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Гасимова М. Е.
магістрант факультету промислової фармації, 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ 
УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ КЛІЄНТІВ 
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ «ОЩАДБАНК»

Анотація: У статті розглянуто, проаналізовано та досліджено основні методи, які вплива-
ють на особистість при спілкуванні в сфері послуг. З’ясовано особливості банківських послуг 
та психолого-педагогічні методи управління поведінкою клієнтів банку. Виявлено інтереси та 
мотиви в поведінці клієнтів банку. Сформовано форми взаємодії, які можуть впливати на по-
ведінку клієнтів та більш ефективно задовольнити їх потреби в банківських послугах.

Аннотация: В статье рассмотрены, проанализированы и исследованы основные методы, 
которые влияют на личность при общении в сфере услуг. Выяснены особенности банковских 
услуг и психолого-педагогические методы управления поведением клиентов банка. Выявле-
но интересы и мотивы в поведении клиентов банка. Сформированы формы взаимодействия, 
которые могут влиять на поведение клиентов и более эффективно удовлетворить их потреб-
ности в банковских услугах.

Summary: The article considers, analyzes and studies the main methods that influence the per-
sonality when communicating in the service sector. The peculiarities of banking services and psy-
chological and pedagogical methods of managing the behavior of bank clients are revealed. The 
interests and motives in the behavior of bank clients are revealed. Shaped forms of interaction that 
can influence the behavior of clients and more effectively meet their needs for banking services.

Постановка проблеми. Одним із 
основних питань сьогодення в банків-
ській сфері є вивчення та аналіз поведін-
ки клієнтів банку, форм та методів впли-
ву на клієнтів. Для ефективної взаємодії 
необхідно використовувати психолого-
педагогічні методи управління поведін-
кою людей. Фахівці сфери послуг пови-
нні знати, як спілкуватися з клієнтами і 
задовольнити їх потреби в банківських 
послугах. Вирішенню цієї проблеми 
присвячена дана стаття.

Актуальність статті. Велику акту-
альність та цінність в наш час має те-
матика даної статті, тому що завжди 
потрібно мати уявлення про потреби 
споживачів, поліпшення обслуговуван-
ня їх та покращення подальшої роботи 
банку зі своїми клієнтами, застосовуючи 
психологічні форми впливу на поведін-
ку споживачів банківських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сучасна економіка являє собою 
розвинуту та складну систему, складові 
якої пов’язані між собою і відіграють 
важливу роль у розвитку банківської 
системи, яка забезпечує розвиток, по-
кращення економічних взаємовідносин 
та функціонування економіки взагалі.

Сучасні люди досить часто, широко 
користуються послугами банку, тому ме-
тоди управління їх поведінкою являють 
собою великий та особливий інтерес. 

Важливим питанням в наш час в 
банківський сфері є вивчення та аналіз 
поведінки клієнтів банку: які саме пси-
холого-педагогічні методи управлін-
ня поведінкою людей використовують 
фахівці банку, як задовольнити потре-
би клієнтів в банківських послугах, як 
ефективно спілкуватися без конфліктів. 
Досить широко ця проблема представ-
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лена в наукових працях: В. А. Зимової 
[2], Р. Р. Корзниковой [3], К. Келлера [4], 
В. С. Селіванова [5] та інших. Управлін-
ня поведінкою клієнтів проявляється в 
різних формах. Використовують нефор-
мальні, демократичні, гнучкі способи 
та методи впливу на споживачів банків-
ських послуг.

Мета статті – розглянути та про-
аналізувати методи, які впливають на 
поведінку клієнтів, виявити основні 
психолого-педагогічні форми впливу на 
поведінку споживачів банківських по-
слуг «Ощадбанк».

Завдання: визначити методи впливу 
на поведінку клієнтів банку; провести 
дослідження у сфері надання банків-
ських послуг та поведінки клієнтів за 
допомогою анкетування; проаналізувати 
від чого залежить рівень довіри клієнтів 
до банку.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. В сфері послуг, а особливо 
в банківській сфері, велике значення 
має спілкування з клієнтом. Фахівці ви-
користовують різноманітні заходи вза-
ємодії, форми впливу на особистість для 
того, щоб задовольнити потреби клієнта.

Щоб розпочати роботу з особами, по-
трібно задіяти наступні методи впливу 
на особистість:

– взаємодія з клієнтом банку ґрунту-
ється на його мотивах. Після чого вико-
ристовують вплив на особистість, вихо-
дячи з мотивів клієнта та його переваг; 

– щоб здійснити зрушення в сукуп-
ності цінностей клієнта банку викорис-
товують мовний вплив для зміцнення та 
закріплення установки. Ці групи методів 
поділяються на: переконання, навіюван-
ня, інформування, розповсюдження ін-
формації для прояву творчих можливос-
тей особистості [2];

– прохання в своєму розумінні пе-
редбачає односторонню послугу. Проа-

налізувавши праці та вчення К. Келлера 
[4], можна стверджувати, що у клієнтів 
банку є право просити те, що він захоче 
протягом всього банківського процесу. 
Метод полягає у взаєминах, які харак-
теризуються благанням, а не примусом;

– пропозиція являє собою взаємну 
вигоду як для самого банку, так і для 
споживача банківських послуг;

– переконання як метод полягає у не-
обхідності повторного пояснення, коли 
у клієнта, на якого впливали виникає 
невпевненість та сумніви після одержа-
ної інформації. Застосування цього ме-
тоду повторно сприяє прийняттю пра-
вильного необхідного рішення;

– обґрунтування людиною своєї точ-
ки зору за допомогою різних доказів 
являє собою метод примусу. Характе-
ризується даний метод тим, що най-
важливішим є те, щоб клієнт остаточно 
прийняв не власну точку зору, а точку 
зору працівника банку;

– метод деструктивної критики – 
критика, яка спрямована на зміну дії 
клієнта та спрямування його дій за по-
радою співробітника банку іншим чи-
ном.

Складові вибору методу впливу на 
споживача банківських послуг:

1. Звички, уподобання та смаки клі-
єнта, які засновані на визнанні переваг 
одних благ перед іншими. Дані складо-
ві мають суб’єктивний характер. Вибір 
споживача залежить від популярної ре-
клами та рекомендацій близьких людей.

2. Наявність традицій суспільства 
і споживача. Клієнт робить свій вибір 
орієнтуючись не на особисту думку, а 
на думку всіх, хто так робить.

3. Ціна товарів та послуг відіграє 
важливу роль, тому що вона має змогу 
привернути чи відвернути увагу люди-
ни від придбання банківського товару, 
послуги. 
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4. Граничність та обмеженість дохо-
дів і можливостей споживачів має змогу 
регулювати поведінку клієнтів. Можна 
найчастіше спостерігати серед насе-
лення нашої країни, де досить велика 
частина людей працює за мінімальну 
плату, тому перевага споживачів йде на 
користь більш дешевих і доступних то-
варів та послуг.

5. Звичка та громадська перевага по-
лягає у нагальній необхідності покупки 
послуг, яка є тільки базою його спожи-
вання, але крім якої можливе існування 
й інших потреб.

Для позитивного впливу банківських 
послуг відзначають їх головні риси :

1. Невідчутність та абстрактність 
послуг – відсутність і неможливість 
матеріального відчуття. Змога бачення, 
оцінки до моменту надання послуг та 
отримання результатів. 

2. Мінливість виконання банківської 
послуги, яка залежить від її покупців, 
унікальності, які потребують високий 
ступінь індивідуалізації. 

3. Послуги повинні мати свою харак-
терну миттєвість – не можуть бути від-
кладені до продажу та надання на три-
валий термін. 

4. Необхідність економічної культу-
ри клієнта. Абстрактність банківських 
послуг характеризуються рисами за 
допомогою договірних відносин, які у 
свою чергу вимагають від споживачів 
високої економічної культури. 

5. Індивідуальні особливості клієн-
тів вимагають обліку, тому що послуги 
індивідуальні, тобто зменшується вико-
ристання потенційним споживачем до-
свіду інших. 

6. Постійність навчання персоналу 
та їх кваліфікації характеризується не-
постійністю якості послуг та невідділь-
ністю послуг від кваліфікації людей. 
Працівники банку повинні знати доско-

нало не тільки банківську сферу, але й 
психологію спілкування з людьми, для 
більш точного розуміння потреб клієн-
тів та їх задоволення.

Мотиви клієнтів дуже суттєво впли-
вають на процес прийняття рішення 
про придбання банківських послуг спо-
живачам: отримати клієнтами своєї ви-
годи, знизити ризик, визначити статус, 
зручність грошових операцій, здійсню-
вати свободу у фінансовій самостій-
ності, мати фізичне та естетичне задо-
волення. Протягом прийняття рішення 
щодо придбання послуг клієнт найбіль-
шу увагу надає характеристикам та осо-
бливостям обслуговування.

Робота зі споживачем сьогодні ве-
деться в умовах революції -інформацій-
ного розвитку інформаційних техноло-
гій, постійного посилення глобальної 
конкуренції, посилення фрагментації 
попиту і диференціації пропозиції [1].

В процесі роботи вивчалася поведін-
ка клієнтів банку. Для досліджень об-
рано банк України «Ощадбанк». Збір 
даних проводився за допомогою мето-
ду опитування, тобто анкетування клі-
єнтів. Представимо результати дослі-
дження послідовно.

Вікова та гендерна структура клієнтів 
банку «Ощадбанк» наведені у (табл. 1).

Таблиця 1
Вікова та гендерна структура 
клієнтів банку «Ощадбанк»

Показник Кількість 
опитаних, %

Гендерна структура
Чоловіки 34

Жінки 66
Вікова структура

17-30 років 24,3
31-46 років 50,2
47-60 років 19,8

Старші 60 років 5,7
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Проаналізувавши отримані дані, мож-
на стверджувати, що жінки частіше від-
відують та звертаються до послуг банку, 
це пояснюється тім що жіноча стать ха-
рактеризується більшою самостійністю 
та прагненням до незалежності. Також 
можемо спостерігати, що за віковим по-
казником кількість клієнтів знаходить-
ся у віці 31-46 років. Дані свідчать, що 
більша кількість клієнтів – це люди пра-
цездатного віку, а саме жінки, які актив-
но розпоряджаються своїми коштами.

Представимо отримані дані, а саме 
характеристику клієнтів банку за сімей-
ним станом у (табл. 2).

Отже, найбільш частіше звертаються 
за банківськими послугами ті люди, які 
мають сім’ю, це пояснюється у необхід-
ності оформлення іпотеки, кредитів на 
навчання дітей. На покупку побутової 
техніки та ін.

Обираючи банк опитані керувалися 
трьома джерелами інформації: порадою 
рідних та друзів (76%), консультаціями 

фахівців (20%), інформацією в Інтернеті 
(4%).

Оцінюючи якість обслуговування клі-
єнтів банку, отримали наступні характе-
ристики та результати : 

– 47% вважають важливим швидкість 
обслуговування; 

– 25% – відсутність черг у банку; 
– 14% – компетентність персоналу; 
– 10% – зручний режим роботи від-

ділень; 
– 4% – бажання персоналу допомог-

ти та вирішити завдання та проблеми  
клієнта

Висновки. Протягом прийняття рі-
шення щодо придбання послуг клієнт 
найбільшу увагу надає характеристикам 
та особливостям обслуговування. Пси-
хологічні методи взаємодії впливають 
на поведінку клієнтів та дають змогу за-
довольнити усі потреби споживачів бан-
ківських послуг.

