингах і зборах гостро ставилося питання 

про легалізацію УКЦ з вимогою негайної передачі українцям-като- 

ликам загарбаних храмів. У Москві на Старому Арбаті від травня і 

майже до кінця 1989 року проходило ланцюгове голодування з вимо- 

гою легалізації УКЦ. Комітет захисту УКЦ під керівництвом Івана Геля 

зібрав сотні тисяч підписів за легалізацію УКЦ. 

17 вересня 1989 року понад 300 тисяч українців-католиків узяли 

участь у поході з центру Львова до катедри св. Юра, де 20 священиків 

відправили урочистий молебень. Був проведений мітинг з вимогою 

повернення собору Юра i всіх церков Українській Католицькій Церкві. 

Після цього почалося повернення «православних» парохій до УКЦ. 

Налякані масовими виступами і динамічністю УКЦ, московські 

колонізатори вдалися до провокацій. Щоб бодай сповільнити і 

послабити український католицький розмах, вони пішли на створення 
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Української Автокефальної Православної Церкви в Західній Україні, 

основними кадрами якої стали «батюшки» РПЦ, що зі страху за своє 

корито проголосили «незалежність» Церкви, якої в Галичині ніколи не 

було. На Східній Україні чинять усілякі перешкоди, щоб автокефалія, 

яка там існувала в 1920–1935 і в 1942–1944 роках, не зайняла хоч  

одної церкви, Київську митрополію РПЦ поспішно перейменували  

в Українську Православну Церкву під командою того ж українофоба, 

кагебіста в мантії Філарета. Багато церков стали ареною боротьби між 

вірними українськими католиками і «православними» (тайняками КДБ, 

які до того мало цікавилися Церквою, а за різні злочини перебували  

на обліку в міліції). Такі «борці за православ’я» воюють з католи- 

ками, залякують і обдурюють окремих слабодухих, забитих страхом і 

самогоном селян. Боротьба за легалізацію УКЦ і поворот до віри 

батьків триває. 
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Особистісний розвиток учнів продовжує залишатися одним із 

центральних аспектів у системі педагогічної діяльності. Відповідно, 

усвідомлення вище згаданого факту особливо потребують педагогічні 

працівники та адміністрація закладів загальної середньої освіти. Адже 

педагоги, в більшості випадків, акцентують увагу на реально існуючих 

проблемах, однак не намагаються усвідомити і проаналізувати 

причини, які блокують процеси інтелектуального розвитку особистості 

школярів. 
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Якщо вести мову про інтелектуально-обдарованих дітей, то, як 

показують практика та численні психологічні дослідження, у них 

розумовий розвиток випереджає комунікативний та фізичний. Однією  

з особливостей, яка їх характеризує, є достатньо великий когнітивний 

ресурс: вони одночасно можуть слідкувати за декількома подіями  

(у них хороший розподіл уваги); у них відмінна пам’ять; мають 

великий словниковий запас; відзначаються самостійністю при 

розв’язуванні задач та не сприймають насадження відповідей [2]. 

З іншої сторони, аналіз інтелектуальної обдарованості, за пере- 

конаннями деяких науковців, дає підстави вважати, що окрім зміс- 

товної форми інтелектуальної діяльності (засвоєння різних типів 

знання, ускладнення репертуару способів переробки знань) важливо ще 

вести мову про метакогнітивний (спонтанна і свідома саморегуляція 

інтелектуальної діяльності) та інтенційний досвід (інтеграція пізнаваль- 

них, емоційних, духовно-ціннісних складових, особистий досвід) [3]. 

Якщо, в свою чергу, вести мову про інтелектуально обдаро- 

ваних старшокласників, то їх особистісний розвиток, виходячи  

з деяких публікацій, характеризується таким феноменом як особистісна 

зрілість [1]. 

Особистісна зрілість (структура особистості за В.В.Рибалко) 

представлена рядом відповідних особистісних якостей інтелектуально-

обдарованого старшокласника [1]. В контексті подібних якостей ми 

вважаємо за необхідне зосередити увагу на наступних: 

– комунікативність (комунікативна мотивація, активність, емоційна 

саморегуляція); 

– мотивація (активність діяльності, сумлінність, мотивація 

досягнення успіху, уникнення невдач); 

– характер (наполегливість, зосередженість, незалежність, 

критичність, допитливість); 

– рефлексія (самоставлення, самоусвідомлення, самопізнання, 

саморганізація). 

Оскільки особистісні характеристики є передумовою інтелектуаль- 

них досягнень школярів, то в практику роботи психолога будь-якого 

закладу загальної середньої освіти повинна ввійти система моніторингу 

особистісної зрілості, в даній ситуації, інтелектуально обдарованих 

старшокласників. 

Моніторинг особистісної зрілості інтелектуально обдарованих 

старшокласників на рівні закладу загальної середньої освіти дає змогу 

психологу відстежити можливі проблеми, з якими педагоги зіштов- 

хуються при взаємодії з даною категорією дітей, а відтак, напрацювати 

систему корекційних заходів, необхідних у роботі зі школярами в 

контексті даної проблематики. 
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Тому мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні процедури 

здійснення даного моніторингу, а також в підборі методів та мето- 

дик, необхідних для відстеження особистісної зрілості інтелектуально 

обдарованих старшокласників. 