За результатами дослідження, можна 
зазначити наступне: рівень довіри клієн-
тів до банку «Ощадбанк» пов’язаний з ло-
яльністю, яка формується протягом цілого 
процесу банківського обслуговування, а 
також при взаємодії з персоналом банку. 
Отже, персонал повинен досконало знати 
та розвивати психолого-педагогічні мето-
ди ефективного управління поведінкою 
споживачів банківських послуг для більш 
якісної роботи банку у наданні своїх по-
слуг та задоволення всіх потреб клієнтів.

Література:
1. Алешина И. В. Поведение потребителей. Москва : Экономист, 2006. – 525 с.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и 

перераб.– М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 384 с.
3. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании. Практический курс. М.: Академия, 2008. – 

288 с.
4. Котлер Ф.К., Келлер К. Л. Маркетинг. Менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 816 с.
5. Селиванов B.C. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания – М.: изд. 

центр «Академия», 2000. – 336 с.

Таблиця 2 
Характеристика клієнтів банку 

за сімейним станом

Показник Кількість 
опитаних, %

Сімейний стан
Мають сім’ю 75

Не мають сім’ю 25
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Головньова О. В.
викладач основ психології

Криворізького медичного коледжу

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Анотація: Стаття присвячена теоретичному та емпіричному дослідженню психологічних 
особливостей рівня сформованості цінностей майбутніх медичних сестер Криворізького ме-
дичного коледжу. З’ясовано зміст понять «цінність», «ціннісна орієнтація». Звернена увага на 
те, що система ціннісних орієнтацій займає особливе місце в діяльності професій типу «люди-
на – людина», набуваючи характеру центрального елемента у структурі професійного образу.

Аннотация: Статья посвящена теоретическому и эмпирическому исследованию психоло-
гических особенностей уровня сформированности ценностей будущих медицинских сестер 
Криворожского медицинского колледжа. Раскрыты понятия «ценность», «ценностная ориен-
тация». Обращено внимание на то, что система ценностных ориентаций занимает особое ме-
сто в деятельности типа «человек – человек», приобретая характер центрального элемента в 
структуре профессионального образа.

Summary: The article is devoted to the theoretical and empirical research of psychological pe-
culiarities of the level formation of the values futureʼs medical sisters of Medical College in Krivoy 
Rog. The content of the concepts: „value”, „value orientation” is determined. Attention is drawn to 
the fact that the system of value orientations occupies a special place in the activities of the profes-
sions such as „man – man”, acquiring the character of the central element in the structure of the 
professional image.

Постановка проблеми. Інтерес до цін-
нісних основ окремої особистості і сус-
пільства в цілому завжди зростав на межі 
епох: в кризові та переломні моменти іс-
торії людства, необхідність осмислення 
яких закономірно вимагала звернення до 
проблеми етичних цінностей. Зміни, що 
обумовили необхідність прийняття кож-
ним членом суспільства відповідальності 
за свою долю, призводять до поступового 
утвердження в суспільній свідомості нової 
системи ціннісних орієнтацій. Особливого 
значення набуває процес ціннісного само-
визначення у вищому навчальному закладі, 
становлення системи ціннісних орієнтацій, 
яка особливо необхідна для успішної реа-
лізації майбутньої професійної діяльності в 
системі «людина-людина».

Головним завданням медсестринської 
освіти є підготовка конкурентоспромож-

них фахівців із високим рівнем сфор-
мованості професійних знань, умінь і 
навичок, творчого мислення, кращих 
людських якостей, національної свідо-
мості. Зазначена проблема набуває ще 
більшого значення в період реформу-
вання галузі охорони здоров’я, оскільки 
в цей час змінюються правові, еконо-
мічні та організаційні основи системи 
суспільних відносин, відбувається фор-
мування нових стереотипів професійної 
поведінки медичних працівників серед-
ньої ланки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Категорії «цінність», «ціннісні 
орієнтації» привертають значну увагу 
сучасних дослідників в галузі філосо-
фії, соціології, психології та педагогіки. 
В наукових дослідженнях з означеної 
проблеми представлена низка тлума-
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чень, концепцій, теорій, що розкривають 
сутність визначених понять як одного з 
джерел їхнього формування.

Основні положення філософських 
концепцій цінностей відображено у пра-
цях С. Анісімова, B. Бакірова, М. Кагана, 
С. Кострюкова, В. Сержантова. Значний 
внесок у розвиток ціннісної проблема-
тики у психології зроблено Б. Ананьє-
вим, О. Леонтьєвим, В. Мясищевим,  
C. Рубінштейном, Д. Узнадзе, В. Ядовим. 
Теоретико-педагогічні основи проблеми 
цінностей в освіті визначено в науко-
вих доробках І. Беха, Б. Гершунського, 
І. Зязюна, В. Огневʼюка, В. Оссовського,  
О. Савченко, В. Сластьоніна, О. Сухомлин-
ської, Н. Ткачової, Г. Чижакової, А. Яро- 
шенко. Системи професійних цінностей 
представлено в наукових працях В. Гри- 
ньової, І. Ісаєва. Професійні цінності в 
рамках медичної деонтології дослідже-
но О. Іванюшкіним, Ю. Лисициним,  
А. Хетагуровою, Г. Царегородцевим.

Мета статті – дослідження рівня 
сформованості професійних цінностей 
майбутніх медсестер.

Виклад основного матеріалу. Ви-
вчення спеціальної літератури дає мож-
ливість виявити різні визначення поняття 
«цінності», які відображають багато-
значність ціннісних явищ, можливість їх 
розгляду та аналізу під різними кутами 
зору, в різних площинах людського став-
лення до світу. Як зазначають С. Возняк, 
В. Кононенко поняття «цінність» близь-
ке до поняття «значущість». Цінністю 
можна вважати все те, що може цінува-
ти особистість, що є для неї значущим і 
важливим. Власне йдеться про ту роль, 
яку предмет чи явище можуть відігра-
вати в життєдіяльності людей з погляду 
їхніх потреб, інтересів, цілей [1].

Досліджуючи проблему особистіс-
них цінностей, І. Бех зазначає, що вони 
складають внутрішній стрижень осо-

бистості. Це психологічне новоутворен-
ня, що відображає найбільш значущу 
для суб’єкта узагальнену сферу довкіл-
ля, через ставлення до якої він виділяє, 
усвідомлює і утверджує себе, своє «Я», і 
в результаті цього ця сфера стає просто-
ром його життєдіяльності. Вони сприя-
ють перетворенню соціальних норм та 
ідеалів у особистісні принципи життє-
діяльності. Цінності стають виховним 
чинником завдяки тому, що перетворю-
ються у внутрішні мотиви поведінки 
особистості [2]. 

Психологічна природа цінностей є 
предметом ґрунтовних досліджень і за-
рубіжних науковців. Найвагомішим і 
методично значущим напрямом вивчен-
ня цінностей були дослідження, які здій-
снював наприкінці 60-70-х рр. М. Рокич. 
Дослідник визначає «цінність» як стійке 
переконання в тому, що певний спосіб 
поведінки чи кінцева мета існування має 
потенційне значення з особистого погля-
ду, на відміну від протилежного чи зво-
ротного способу поведінки або кінцевої 
мети існування [1].

Не дивлячись на те, що поняття «цін-
ності» стало предметом наукових деба-
тів, до останнього часу з-поміж дослід-
ників немає одностайної думки щодо 
їх класифікації. У загальному, можливе 
виділення трьох різнопредметних під-
ходів до розгляду цього поняття: як со-
ціальної (Т. Бутківська), педагогічної 
(О. Вишневський, П. Ігнатенко, В. Стру-
манський) та психологічної проблеми  
(І. Бех, М. Боришевський, Г. Ващенко,  
Т. Яценко).

Основними умовами становлення 
системи цінностей особистості є вклю-
чення людини в діяльність та спілку-
вання. Взаємодія соціальних чинників 
із особистісними складають механізм 
соціального становлення особистості, 
що виступає активним суб’єктом сус-
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пільних відносин. У процесі соціаліза-
ції, яка визначається як вид взаємодії 
особистості із соціальним середовищем, 
людина узгоджує свої потреби згідно з 
соціальними нормами та цінностями, 
але вибірково ставиться до них, визна-
чаючи свої особистісні пріоритети та 
ієрархію цінностей. Під час діяльності 
здійснюються процеси інтеріоризації 
(присвоєння) та екстеріоризації (відтво-
рення) культурного досвіду суспільства. 
Потрібно чітко розмежовувати два само-
стійних поняття, які нерідко змішують: 
власне «цінність» і «ціннісні орієнтації» 
особистості. 

У сучасній психологічній науці най-
прийнятнішим є висхідне, за К. Клакхо-
ном, визначення цінностей як аспекту 
мотивації, а ціннісних орієнтацій – як 
суб’єктивних концепцій цінностей чи 
різновидів атитюдів (соціальних уста-
новок). У одній із своїх праць І. Кон за-
значає: «Орієнтація – це ціла система 
установок, у світлі якої індивід (група) 
сприймає ситуацію і обирає відповід-
ний спосіб дії. Орієнтації, спрямовані на 
якість соціальної цінності, називають-
ся ціннісними орієнтаціями» [3]. Тобто 
цінності і ціннісні орієнтації – не одне 
і те саме. Проте, існує зв’язок: не тіль-
ки від індивіда до соціуму, а й навпаки. 
Отже, ціннісну орієнтацію особистості 
можна розглядати як результат проекції, 
цінності – явища соціумної свідомості 
на емпіричну площину свідомості інди-
відуальної.

Окремим напрямом у вивченні про-
цесу формування ціннісних орієнтацій 
є розвиток професійних цінностей. На 
думку Є. Клімова [4], для кожної ви-
значеної професійної групи характер-
ний свій зміст діяльності, своя система 
цінностей. При цьому, як підкреслює 
Л. Дика, сьогодні професійно важливі 
якості «стають похідними від моральних 

якостей людини..., від ієрархії ціннісних 
орієнтацій» [2]. Роль ціннісних орієнта-
цій у цьому контексті полягає в тому, що 
вони, за словами О. Краснорядцевої [1], 
детермінують професійну поведінку, за-
безпечуючи зміст і спрямованість діяль-
ності і додаючи зміст професійним діям. 
Особливе значення система ціннісних 
орієнтацій займає в діяльності професій 
типу «людина – людина», набуваючи в 
цьому випадку характеру центрального 
елемента у структурі їхнього професій-
ного образу світу. Такі види діяльності є 
областями існування й розвитку загаль-
нолюдських цінностей.

Отже, професійні цінності – один із 
структурних компонентів психологічної 
готовності до тієї чи іншої професійної 
діяльності; компонент спрямованос-
ті особистості. Наявність професійних 
цінностей забезпечує сумлінне ставлен-
ня до майбутньої професії, спонукає лю-
дину до творчого пошуку, вдосконалює 
у свідомості студента умовну модель 
майбутньої фахової діяльності, яка слу-
гуватиме орієнтиром для професійного 
саморозвитку. 

Цінності дають змогу особистості 
структурувати явища матеріального чи 
духовного життя за ступенем їхнього 
значення для неї. Саме тому вони мо-
жуть виконувати роль провідних орієн-
тирів, сталих взірців у її життєдіяльнос-
ті, звільняючи від необхідності кожного 
разу всебічно аналізувати певні явища 
чи події. Професійні цінності не вимага-
ють від медсестри постійної актуалізації 
їх у свідомості під час кожного акту по-
ведінки. Втім такі цінності визначають 
принципові професійні імперативи, що 
зумовлюють загальну спрямованість її 
фахової діяльності. У свою чергу, реалі-
зація ціннісних імперативів на практиці 
в кожному конкретному випадку вима-
гає від медсестри певного змістовного 
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наповнення, що є суто індивідуальною 
прерогативою кожної окремої особи [5].

Тож уважаємо за необхідне з’ясувати 
рівень ціннісних орієнтацій у порівняль-
ному аспекті з-поміж студентів першого 
та четвертого курсів. У нашому дослі-
дженні взяли участь студенти відділен-
ня «Сестринська справа» Криворізького 
медичного коледжу. Загальна кількість 
респондентів 60 осіб.

Задля визначення ціннісних орієн-
тацій ми використали опитувальник  
С. Бубнової «Діагностика реальної 
структури ціннісних орієнтацій особис-
тості», у якому запропоновано 66 закри-
тих питань, спрямованих на вивчення 
реалізації ціннісних орієнтацій особис-
тості в реальних умовах. Ступінь про-
яву кожної ознаки визначається за допо-
могою ключа, представленого в бланку 
відповідей. Відповідно цьому підрахо-
вується кількість позитивних відповідей 
у всіх 11 стовбцях цінностей (наведених 
нижче по тексту). За результатам об-
робки індивідуальних даних будується 
графічний профіль, який відображає 
рівень кожної цінності. Для цього по 

вертикалі фіксується кількісна вираже-
ність цінностей, а по горизонталі – види 
цінностей. За результатами опитування 
отримані наступні дані (таблиця 1), які 
за кількістю набраних балів показують 
різні рівні цінностей студентів.

Після опрацювання результатів діа-
гностики ми дійшли таких висновків: 
більшість студентів І курсу (60%) на 
перше місце поставили: високе мате-
ріальне благополуччя; приємне прово-
дження часу, відпочинку; високий со-
ціальний статус і управління людьми; 
спілкування. На другому місці (24%) 
опинилися такі цінності: пошук насо-
лоди прекрасного; кохання; визнання 
і повага людей, вплив на оточення. На 
третьому місці (16%): допомога і мило-
сердя до інших людей; пізнання нового 
в світі, природі, людях; соціальна актив-
ність для досягнення позитивних змін в 
суспільстві; здоров’я. Серед студентів 
ІV курсу рівень ціннісних орієнтацій 
змінився. На перше місце (31,5%) вони 
поставили: допомога і милосердя до 
інших людей; соціальна активність для 
досягнення позитивних змін в суспіль-

Таблиця 1
Показники рівня реальної структури 

ціннісних орієнтацій студентів-медиків
№ 
п/п Цінності І курс ІV курс

1 Високе матеріальне благополуччя 15% 7,6%
2 Пошук насолоди прекрасного 8% 9,5%
3 Приємне проводження часу, відпочинку 15% 7,6
4 Допомога і милосердя до інших людей 4% 10,5%
5 Кохання 8% 9,5%
6 Пізнання нового в світі, природі, людях 4% 9,5%
7 Високий соціальний статус і управління людьми 15% 7,6%
8 Визнання і повага людей, вплив на оточення 8% 9,5%

9 Соціальна активність для досягнення  
позитивних змін в суспільстві 4% 10,5%

10 Спілкування 15% 7,6%
11 Здоров’я 4% 10,5%
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стві; здоров’я. На другому місці – 38% 
розташувалися такі цінності: пошук на-
солоди прекрасного; кохання; пізнання 
нового в світі, природі, людях; визна-
ння і повага людей, вплив на оточення. 
На третьому місці (30,4%) опинилися 
такі: високе матеріальне благополуччя; 
приємне проводження часу, відпочинку; 
високий соціальний статус і управління 
людьми; спілкування. Дослідження під-
тверджує зміни прояву рівнів ціннісних 
орієнтацій у студентів старших курсів 
на користь професійної спрямованості. 
В залежності від того, які ціннісні орієн-
тації переважають у студента, їх зміст та 
відповідність між значущістю та реалі-
зованістю, особистість виробляє певний 
стиль поведінки, яким керується у сво-
єму житті для досягнення поставлених 
цілей. 

Висновки. Отже, професійні цін-
ності медичної сестри – це сукупність 
певних утворень (уявлень, понять, ідей, 

переконань, ідеалів, заборон), які зу-
мовлюють специфіку функціонування 
її емоційно-вольової сфери й виявлення 
певного ставлення до своїх професійних 
обов’язків, а також виступають регуля-
тором здійснення нею професійної ді-
яльності.

Дослідженням встановлено, що цін-
нісні орієнтації студентської молоді 
можна піддавати впливу в умовах на-
вчання у вищому навчальному закладі. 
Уточнення й конкретизація змісту ро-
боти з формування ціннісних орієнтацій 
студентів повинна здійснюватися за дво-
ма напрямами: відповідно до мораль-
но-етичних установ суспільства; згідно 
індивідуальних та вікових особливостей 
психічних форм їх засвоєння.

Перспектива подальших пошуків мо-
жуть бути: розробка комплексу вправ, 
тренінгів, спрямованих на формування 
професійних цінностей студентів ме-
дичного коледжу.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛИСТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Статья посвящена проблеме использования стилистики в процессе разви-
тия связной речи учащихся на занятиях русского языка. В своей работе автор рассматривает 
особенности изучения фонетики, морфологии, синтаксиса, роль стилистики и культуры речи 
в процессе развития связной речи учащихся.

Анотація: Стаття присвячена проблемі використання стилістики в процесі розвитку мов-
лення учнів на заняттях російської мови. У своїй роботі автор розглядає особливості вивчення 
фонетики, морфології, синтаксису, роль стилістики та культури мовлення в процесі розвитку 
мовлення учнів.

Summary: The article is devoted to the problem of the use of stylistics in the process of develop-
ment of coherent speech of students in the classes of the Russian language. The author examines 
the peculiarities of studying phonetics, morphology, syntax, the role of stylistics and speech culture 
in the process of developing a coherent speech of pupils in this work.

Постановка проблемы. Занятия по 
развитию речи должны строиться на 
основе изучения строя языка, языковой 
и стилистической нормы и функцио-
нальных стилей речи в их органиче-
ском единстве. Изучая закономерности 
использования языковых средств в раз-
ных функциональных стилях, стили-
стическую структуру речи, учащиеся 
научатся целесообразному использова-
нию языковых средств в речи. Этот же 
принцип определяет особенности под-
бора дидактического материала и его 
расположения, а также подбор упраж-
нений.

Цель. Показать роль стилистики и 
культуры речи в процессе развития связ-
ной речи учащихся.

Основная часть. В современной 
лингвистике различают два уровня рече-
вой культуры человека – низший и выс-
ший. Для низшего уровня, для первой 
ступени овладения литературным язы-
ком, достаточно правильности речи, 
соблюдения норм русского литератур-

ного языка. В понятие хорошей речи 
включаются как минимум три призна-
ка: богатство, точность и вырази-
тельность. Высокий уровень речевой 
культуры – неотъемлемая черта культур-
ного человека.

Выдающуюся роль в осознании сти-
листической системы русского литера-
турного языка сыграли филологические 
труды М. В. Ломоносова. В 1757 г. вы-
ходит в свет его рассуждение «О пользе 
книг церковных в российском языке», в 
котором излагается знаменитая ломоно-
совская теория трех «штилей». Со вре-
мен Ломоносова стилистическая систе-
ма русского языка претерпела коренные 
изменения, иными стали состав и соот-
ношение жанров литературы. 

Стилистика (слово «стиль» проис-
ходит от названия иглы, или стилета, 
которым древние греки писали на во-
щаных дощечках) – это раздел науки о 
языке, изучающий стили литературно-
го языка. Следует различать стилисти-
ку языка и стилистику речи. Стили-
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стика речи базируется на стилистике 
языка. Задача стилистики языка заклю-
чается в установлении стилистической 
роли средств языка на всех языковых 
уровнях. Задача же стилистики речи – 
установление закономерностей функ-
ционирования элементов языка в речи. 
К стилистике тесно примыкает культу-
ра речи. Предметом культуры речи яв-
ляется языковая структура в ее комму-
никативном воздействии.

Важной задачей культуры речи также 
является задача научить учащихся гра-
мотно применять предложенные нормы 
речи и правила ее построения, с этой 
целью необходимо подбирать трениро-
вочные упражнения, способствующие 
закреплению данных навыков.

Фонетические средства языка, их 
использование в речи

Для создания образцовой в звуковом 
отношении речи звуки в речевом пото-
ке должны быть подобраны так, чтобы 
речь была легко произносимой и в то 
же время отчетливой. Древнегреческий 
мыслитель Аристотель считал, что на-
писанное должно быть «удобочитаемо и 
удобопроизносимо».

Выразительные средства фонетики 
для усиления фонетической вырази-
тельности речи

Звукопись – прием усиления изобра-
зительности текста с помощью повторе-
ния ударных и безударных слогов, глас-
ных и согласных звуков.

Повторы, образующие особое по-
строение текста. Это придает тексту сво-
еобразную симметрию.

Например:
Я мечтою ловил уходящие тени,
уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали сту-

пени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
Бальмонт.

Звуковая инструментовка – стили-
стический прием, состоящий в подборе 
слов близкого звучания.

Пирует Петр. И горд, и ясен, 
И славы полон взор его. 
И царский пир его прекрасен.
Здесь повторяются гласные [о], [а] и 

согласные [п], [р], [т]. Это делает стих 
музыкальным и ярким; в богатстве зву-
ковых повторов словно отражается ши-
рота размаха воспеваемого победного 
торжества.

В зависимости от качества повторяю-
щихся звуков различают аллитерацию и 
ассонанс.

Аллитерацией называется повторе-
ние одинаковых или сходных согласных.

Нева вздувалась и ревела
Котлом клокоча и клубясь. 
А.С. Пушкин
Ассонанс – приём усиления изобра-

зительности текста путём повторения 
гласных звуков.

Например:
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В Ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
лелею травы, лелею нивы.
Здесь повторяются гласные «о» и «е».
Знание основных вопросов фонети-

ческой стилистики поможет учащимся 
усвоить законы благозвучной речи, на-
учит их добиваться наиболее точного 
и ясного звукового выражения мысли, 
умело пользоваться выразительно-изо-
бразительными возможностями рус-
ской фоники, которой так восхищался  
Н. В. Гоголь. Он писал о красоте русской 
речи: «Дивишься драгоценности нашего 
языка: что ни звук, то и подарок; все 
зернисто, крупно, как сам жемчуг...».

Морфологические средства языка
Грамматическая стилистика – это 

средства морфологии и словообразова-
ния, дающие говорящему возможность 
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наиболее целесообразного выбора и ис-
пользования морфологических и слово-
образовательных синонимов и вариан-
тов в соответствии с целями и задачами 
общения, а также функционально-сти-
листической принадлежностью текста, 
его стилевым назначением. 