Здійснення та проведення моніторингу особистісної зрілості інте- 

лектуально обдарованих старшокласників потребує від психолога 

організації трьох етапів, зокрема: 

1) підготовчий (визначення об’єкта та предмета дослідження; 

постановка цілей та формулювання завдань, підбір діагностичних 

методик); 

2) робочий (відстеження динаміки прояву внутрішніх можливостей 

інтелектуально обдарованих старшокласників в сучасних умовах 

освітнього середовища; збір інформації, систематизація та обробка 

даних); 

3) заключно-підсумковий (напрацювання педагогам висновків  

та рекомендацій щодо роботи з даною категорією школярів, під- 

бір корекційних методик і тренінгів для роботи з інтелектуально 

обдарованими старшокласниками). 

При розробці програми моніторингу особистісної зрілості інтелек- 

туально обдарованих старшокласників психологу слід враховувати той 

факт, що якісні особливості, які себе виявляють на робочому етапі 

дослідження, мають виступати в ролі основи для підбору та розробки 

системи методів впливу педагога на школярів задля актуалізації їх 

особистісних характеристик, необхідних їм в майбутньому для реалі- 

зації власного «Я» в різних сферах життєдіяльності. 

Якщо відштовхуватись від вище згаданих особистісних якостей 

інтелектуально обдарованих старшокласників, які складають сутність 

особистісної зрілості, то в контексті вище згаданого моніторингу засто- 

суванню можуть підлягати наступні методики, зокрема: методики на 

визначення рівня комунікабельності (рівня самоконтролю у спіл- 

куванні, коректності при спілкуванні, вільного спілкування); рівня 

тривоги, емоційно-особистісних характеристик, що проявляються у 

спілкуванні; схильності до ризику, рівня наполегливості та розвитку 

вольової саморегуляції, суб’єктивного контролю над різними життє- 

вими ситуаціями; характерологічних особливостей особистості шко- 

лярів, особистісної сфери, самооцінки; рівня домагань (дослідження 

мотивації досягнень, задоволення-незадоволення, наполегливості у 

досягненні мети), спрямованості особистості та домінуючих цінностей 

старшокласників. Окремої уваги можуть заслуговувати (опитуваль- 

ники) анкети, спрямовані на відстеження домінуючих виявів нав- 

чальної активності; визначення ступеня самоактуалізації особистості 

старшокласників, їх світоглядних орієнтирів, цінностей і пріоритетів, 

мотивів самоусвідомлення та самопізнання. Розробці можуть підлягати 
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опитувальники (анкети), спрямовані на відстеження стану прояву в 

старшокласників особистісних характеристик, необхідних їм для 

роботи над складними інтелектуальними завданнями. 

Всі способи і технології моніторингу особистісної зрілості інте- 

лектуально обдарованих старшокласників можна об’єднати у декілька 

груп: 1) метод спостереження; 2) опитування (анкетування), тесту- 

вання; 3) аналіз психологом (вчителем) педагогічних ситуацій, які 

складаються в класному середовищі. 

Оскільки не всі показники особистісної зрілості інтелектуально 

обдарованих старшокласників відзначаються однаковою динамікою 

прояву, а відтак, можуть змінюватися впродовж певних проміжків часу, 

то організація вище згаданого моніторингу потребує від психолога 

визначення його проведення та напрацювання циклічних вимірів, що 

виступає в якості запоруки отримання в майбутньому достовірних 

результатів. 

Багатогранність феномену, пов’язаного із особистісною зрілістю 

інтелектуально обдарованих старшокласників може обумовлювати 

напрацювання показників за різними аспектами, а саме: комуніка- 

тивність, мотивація, характер, рефлексія, індивідуально-психологічні 

особливості особистості тощо. Серед комплексу діагностичного інстру- 

ментарію мають місце діагностичні методики, які, як відомо, можуть 

підлягати суто індивідуальному застосуванню (відповідно, від психо- 

логів це вимагає більше часу і зусиль). Однак, якщо до подібного 

напрямку роботи буде задіяна значна кількість психологів (якщо отри- 

мані результати застосовуваної методики поетапно передавати цен- 

тральному координатору дослідження), то вивчення явища особис- 

тісної зрілості інтелектуально обдарованих старшокласників можна 

переводити у площину моніторингу регіонального чи обласного рівня. 

В загальному можна стверджувати, що організація та проведення 

подібного моніторингу на рівні закладів загальної середньої освіти 

розкриває можливості психологів (педагогів) та адміністрації закладів 

загальної середньої освіти щодо надання допомоги старшокласникам у 

становленні та розвитку власного «Я». У випадку необхідності, коли 

педагогічні працівники не в змозі забезпечити інтелектуально обдаро- 

ваним старшокласникам належний супровід їх особистісного розвитку, 

то психологу за результатами даного моніторингу важливо проводити з 

вчителями просвітницьку (корекційну) роботу щодо оптимізації їх 

професійних компетентностей, необхідних їм для роботи з інтелек- 

туально обдарованими старшокласниками. 
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