Языковые явления, относящиеся к 
стилистике словообразования:

– производное слово приобретает 
стилистическую окраску, несвойствен-
ную производящему слову (дочурка, си-
ротка, докторша, шоферюга);

– аффиксация способствует функци-
онально-стилевой закрепленности слова 
(потребовать – востребовать, даром – 
задаром – задарма, гречиха – гречка);

– особенности словообразования 
ограничивают сферу употребления слов 
(свистать всех наверх; мультик, муль-
тяшка);

– особенности словообразования ста-
новятся причиной архаизации слов

(дерзкий – дерзостный);
– словообразование становится при-

чиной речевой экспрессии при создании 
неологизмов (широкошумные дубравы –  
у Пушкина; прозаседавшиеся – у Мая-
ковского).

При изучении морфологической 
стилистики необходимо обращать 
внимание на стилистическую оценку 
вариантных форм частей речи.

Словообразование существительных 
(оценочность, создаваемая аффиксаци-
ей). Наиболее сильной экспрессией об-
ладают суффиксы субъективной оцен-
ки существительных: домик, домишко, 
домина. Среди них выделяются прежде 
всего размерно-оценочные суффиксы: 
уменьшительно-ласкательные (рука –  
ручка, рученька) и увеличительные (до-
мище, детина, ножища). Рядом с суще-
ствительными, имеющими уменьши-
тельно-ласкательные суффиксы, часто 

используются оценочные прилагатель-
ные: одно слово, по выражению А.А. 
Потебни, как бы «заражает другое» (ма-
ленький домик, седенький старичок).

Упражнения по использованию 
форм частей речи

Задание 1. Укажите ошибки в упо-
треблении количественных и собира-
тельных числительных и в построении 
количественно-именных сочетаний. За-
пишите цифры словами и отредактируй-
те текст. Делайте запись в три колонки. 

В митинге участвовало более 4,5 ты-
сячи горожан.

После индексации расходы выросли 
до 12,5 триллионов рублей в месяц.

Задание 2. Назовите и исправьте мор-
фолого-стилистические и другие рече-
вые ошибки в данных предложениях, 
сделайте запись в три колонки. 

Правительство Новой Зеландии и 
Фиджи выступили с предложениями 
о том, чтобы Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение о превращении 
южной части Тихого океана в безъядер-
ную зону.

Вовлечение в хозяйственные обо-
роты миллионов гектар пустующих 
земель – самая важнейшая задача на 
этот период.

Стилистически окрашенные морфо-
логические варианты имеют ту же функ-
цию, что и стилистически окрашенные 
слова, придают речи тональность, непо-
средственность и естественность или, 
напротив, торжественность.

Синтаксические средства языка, 
их использование в речи

Раздел синтаксической стилистики 
рассматривает стилистическую характе-
ристику синтаксических средств языка 
и наиболее целесообразное использова-
ние синонимичных вариантов в соответ-
ствии с содержанием текста, его функ-
ционально-стилевой принадлежностью, 
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целевым назначением и общей экспрес-
сивной окраской.

Рассматривается: синонимия раз-
личных типов простого предложения, 
определяется стилистическое значение 
порядка слов в предложении, анализи-
руется 

– стилистическое использование раз-
ных типов сказуемого, изучаются вари-
анты форм, связанные с управлением, 
стилистика сложных предложений, сти-
листическое использование периода, 
стилистические особенности прямой и 
несобственно-прямой речи, стилистиче-
ская оценка использования междометий, 
обращений, вводных слов и словосоче-
таний, вставных конструкций, элементы 
поэтического синтаксиса. 

Упражнения 1. Задание. Принято 
считать, что в словосочетании вижу ка-
каду представлено управление, а в слово-
сочетании стиль модерн – примыкание. 
Предложите морфологическое описание 
слов какаду и модерн, не противореча-
щее такому взгляду. 2.Задание. Опиши-
те принципы взаимодействия морфо-
логических признаков слов, входящих 
в словосочетания типа опытнейший 
из тренеров. Приведите аналогичные 
примеры. 3. Задание. Сформулируйте 

правила, регулирующие расположение 
союзных средств (союзов, частиц, союз-
ных слов) в сложноподчиненных пред-
ложениях.

Фразеологическая стилистика
В разделе «Фразеология» изучают-

ся стилистические свойства и вырази-
тельные возможности устойчивых обо-
ротов речи, а также использование их 
в различных функциональных стилях. 
Задание. Укажите ошибки при употре-
блении фразеологизмов и образных вы-
ражений. 

Правительство прикладывает се-
рьезные шаги к погашению долга.

Чем дальше в лес, тем больше щепки 
летят: работа наша требует все боль-
ших затрат.

Вывод
Высокий уровень речевой культуры – 

неотъемлемая черта культурного челове-
ка. Совершенствовать свою речь – задача 
каждого из нас. Для этого нужно следить 
за тем, чтобы не допускать ошибок в про-
изношении, в употреблении форм слов, 
в построении предложении. Нужно по-
стоянно обогащать свой словарь, учиться 
чувствовать своего собеседника, уметь 
отбирать наиболее подходящие для каж-
дого случая слова и конструкции.

Литература:
1. Барлас Л.Г. Русский язык. Стилистика. / Барлас Л.Г. – М.: Просвещение, 1979.
2. Виноградов, В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. –  

М. : Наука, 1986. – 147 с.
3. Ефремова, Т.Ф Современный толковый словарь русского языка / Т.Ф. Ефремова – М: 

Наука, 2000 – 242 с.
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Гуліцька С. Г. 
вихователь дошкільного навчального закладу № 27 

міста Прилуки Чернігівської області 

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЗАСОБАМИ КОЛЕКТИВНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

Анотація: Автором окреслені форми, методи та зміст роботи вихователя ДНЗ щодо скла-
дання освітнього проекту засобом музейної педагогіки.

Аннотация: Автором освещены формы, методы и содержание работы воспитателя до-
школьного учреждения относительно составления и проведения учебного проекта посред-
ством музейной педагогики.

Summary: The author outlines the forms, methods and content of the work of the teacher of 
the preschool educational establishmnet in relation to the compilation of an educational project by 
means of museum pedagogy.

Постановка проблеми. Сьогодні чи 
не найважливішими і найактуальнішими 
напрямами роботи у сфері музейної пе-
дагогіки є духовно-моральне та громад-
сько-патріотичне виховання. Адже від 
того, яке зерно ми посіємо в душі дітей у 
дошкільному віці, таким паростком про-
росте воно в майбутньому, впливаючи 
на формування характеру та самосвідо-
мості особистості.

Концептуальні позиції щодо рефор-
мування змісту дошкільної освіти в 
Україні були доволі чітко встановлені в 
державних документах. Спираючись на 
офіційні документи реалізується музей-
на педагогіка народознавчого напрямку.

Концепція дошкільного виховання в 
Україні (1993), сповідуючи історичний 
підхід до патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку, актуалізує його наро-
дознавчі, українознавчі та краєзнавчі на-
прями.

Державним стандартом дошкільної 
освіти є Базовий компонент дошкільної 
освіти. Його мета – забезпечення життє-
вої компетентності дитини. Саме тут ви-
значено зміст життєдіяльності дитини. 
«Усвідомлює зміст понять «сім’я», «сі-
мейні традиції» (склад, ознаки: спільне 
проживання, взаємна турбота, любов, до-

брозичливість, сімейні обов’язки, повага 
та гідне ставлення до членів сім’ї, збере-
ження сімейних традицій)» [1, с. 9].

В навчальному році ДНЗ розпоча-
ли працювати над реалізацією першо-
го етапу науково – методичної теми – 
«Формування національної свідомості 
та патріотизму особистості в навчально-
виховному процесі». 

Метою написання статті є висвіт-
лення форм, методів та змісту роботи 
вихователя ДНЗ щодо складання освіт-
нього проекту засобом музейної педаго-
гіки.

Мета музейної педагогіки -залучен-
ня до музеїв підростаючого покоління, 
творчий розвиток особистості. Тому на 
сьогоднішній день музейну педагогіку 
розглядають як інноваційну педагогічну 
технологію.

«Музейна педагогіка – галузь діяль-
ності, що забезпечує передавання куль-
турного досвіду через педагогічний про-
цес в умовах музейного середовища»  
[2, с. 32].

Завдання музейної педагогіки:
• формувати у дітей ціннісне ставлен-

ня до культурно-історичної спадщини;
• розвивати інтерес до експонатів  

музею;
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• збагатити уявлення образу музею як 
зберігача предметів культурно-історич-
ного значення.

Зміст напрямів культурно-освітньої 
діяльності розкривається через різно-
манітні форми та методи роботи, се-
ред яких варто виділити такі, як: бесіди, 
екскурсії, консультації, наукові читання, 
свята, концерти, літературні вечори, кі-
носеанси, зустрічі з цікавими людьми, 
майстер-класи, конкурси і вікторини, 
персональні виставки дітей і дорослих.

Методика створення міні-музеїв у 
дитсадку – важлива складова реаліза-
ції принципів музейної педагогіки, що 
забезпечує умови для особистісного 
розвитку дошкільнят, безпосереднього 
залучення їх до світу мистецтва. Міні-
музеї – це куточки, що оформлені від-
повідно до певної теми і містять, окрім 
„музейних експонатів”, дитячі роботи, 
створені малюками до і після відвід-
ування класичних музеїв.

«У невичерпному джерелі народної 
моралі нам треба черпати духовну енер-
гію справжньої людяності, дружби і то-
вариськості, справжнього братства віль-
них людей» [3, с. 28].

Створення міні-музею складається з 
декількох етапів.

1 етап. Постановка цілей і завдань 
перед батьками вихованців дитячого 
садка. Цей етап включає в себе про-
ведення таких заходів, як: проведення 
батьківських зборів, консультацій, інди-
відуальної роботи.

2 етап. Вибір приміщення.
Необхідно враховувати кількість від-

відувачів та експонатів.
3 етап. Збір експонатів і реєстрація 

їх у каталозі.
4 етап. Оформлення міні-музею, яке 

вимагає дотримання певних умов:
– оформлення кімнати (куточка) з 

урахуванням естетичних норм;

– наявність дитячих меблів для про-
ведення ігор, занять;

– дотримання правил безпеки, гігіє-
нічних норм.

5 етап. Розробка тематики і змісту 
екскурсій і занять для ознайомлення 
дітей з експонатами.

6 етап. Розробка перспективно- 
тематичного плану роботи, в якому пе-
редбачалися не тільки заняття з дітьми, 
але і заходи для батьків, а також конкур-
си та виставки, матеріали для проведен-
ня анкетування, діагностики дітей.

7 етап. Вибір екскурсоводів. Ними 
можуть бути педагоги,старші дошкіль-
нята та батьки.

8 етап. Відкриття міні – музею із за-
прошенням дітей та їх батьків.

Екскурсійна робота в міні-музеї
Виключно важливе місце в роботі мі-

ні-музею повинні займати заняття-екс-
курсії. Велику увагу треба приділяти 
підготовці юних екскурсоводів із стар-
ших дошкільних груп. Вони залучають-
ся до проведення екскурсій по музею 
для батьків і дітей молодшого дошкіль-
ного віку.

Методичні форми екскурсійної робо-
ти з дітьми дошкільного віку в умовах 
музею досить різноманітні: проведення 
оглядових і тематичних екскурсій, про-
ведення пізнавальних бесід та заходів, 
організація виставок. Перелічені мето-
ди реалізуються у різноманітних фор-
мах та методах роботи екскурсовода з 
дітьми: вікторинах, шарадах, ребусах, 
дидактичних іграх, творчих завданнях. 
В умовах систематичної роботи і мето-
дично правильної організації педагогіч-
ного процесу не тільки можливо, але і 
необхідно починати навчання музейно-
му сприйняття з раннього віку. При цьо-
му надзвичайно велика роль музею, його 
величезні можливості для прилучення 
до світу музейних цінностей.
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Кожен міні-музей – результат спіль-
ної роботи вихователів, дітей і їхніх ро-
дин, результат довгострокового проекту 

Етапи розробки та проведення про-
екту (послідовність роботи вихователя)

1. Поставити перед собою мету, вра-
ховуючи інтереси і потреби дітей.

2. Обговорити плану з сім’ями.
3. Разом з дітьми та батьками ство-

рити план-схему проведення проекту та 
розмістити на видному місці.

4. Зібрати інформацію, матеріал (ви-
вчити з дітьми план-схему).

5. Організувати заняття, ігри, спосте-
реження – всі заходи основної частини 
проекту.

6. Пропонувати домашні завдання 
батькам та дітям.

7. Організувати самостійну творчу 
роботу (пошук матеріалу, інформація, 
малюнки, альбоми, пропозиції) батьків 
та дітей.

8. Організувати презентацію проек-
ту (свято, відкрите заняття, акція, КВН 
тощо), створення книги, альбому, відео-
фільму .

9. Підведення підсумків: виступ на 
педагогічній раді, „круглому столі”, уза-
гальнення досвіду.

Завдання проекту:
• учити дитину бачити історико-куль-

турний контекст навколишніх речей, 
тобто оцінювати його з точки зору роз-
витку історії та культури;

• формувати розуміння взаємозв’язку 
історичних епох і своєї причетності 
до іншого часу, іншої культури через  
спілкування з пам’ятками історії та куль-
тури;

• формувати здатність до відтворення 
образу відповідної епохи на основі спіл-
кування з культурною спадщиною, тоб-
то до художнього сприйняття дійсності;

• розвивати здатність до естетичного 
споглядання і співпереживання;

• викликати повагу до інших культур;
• розвивати здатність і потребу са-

мостійно освоювати навколишній світ 
шляхом вивчення культурної спадщини 
різних епох і народів.

 З метою вивчення впливу сімейних 
реліквій у вихованні дитини пропонує-
мо почати роботу з анкетування «Спад-
щина у вашій сім’ї».

Це допоможе краще орієнтуватися в 
педагогічних потребах кожної сім’ї, вра-
хувати її індивідуальні особливості.

 Знаючи, яка важлива атмосфера 
дружніх взаємин між педагогом і бать-
ками, перший сімейний клуб «Традиції 
сімейного виховання» важливо провести 
в нетрадиційній формі. 

З інтересом батьки ставляться до пре-
зентації на мультимедійному проекторі. 
Навіть кожна сім’я самостійно може го-
тувати короткий відеофільм «Як ми ви-
користовуємо сімейні традиції у повсяк-
денному житті», де батьки матимуть 
змогу поділитися власним досвідом ви-
користання сімейних традицій.

Неможливо виховати дитину слова-
ми, без особистого прикладу. Тількио-
собистий приклад дорослого породжує 
в дитини зацікавленість. Тому можнави-
користатитаку форму роботи з батька-
ми, як «Батьки-дітям». Батьки матимуть 
змогу презентувати свою сімейну релік-
вію, як дітям так і батькам.

Для реалізації проекту важливі спільні 
розваги: «Сімейні традиції», «Прийшла, 
Масляна, прийшла з млинцями», де всі 
матимуть змогу розглянути весняні дере-
ва вбрані у різнокольорові стрічки та без-
ліч ляльок-мотанок, побувати на ярмарку 
продажу народних промислів, придбати 
для своїх дівчаток українські віночки та 
познайомитись з народною традицією 
Масляної-випічкою жайворонків.

Провести семінар – практикуми, тре-
нінги: для батьків «Як залучати дітей до 
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збереження старовинних речей вдома?», 
«Як правильно вибрати народну іграш-
ку» та етно-квест «Традиції нашої сім’ї»; 
батьківські турніри: «Використання на-
родознавчих засобів у становленні осо-
бистості дитини»; брейн-ринги: «За-
співай мені, мамо!»; інтерактивні ігри 
«Згадай гру дитинства», майстер-кла-
си: «Розмалюю писанку, розмалюю», 
«Лялька-мотанка – берегиня домашньо-
го вогнища».

Обов’язково потрібно залучити сім’ї 
до екскурсій краєзнавчого музею. Діти 
зі своїми батьками матимуть змогу ба-
чити речі, якими користувались давні 
слов’яни: монети, жіночі прикраси, за-
соби праці, посуд, зброю, народний одяг, 
чудові вишивані сорочки, рушники, 
яскраву українську кераміку, вироби з 
дерева, скриню з вирізаними орнамен-
тами. 

А також екскурсії-подорожі до бабусі 
«До бабусі на гостину» та екскурсії-по-
дорожі до бабусиної оселі «Українська 
наша хата завжди радістю багата», де 
діти зустрінуться віч-на-віч з минулим 
нашого народу. Діти не тільки розгляда-
тимуть інтер’єр української хати, укра-
їнської печі, українського побуту, але й 
зможуть власноруч подіяти з деякими 
речами під керівництвом бабусі, попра-
сувати рушник качалкою, посидіти на 
печі. 

Тісний контакт дитини зі старшими 
членами сім’ї емоційно збагачує родин-
ні зв’язки, зміцнює сімейні традиції, на-
лагоджує наступність між поколіннями 
через дозвілля, як вечір спогадів «Бать-
ки і діти: естафета поколінь», дерево ро-
ду-зустріч поколінь «Роль бабусі у вихо-
ванні дитини-дошкільника».

Коли брак часу або складнощі з роз-
кладом заважають зустрітися з батьками 
особисто, то підтримувати контакт з бать-
ками допоможуть деякі форми письмо-

вого спілкування через інтернет сервіси: 
інтернет-листування з батьками в бло-
зі, родинний міст через використання 
інтернет-ресурсу Viber, передавання ін-
формації через електронну пошту.

На базі музею можна організувати-
короткочасні виставки «Світ давнини», 
«Бабусин посуд». Великий інтерес у до-
рослих і дітей викликає експозиція «Сі-
мейні реліквії». Її основу можуть склас-
ти різніпредмети, що відображають 
історіюрізних сімей.

Традиційним повинно статипрове-
дення акції: «Подаруйекспонат музею». 
Цевиховає у дітейдбайливе ставлення до 
старих речей; при цьому дітивчитимуть-
ся не тільки приймати подарунки, але й 
робити їх.

Відразу для батьківце виявиться не-
просто, але щира і непідробна радість в 
очах дітей змусить їх бути добрішими, 
уважнішими, чеснішими до оточуючих. 
І слідоодин за одним потягнуться всі 
інші. Адже завданням вихователя орга-
нізувати це так, щоб дорослі самі захоті-
ли допомогти, принести старовинні речі. 
Розглядаючи і граючисьними, дитина 
може познайомитися зісторієюсім’ї, іс-
торією та традиціями рідного краю. 

Висновки.
Музейна педагогіка забезпечить 

художньо-естетичне сприйняття ди-
тиною культурного надбання укра-
їнського народу. усвідомлення своєї 
відповідальності за його збереження, примно-
ження та передачу надбання іншим поко- 
лінням.

Сподіваємося, що вони виростуть 
справжніми патріотами, які любитимуть 
Україну, берегтимуть її традиції та запо-
чатковуватимуть свої.

Люди повинні з раннього дитинства 
розуміти, що вони знаходяться в потоці 
історії, що вчинки кожної людини за-
лишають свій слід, віддзеркалюються  
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в історії і будуть оцінюватися наступни-
ми поколіннями, впливати на їх долю. 
Народні і сімейні традиції, перекази, 
легенди, гордість за свою країну, за 
своїх батьків і дідів – невід’ємна час-
тина формування національної свідо-
мості людини, патріотичних почуттів, 
менталітету всього суспільства. Діти, 

полюбивши і освоївши музейний про-
стір, стануть у старшому віці найбільш 
вдячними і сприйнятливими відвідува-
чами музейних виставок та культурних 
подій, придбають пізнавальний інтерес 
до «справжнього » музею. У дітей сфор-
мується ціннісне ставлення до історії, 
з’явиться інтерес до музеїв і виставок.
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ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНЯТ 
В ДОВКІЛЛІ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

Анотація: У статті порушено проблему підготовки майбутніх вихователів до формування 
безпечної поведінки дошкільнят у довкіллі, визначено зміст і методи підготовки до форму-
вання загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів педагогічного 
коледжу в процесі вичення курсу «Безпеки життєдіяльності».

Аннотация: В статье освещена проблема подготовки будущих воспитателей к вопросу 
формирования безопасного поведения дошкольников в среде, определены содержание и 
методы формирования общекультурных компетенций побезопасности жизнедеятельности у 
студентов педагогического колледжа в процессе изучения курса « Безопасность жизнедея-
тельности».

Summary: The article addresses the problem of the training of future educators for the formation 
of safe behavior of preschool children in the environment, the content and methods of preparation 
for the formation of general cultural competences for life safety at the students of the pedagogical 
college in the process of securing the course of "Safety of Life" are determined.

Постановка проблеми. Проблема за-
хисту від небезпек виникла одночасно з 
появою людини на землі. Багато правил 
безпеки формулювалися, коли люди на-
магалися захиститися від диких звірів 
і природних явищ. З часом змінилися 
умови життя людини, змінилися і прави-
ла безпеки життєдіяльності. Тепер вони 
пов’язані з інтенсивним рухом тран-
спорту на міських вулицях, розвиненою 
мережею комунікацій, великим скупчен-
ням людей, технізацією житла. Безпека 
життєдіяльності представляє серйозну 
проблему сучасності. Саме від навче-
ності і досвіду в більшій мірі залежить 
здатність людей до безпечного існування 
в навколишньому середовищі. Особливу 
тривогу ми відчуваємо за найбільш без-
захисних громадян - маленьких дітей. 
Завдання дорослих полягає не тільки в 
тому, щоб оберігати і захищати дитину, 
а й у тому, щоб підготувати її до зустрічі 
з різними складними, а часом небезпеч-
ними життєвими ситуаціями. Основні 

завдання вихователя спрямовані на озна-
йомлення дошкільнят з деякими пред-
метами та явищами, з особливостями 
стосунків між людьми, які можуть спри-
чинити хвороби, нездужання, викликати 
небажані стреси, а також на формування 
елементарних умінь навичок поведінки 
в різних ситуаціях.

Аналіз сучасних досліджень та пу-
блікацій.

Так, Г. Троцко зазначає, що сутніс-
тюпідготовки студентів до педагогічної 
діяльності є система змістовно-педа-
гогічних та організаційно-методичних 
заходів, спрямованих на забезпечення 
готовності майбутнього педагога до 
педагогічної діяльності. Підготовка 
виступає засобом формування го-
товності до діяльності, а готовність є 
результатом і показником якості під-
готовки. Такого самого підходу дотри-
мується Т. Жаровцева, «готовність», 
на її думку, – це мета і результат під-
готовки. Готовність до педагогічної ді-
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яльності в дослідженні А. Ліненко роз-
глядається як цілісна інтегрована якість 
особистості. Готовність не є вродженою, 
а виникає в результаті певного досвіду 
людини, що ґрунтується на формуванні 
її позитивного ставлення до професійної 
діяльності, усвідомленні мотивів і по-
треб у ній [2]. Готовність до навчально-
виховної роботи в дошкільному закладі 
становить базис фахової підготовки до 
педагогічної діяльності і потребує по-
шуків у створенні цілісної ефективної 
системи цієї підготовки.

Метою написання статті є визначен-
ня структурних компонентів готовності 
майбутніх вихователів до формування 
безпечної поведінки дошкільників.

Виклад основного матеріалу. 
Перш ніж чомусь навчати дошкільни-

ків, педагоги повинні самі отримати чіт-
кі знання та оволодіти навичками щодо 
зазначеного питання. Але головне – до-
нести до свідомості дітей розуміння про 
цінність, неповторність кожної людини, 
викликати у них бажання опікуватися 
власним здоров’ям, бути обачним та ці-
нувати особисту безпеку й життя.

Професійна готовність формується в 
процесі професійної підготовки, осно-
вними компонентами якої є:

1. Мотиваційний компонент профе-
сійної підготовки майбутнього виховате-
ля дошкільного закладу проявляється у 
формуванні його позитивного ставлення 
до професійної діяльності, усвідомленні 
мотивів і потреб у ній, котрі спонукають 
особистість фахівця дошкільної освіти 
до творчої та інноваційної педагогічної 
діяльності. 

2. Психологічний компонент пе-
редбачає наявність запасу професійних 
знань, умінь і навичок, моральний по-
тенціал особистості, що мають забез-
печити успішне виконання професійних 
функцій. 

3. Когнітивний компонент профе-
сійної підготовки – передбачає засвоєн-
ня майбутнім спеціалістом системи про-
грамових знань, способів їх засвоєння, 
досвіду творчої діяльності. 

4. Операційний компонент полягає 
у володінні майбутніми вихователями 
дошкільної освіти прийомами, метода-
ми, формами та технологіями педагогіч-
ної діяльності у навчально-виховному 
процесі дітей дошкільного віку та науко-
во - дослідної роботи; задатки до творчої 
діяльності, креативність особистості; 
творчі вміння, 

5. Рефлексивний компонент - оцінка 
власної педагогічної діяльності, відпові-
дальність за її результати.

Головними завданнями курсу «Без-
пеки життєдіяльності» є оволодіння 
студентами теоретичними знаннями, 
практичними уміннями і навичками, 
необхідними для формування безпечної 
поведінки дитини в довкіллі від наро-
дження до 6 років, а також формуван-
ня у студентів системи наукових знань 
про сучасні концепції і технології піз-
навального розвитку дітей дошкільного 
віку; уміння бачити дитину в освітньому 
процесі ДНЗ і оцінювати особливості її 
розвитку; формувати готовність до про-
ектування форм взаємодії з дитиною та 
групою дітей. Майбутній вихователь, 
який намагається формувати у дошкіль-
ників екологічно-доцільну поведінку, 
безпечну поведінку в довкіллі має бути 
відповідальним за ті знання, уміння й 
навички, яких набувають діти. Тому осо-
бливого значення набуває самостійна 
підготовка студентів, яка за своїм об-
сягом, значущістю та змістом повинна 
перевищувати ті знання, які були набуті 
упродовж навчання у вищому навчаль-
ному закладі. Забезпечити ефективність 
самостійної діяльності студентів у на-
вчальному процесі можливо за умови 
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належної науково-методичної бази. 
Особлива увага під час виконання са-
мостійної роботи акцентується на під-
борі практичного матеріалу для роботи 
з дошкільниками, що сприяє засвоєнню 
знань про безпечну екологічно- доціль-
ну поведінку в довкіллі. Студенти визна-
чають правила поведінки в природі, об-
ґрунтовують позитивний та шкідливий 
вплив деяких природних факторів на 
життя та здоров’я дитини, розробляють 
кодекси поведінки дитини та людей в 
різних видах довкілля. На заняттях з без-
пеки життєдіяльності студенти «програ-
ють» педагогічні ситуації, моделюють 
роботу з дітьми, визначають навчально-
виховні завдання, метою яких - форму-
вання безпечної поведінки дошкільників 
в довкіллі: планують навчальні міні- за-
няття «Де живе електрика?» «Ігри з ба-
бусею Шапокляк» . Роль екологічно без-
печної поведінки особистості у природі 
повинно стати основним пріоритетом у 
навчально-виховному процесі дошкіль-
ного навчального закладу. Цьому спри-
яють такі методи та прийоми, як: вправ-
ляння, переконання, доручення, виховні 
ситуації. Зазначені методи та прийоми 
студенти обговорюють та аналізують 
під час демонстрації презентацій, скла-
данні особистих проектів, диспутів на 
семінарських та практичних заняттях. 
Необхідно враховувати значущість для 
майбутнього вихователя змісту різно-
манітної екологічної інформації, її від-
повідність мотивам його високої еколо-
го-педагогічної культури; усвідомлення 
ним підтримки такої позиції з боку сус-
пільної думки; утвердження необхіднос-
ті в самовдосконаленні педагога., куль-
тури майбутнього спеціаліста.

Лекції проблемного характеру, лекції 
панорами, лекції-вікторини, лекції екс-
курсїі передбачають розкриття студен-
тами або спільно з ними екологічних та 

еколого-педагогічних проблем, варіан-
тів оптимальних шляхів їх розв’язання, 
способів застосування різноманітних 
методів і прийомів адаптації матеріалу 
відповідно до вікових особливостей ді-
тей, моделювання штучно створених 
умов, що відтворюють реальні процеси 
в різних формах організації їх діяль-
ності. Практичні заняття, семінарські, 
лабораторні у формі навчально-педа-
гогічних ігор, вікторин, КВК, мозкової 
атаки,засідання школи творчої особис-
тості, школи молодого вихователя ма-
ють на меті в процесі імітаційного моде-
лювання занять, проблемних і логічних 
ситуацій подати нові й конкретизувати 
уже набуті практичні вміння та навички 
майбутньої діяльності із вихованцями. 
Мета практичних занять – сприяти ово-
лодінню студентами навичками й умін-
нями самостійної організації процесу 
екологічного виховання дітей старшого 
дошкільного віку

В умовах педагогічної практики від-
бувається реалізація знань, умінь та на-
вичок студентів, їх активне вправляння 
в організацію процесу формування уяв-
лень про безпечну поведінку дитини в 
довкіллі. Педагогічна практика, яка пев-
ною мірою імітує професійно-педагогіч-
ну діяльність майбутнього спеціаліста, 
пов’язана не лише з керівництвом про-
цесу екологічного виховання дошкільни-
ків, а й з активною пропагандистською 
діяльністю студентів з екопроблемати-
ки . Студенти беруть участь у розробці 
тестових завдань, проводять диспути, 
фрагменти занять, готують презентації. 
Такий підхід у підготовці студентів до 
формування безпечної поведінки у до-
вкіллі дошкільників формує у них потяг 
до творчості, виховує інтерес до роботи. 
Результати бережного ставлення до при-
родного довкілля і любові до природи 
гарно проявилися на заняттях з основ 
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безпеки життєдіяльності. Студенти 
вправляються у складанні правил пове-
дінки у довкіллі і розробці їх у малюнках-
знаках,плануванні екологічних ситуацій, 
які б сприяли усвідомленню дошкільня-
тами вимоги бути уважними і чуйними 
до довкілля, бережно ставитися до рос-
лин і тварин. Дієвою формою профілак-
тично- роз’яснювальних заходів роботи 
з дітьми - щорічне проведення в ДНЗ 
Тижнів знань з основ безпеки життєді-
яльності. .Ефективність такої роботи 
забезпечує тісна співпраця працівників 
ДСНС, ДАЇ надають методичну і прак-
тичну допомогу педагогічним працівни-
кам із питань ОБЖД. З цією метою за-
лучаємо студентів до складання планів 
до Тижня безпеки на тиждень для дітей 
різних вікових груп під час практичних 
занять.

Підготовку майбутніх вихователів 
до освітньої проектної діяльності здій-
снюємо у процесі вивчення дисципліни 
«Безпеки життєдіяльності» у педагогіч-
них коледжах не шляхом введення окре-
мих тем, а інтегровано під час вивчення 
окремих розділів, тобто кожний студент 
має стати автором, розробником та впро-
вадником власного освітнього проекту, 
спрямованого на підвищення рівня еко-
лого-педагогічної підготовки, власної 
екологічної культури з обов’язковим 
виходом на практичну екологічну ро-
боту, роботу пов’язану з формуванням 
уявлень про безпечну поведінку дітей у 
довкіллі в умовах дошкільного навчаль-
ного закладу.

Тому саме на початку вивчення дис-
ципліни після актуалізації теоретичних 
знань студентам пропонується орієн-
товна тематика освітніх проектів, яка 
розробляється з урахуванням мотивів 
взаємодії з природним, предметним, со-
ціальним довкіллям та особливостей 
екологічної свідомості студентів згідно 

з результатами попереднього діагносту-
вання.

Під час розподілу тематики проектів 
доцільно використовувати теми психо-
терапевтичної спрямованості, напри-
клад: «Ознайомлення дітей із цілющими 
властивостями рослин», «Терапія спіл-
кування з кішками та собаками», «Пі-
щана терапія» та загальні теми, напри-
клад, «Ознайомлення дітей з безпечною 
поведінкою в довкіллі». Кожен студент 
обирає більш вузьку тему в межах за-
гальної - «Формування уявлень про без-
печну поведінку дошкільнят в природі », 
«Формування уявлень про безпечну по-
ведінку дошкільнят на вулицях міста ».

Для того, щоб підготувати студентів 
до планування та розробки форм роботи 
з дітьми в межах проекту, на практичних 
заняттях велику увагу приділяємо фор-
муванню інструментальних умінь. Тут 
студенти розробляють та обговорюють 
конспекти занять для дітей :«Вогонь злий 
- вогонь добрий», «Команда рятувальників 
вирушає на допомогу», вікторина «Що? 
де? коли?», планують орієнтовні річні пла-
ни роботи з батьками з безпеки життєді-
яльності дітей дошкільного віку, майстер 
–класи для батьків за темою: «Ігрові тех-
нології в навчанні дітей дошкільного віку 
з правилами дорожнього руху». 

Результати діагностики та визначені 
індивідуальні особливості ставлення ді-
тей до власної безпеки у довкіллі студен-
ти мали враховувати у власній роботі.

Під час практики передбачено вико-
нання певних творчих завдань та реа-
лізація авторського освітнього проекту 
з питань безпеки життєдіяльності дітей 
дошкільного віку.

У процесі фахової підготовки майбут-
ніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів особливого значення набуває 
дослідницька діяльність, яка є складо-
вою підготовки педагога-дослідника. 
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Праця над курсовою роботою, її за-
хист – важливий етап наукового станов-
лення майбутнього фахівця щодо форму-
вання загальнокультурних компетенцій 
з безпеки життєдіяльності у студентів 
дошкільної освіти. Пропонуються для 
написання теми курсових робіт: «Фор-
мування основ безпечної поведінки до-
шкільника в довкіллі засобом колек-
тивного проектування», « Формування 
уявлень у дітей старшого дошкільного 
віку про безпечну поведінку дитини у 

природі», «Дидактичні ігри з безпеки 
життєдіяльності дітей дошкільного віку 
як засіб формування еколого-доцільної 
поведінки в довкіллі».

Висновки
Зростання рівня виконання контроль-

них завдань студентами довели, що вико-
ристані методи і прийоми сприяли підви-
щенню навчальної мотивації та прагнень 
професійного самовдосконалення, пози-
тивно позначилися на ставленні майбут-
ніх вихователів до довкілля.
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ЛОГОПЕДИЧНА РИТМІКА В КОМПЛЕКСНІЙ 
КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ПОДОЛАННЯ ФФНМ 

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: У статті розглянуто питання щодо важливості і доцільності використання лого-
педичної ритміки в комплексній корекційній роботі з подолання ФФНМ у дітей старшого до-
шкільного віку.

Аннотация: В статье рассмотрены важность и целесообразность использования лого-
педической ритмики в комплексной коррекционной работе по исправлению ФФНР у детей 
старшего дошкольного возвраста.

Summary: In the article features of the importance and expediency of the use of speech therapy 
rhythm in the complex corrective work on overcoming PPCS in children of the senior preschool age.

Сучасний стан модернізації спеціаль-
ної освіти в Україні характеризується 
об’єднанням наукових пошуків і зусиль, 
посиленою увагою до поглибленого ви-
вчення особливостей загального, пси-
хічного і мовленнєвого розвитку дітей з 
порушеннями розвитку з метою забезпе-
чення індивідуальної траєкторії розви-
тку кожної дитини з урахуванням її пси-
хофізичних особливостей, можливостей, 
здібностей, інтересів тощо. Це вимагає 
від спеціалістів усіх галузей супроводу 
дітей, пошуку нових ідей, методологій 
і технологій ефективної допомоги, під-
тримки та максимально можливого роз-
витку дитини для її успішного соціаль-
ного й особистісного становлення.

Одним із найпоширеніших лого-
педичних висновків у дошкільників 
із мовленнєвими вадами є фонетико- 
фонематичне недорозвинення мовлен-
ня (ФФНМ), тобто порушення процесів 

формування звуковимовної системи рід-
ної мови у дітей із різними мовленнєви-
ми розладами внаслідок дефектів сприй-
мання та вимови фонем.

Складна структура мовленнєвого по-
рушення при ФФНМ потребує комплек-
сного підходу в організації і проведен-
ні корекційних заходів. Значне місце у 
ряді різноманітних методик у системі 
корекційної роботи при ФФНМ займає 
логопедична ритміка. Спостерігається 
тісний взаємозв’язок між рухами і мов-
ленням. Порушення моторики впли-
ває на вимовчий бік мовлення, який у 
більшості дітей порушений. Розвиток 
рухової сфери у поєднанні зі словом 
та музикою являє собою комплексний 
корекційний процес. У дітей із ФФНМ 
при проведенні логоритмічних занять 
враховується стан мовлення, моторики 
та фонетико-фонематичних процесів. 
Особливе значення для дітей мають за-
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няття із рухами, тому що рухові вправи 
тренують в першу чергу мозок та рух-
ливість нервових процесів. 

Недорозвинення фонематичного 
сприйняття призводить до того, що ди-
тина відчуває значні труднощі не тільки 
в процесі оволодіння вимовчою сторо-
ною мовлення, а й впродовж оволодіння 
грамотою, письмом, читанням. Таким 
чином, питання вивчення особливостей 
корекційної роботи з подолання ФФНМ 
засобами логоритміки набули особливої 
актуальності.

Тож, метою нашого дослідження ста-
ло теоретичне обґрунтування доцільнос-
ті проведення логоритмічних занять з ді-
тьми, що мають фонетико-фонематичне 
недорозвинення мовлення та перевірка 
їх ефективності.

Г.А. Волкова визначає логопедичну 
ритміку як одну з форм активної терапії, 
яка може бути включена у «…реабіліта-
ційну методику виховання, лікування та 
навчання осіб із різними порушеннями 
розвитку, особливо стосовно до людей 
із мовленнєвими патологіями» . Осно-
вною метою логоритміки є подолання 
порушень мовлення шляхом розвитку та 
корекції рухової сфери. Організація спе-
ціальних логоритмічних занять сприяє 
розвитку і корекції рухової сфери, сен-
сорних здібностей осіб з розладами мов-
лення, усуненню мовного порушення і в 
кінцевому підсумку соціальної реабілі-
тації. Багато дослідників, такі як: Волко-
ва Г. А., Сагірова О.Б., Федорович Л.О., 
Шашкіна Г.Р, Рібцун Ю. В., наголошува-
ли на значенні ритмічного і логоритміч-
ного впливу на людей.

У дошкільній педагогіці й лінгводи-
дактиці домінує діяльнісний підхід до 
процесу навчання, виховання й розвитку 
мовлення дітей. Виокремлюють різні 
види діяльності: трудову, пізнавальну, 
навчальну, пошукову, мовну, мовленнє-

ву, музичну, образотворчу, естетичну, 
художню. 

Проблематикою численних дослі-
дженнях неодноразово була думка про 
синкретичність дитячої творчості, щов 
старшому дошкільному віці хоч і ви-
окремлюється в певні види художньої 
діяльності, але все ж зберігає взаємо-
проникливість та міцний взаємозв’язок. 
У процесі різних за змістом і предметом 
художніх діяльностей мовленнєва діяль-
ність в її естетичному аспекті виступає 
одним із найважливіших компонентів, 
що пояснюється унікальною роллю 
мови та мовлення в життєдіяльності 
людини. Мовлення бере участь у всіх 
етапах творчого процесу: створенні за-
пису, пошуку способів його реалізації, 
спрямуванні, уточненні, стимулюванні 
творення, на контрольному етапі оцінки 
– у співвіднесенні одержаного результа-
ту із задумом. Причому дитина виявляє 
творчість у власному мовленні під впли-
вом творів мистецтва, які збуджують ес-
тетичні почуття, переживання, художні 
враження. Відтак, емоційно, естетично 
забарвлене мовлення збагачує, спрямо-
вує, стимулює невербальні творчі про-
яви дитини, водночас у процесі худож-
ньої діяльності відбувається і зворотній 
позитивний вплив на розвиток зв’язного 
монологічного мовлення передусім за 
рахунок збагачення художнього, емоцій-
но-чуттєвого досвіду.

Н. Гавриш поділяє художньо-мов-
леннєву діяльність дитини на декілька 
видів, провідним з яких є музично-мов-
леннєвий. Він пов’язаний із вербаліза-
цією музичних образів (у різних типах 
висловлювання), які сприймає чи від-
творює дитина в різних способах музич-
но-ритмічної активності. Виховна сила 
музики полягає в тому, що вона своєрід-
но акцентує на певних моментах і ситуа-
ціях у житті людини, підсилює емоційне 
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сприймання і виробляє особливе став-
лення до них. Душевні імпульси, що ви-
никають при цьому, впливають на харак-
тер людини. Музика стимулює нервові 
центри, від тональтності та сили звуків 
залежать серцевий ритм і робота органів 
дихання, а також живлення тканин орга-
нізму [2, 96].

На думку С. Бєлкіної, у сполученні 
слів «музично-ритмічна діяльність» під-
крелюється характер діяльності: діти 
спочатку слухають музику, у них вини-
кають певні емоційні переживання, під 
впливом яких рухи набувають необхід-
ного характеру.

Заняття ритмікою сприяють фізич-
ному розвитку дітей: удосконалюється 
координація рухів, поліпшується поста-
ва, підвищується життєвий тонус, що 
створює в дитини бадьорий, радісний 
настрій і сприятливо позначається на 
стані організму в цілому. Отже, на ло-
горитмічних заняттях логопед розвиває 
дитину: 

  шляхом розвитку психомоторних 
дій (ритміко-гімнастичні вправи, розви-
ток просторових уявлень, відчуття часу, 
свого тіла, уміння користуватися своїми 
емоціями та адекватно їх виражати);

– шляхом використання в роботі над-
бань культури людства, відтворення на-
бутого та творення власного.

На заняттях широко використовують 
твори українських казкарів, поетів, му-
зикантів, митців інших народів, а також 
проводять вправи, де дитина має змогу 
самостійно діяти й порівнювати свої дії з 
аналогічними. Оскільки опорними ком-
понентами логоритміки як комплексної 
методики системи є рух, музика, сюжет 
і слово, ми погоджуємось із думкою про 
те, що основними напрямами логорит-
міки в логопедичній роботі мають бути: 
інтеграція основних компонентів у ху-
дожньо-мовленнєву діяльність дітей [4].

Також на заняттях з логоритміки до-
цільно використовувати прийоми біо-
енергопластики. Біоенергопластика – це 
спільна взаємодія рук і язика. За даними 
досліджень – рухи тіла, спільні рухи рук 
та артикуляційного апарату, якщо вони 
пластичні, розкуті і вільні, то вони допо-
магають активізувати природний розпо-
діл біоенергії в організмі. Це позитивно 
впливає на активізацію інтелектуальної 
діяльності дітей, розвиває координацію 
рухів і дрібну моторику.

Однією з головних переваг застосу-
вання прийомів біоенергопластики при 
автоматизації є те, що дитина, намагаю-
чись правильно і точно виконувати рухи 
рук вчиться вимовляти поставлені звуки 
у вільному спонтанному мовленні .

Першими компонентами системи ло-
горитміки є рух та його складові:

– основні види рухів (ходьба, біг, 
стрибки, лазіння, метання й утримання 
рівноваги);

– вправи ритмічної гімнастики, що 
включають в себе засоби музично-рит-
мічного виховання:

а) стройові вправи в узгодженні з му-
зикою (шикування, перешикування, по-
вороти на місці);

б) загально розвивальні вправи під 
музику (ЗРВ), спрямовані на розвиток 
різних груп м’язів (рук, плечевого поясу, 
ніг, тулуба та ін.), виконанні з атрибута-
ми і без них;

в) вправи основної, художньої гімнас-
тики й акробатики, що виконуються під 
музичний супровід;

г) елементи різних танців (класичних, 
сучасних, народних ) і засоби хорео- 
графії;

– спеціальні вправи, спрямовані на 
розвиток артикуляційного апарату, фо-
нематичного сприйняття, дихальної 
функції, дрібномоторної координації 
рухів (елементи біоенергопластики) і 
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сприятливого створення функціональної 
бази для розвитку мовлення дитини (ал-
фавітна гімнастика).

Другим, дуже важливим компонентом 
системи є слово. Передбачаються різні 
форми використання мовного матеріалу, 
а саме: примовляння спеціально піді-
браних речитативів, виконання під фо-
нограму пісень, вимова окремих фонем 
пошепки й голосно (звукова гімнастика). 
Координація руху зі словом дуже важко 
дається дітям із порушеннями мовлен-
ня, але саме це й сприяє його розвитку. 
Слово, особливо у віршованих формах, 
у сполученні з рухами полегшує не лише 
освоєння правильної вимови, але й ово-
лодіння рухами, тому що ритм віршо-
ваної мови допомагає зберігати ритміч-
ність їхнього виконання. 

Третім компонентом системи є му-
зика. Рухи, що виконуються під музику 
відповідно до її структурних особливос-
тей, характеру, ритму і темпу, є основою 
для розвитку почуття ритму й рухових 
здібностей дітей, дозволяють вільно, 
красиво й координаційно правильно ви-
конувати рухові завдання. 

Четвертим компонентом системи 
може бути сюжет, адже логопедичні за-
няття будуються на основі комплексно-
го ігрового методу. Основний вплив на 
психічний розвиток дітей здійснює ігро-
ва діяльність, і насамперед сюжетно-
рольова гра, адже гра для дошкільника 
є природною діяльністю, у процесі якої 
він пізнає життя [1, c. 149].

У системі корекційної роботи з подо-
лання ФФНМ необхідно використовува-
ти таку структуру логоритмічних занять, 
що складається з трьох частин: 

І частина – вступна (передбачає під-
готовку до мовленнєвого та моторного 
навантаження).

ІІ частина – головна (включає різні 
вправи на розвиток уваги, координації 

рухів, мовлення з рухами, м’язового то-
нусу, відчуття темпу й ритму, мовленнє-
вих та мімічних рухів, дрібної моторики, 
а також слухання, співи, елементи тан-
ців, гру).

ІІІ частина – заключна (повертає ді-
тей у спокійний стан).

Система логоритмічних занять при-
пускає:

– обов’язковість повторення сформо-
ваних рухових навичок;

– урахування вікових та індивідуаль-
них можливостей дітей із ФФНМ;

– поступове підвищення вимог до дітей;
– усебічний вплив на особистість ди-

тини (діючи в якості неспецифічної те-
рапії, логоритмічні засоби дозволяють 
коригувати ФФНМ й супутні йому зміни 
у функціональних системах організму й 
руховій сфері);

– комплексність, тобто зв’язок лого-
ритміки з іншими медико-психологіч-
ними впливами й основними видами 
музичної діяльності (слухання музики, 
музично-ритмічні рухи) [3, c. 148].

На логоритмічних заняттях музика не 
просто супроводжує рухи, а є їхнім ор-
ганізуючим початком. Вправи необхідно 
підбирати так, щоб кожний музичний 
сигнал викликав певну, а головне негай-
ну рухову реакцію. Це дозволяє розви-
вати увагу, слухове сприйняття, просто-
рове орієнтування, а головне – сприяє 
корекції власне мовленнєвих порушень: 
фонематичного слуху, темпоритмічних 
відношень, мовленнєвого дихання та ін. 

На заняттях необхідно рівномірно 
розподіляти психофізичне навантажен-
ня. Для цього рекомендують використо-
вувати таку орієнтовну схему:

– ритмічна розминка, вправи на різні 
види ходьби й марширування та регуля-
цію м’язового тонусу (вступні вправи);

– вправи на розвиток правильного 
діафрагмального дихання й тривалого 
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видиху та сили голосу, артикуляції та 
дикції;

– вправи на активізацію психічної 
і фізичної активності (пальчикова гім-
настика, координація руху й мовлення, 
узгодження рухів із текстом для розви-
тку словника, граматичної будови, авто-
матизації поставлених звуків);

– вправи на формування музичної 
уваги, темпу й ритму;

– співи;
– гра на музичних інструментах;
– самостійна музична діяльність;
– ігрова діяльність чи елементи танцю;
– вправи на розвиток творчої ініціативи 

дітей (вправи на релаксацію для приведен-
ня дітей у спокійний стан, переключення 
їхньої уваги на інші види діяльності.

Заняття повинні мати комбінований 
характер, що виражається не тільки в 
корекції фонетико-фонематичних про-
цесів, а й в збагаченні словника, корекції 
граматичного ладу мовлення, розвитку 
мовленнєвого апарату, активізації ви-
щих психічних функцій [5, c. 32]. 

Отже, при аналізі літератури з даної 
теми ми визначили, що заняття повинні 

мати комбінований характер, що вира-
жається не тільки в корекції фонетико-
фонематичних процесів, а й в збагаченні 
словника, корекції граматичного ладу 
мовлення, розвитку мовленнєвого апа-
рату, активізації вищих психічних функ-
цій. Таким чином слова й рух під музику, 
поєднані певним сюжетом є засобом ви-
правлення мовленнєвих і рухових пору-
шень у дітей з ФФНМ.

Таким чином, можемо робити висно-
вок, що логоритміка є однією зі складо-
вих методик логопедії, яка базується на 
її загальних методологічних принци-
пових засадах і займається вивченням 
закономірностей розвитку, навчання й 
виховання дітей із вадами мовлення, 
психомоторних функцій при мовленнє-
вих порушеннях різного генезу, з’ясовує 
їхню сутність, найбільш дієві засоби, 
форми і методи подолання та оганізації 
занять.

Подолання ФФНМ досягається шля-
хом цілеспрямованої логопедичної ро-
боти з подолання фонетико-фонема-
тичного недорозвинення мовлення на 
заняттях з логоритміки.
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STEM-ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язані із дослідженням проблем та перспек-
тив впровадження STEM-освіти в практику початкової школи.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием проблем и пер-
спектив внедрения STEM-образования в практику начальной школы.

Summary: The article deals with issues related to the research of problems and perspectives of 
introducing STEM-education into the practice of elementary school.

Постановка проблеми у загально-
му вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завдан-
нями. В Україні освітня галузь розви-
вається швидкими темпами. Перспек-
тивним напрямів роботи в даній галузі 
є впровадження STEM-освіти. STEM-
орієнтований підхід до навчання сприяє 
популяризації серед учнів початкових 
класів підвищенню поінформованості 
про можливості їх майбутньої професії 
та формуванню стійкої мотивації у ви-
вченні дисциплін, на яких ґрунтується 
STEM-освіта. Цей напрям якнайкраще 
сприяє реалізації єдиної мети підготовки 
творчої особистості в початковій освіті, 
здатної швидко реагувати на соціальні 
й технічні зміни й критично мислити в 
будь-якій життєвій ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-
чується дана стаття.

Насамперед необхідно з’ясувати, що 
таке STEM-освіта і чим вона відрізня-
ється від традиційної в Україні. На сай-
ті Інституту модернізації змісту освіти 
STEM-освіту визначено як «низку чи по-

слідовність курсів або програм навчан-
ня, яка готує учнів до успішного працев-
лаштування, до освіти після школи або 
для того й іншого, вимагає різних і більш 
технічно складних навичок, зокрема із 
застосуванням математичних знань і на-
укових понять. Це напрям в освіті, при 
якому в навчальних програмах посилю-
ється природничо науковий компонент 
та інноваційні технології. Технології 
використовують навіть у вивченні твор-
чих, мистецьких дисциплін». Важливим 
також є той момент, що всі дисципліни 
вивчаються не окремо, а у комплексі. В 
Україні названа вище галузь тільки по-
чинає розвиватись, однак за кордоном 
вчені вже працюють у цьому напрямі й 
досягли певних результатів. 

Питаннями впровадження іннова-
ційних технологій в сучасну освіту за-
ймалися вітчизняні вчені: М. Головань, 
Ю.Горошко, Т.О. Журавель, О.В. Курно-
сенко, А. Єршов, В. Монахов, Т. Чепра-
сова та інші. Проблемам STEM-освіти 
присвячено наукові праці зарубіжних 
вчених: Хізера Гонсалеса, Джеффрі /
Куензі, Девіда Ленгдона, Кейта Ніколса 
та інших. На думку багатьох дослідни-
ків, STEM-освіта сьогодні – важливий 
і перспективний напрямок інноваційної 
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освіти в усьому світі, ціль якої – підго-
товка студентів до більш ефективного 
застосування отриманих знань для рі-
шення професійних завдань і проблем 
(у тому числі через поліпшення нави-
чок високоорганізованого мислення) і 
розвиток компетенції в STEM. Однак 
питання ефективності впровадження 
STEM-освіти є недостатньо дослідже-
ними.

Формулювання мети роботи (по-
становка завдання). Метою нашої 
розвідки є теоретичне обгрунтування 
проблем та перспектив упровадження 
STEM-освіти у початковій школі.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів.

Акронім STEM (від англ. Science – 
природничі науки, Technology – техноло-
гії, Engineering – інженерія, проектуван-
ня, дизайн, Mathematics – математика) 
визначає характерні риси відповідної 
дидактики, сутність якої виявляється 
у поєднанні міждисциплінарних прак-
тик орієнтованих підходів до вивчення 
природничо-математичних дисциплін. 
Водночас, у STEM активно включається 
сукупність творчих, мистецьких дисци-
плін, що об’єднані загальним терміном 
Arts (позначення відповідного підходу 
– STEM and Arts). Актуальними напря-
мами STEM and Arts є промисловий ди-
зайн, архітектура, індустріальна естети-
ка тощо [3]. 

Абревіатура з’явилася в США в се-
редині 90-х рр.ХХ ст., заступивши попе-
редні з аналогічним значенням – SETM, 
SMET і STEMTEC, розроблені з ініціа-
тиви Національного наукового фонду 
США (далі – ННФ) – єдиного федераль-
ного агентства, що підтримує розвиток 
усіх галузей фундаментальної науки й 
техніки, зокрема надаючи стипендії та 
ґранти в таких галузях, як науки про 

Землю, математичні і фізичні, біологіч-
ні, комп’ютерні й інформаційні науки 
і техніка, освіта та розвиток людських 
ресурсів, технології, дослідження навко-
лишнього середовища й екологічна осві-
та, соціальні, поведінкові, економічні на-
уки, кіберінфраструктура тощо [4].

STEM-освіта – це категорія, яка ви-
значає відповідний педагогічний про-
цес (технологію) формування і розви-
тку розумово-пізнавальних і творчих 
якостей молоді, рівень яких визначає 
конкурентну спроможність на сучасно-
му ринку праці: здатність і готовність 
до розв’язання комплексних задач (про-
блем), критичного мислення, творчос-
ті, когнітивної гнучкості, співпраці, 
управління, здійснення інноваційної ді-
яльності. STEM-освіта ґрунтується на 
міжтрандисциплінарних підходах у по-
будові навчальних програм різного рів-
ня, окремих дидактичних елементів, до 
дослідження явищ і процесів навколиш-
нього світу, вирішення проблемно орієн-
тованих завдань.

Використання провідного принципу 
STEM-освіти – інтеграції дозволяє здій-
снювати модернізацію методологічних 
засад, змісту, обсягу навчального ма-
теріалу предметів природничо-матема-
тичного циклу, технологізацію процесу 
навчання та формування навчальних 
компетентностей якісно нового рівня. 
Це також сприяє більш якісній підготов-
ці молоді до успішного працевлаштуван-
ня та подальшої освіти, яка вимагає різ-
них і більш технічно складних навичок, 
зокрема із застосуванням математичних 
знань і наукових понять [3].

На сучасному етапі навчати дітей в 
початкових класах потрібно креативно-
му, аналітичному, інноваційному мис-
ленню; вмінню ефективно розв’язувати 
проблеми, приймати рішення; ефектив-
ній комунікації, співробітництву, роботі 
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в команді та в проектах; інформаційній 
грамотності, ефективній моделі вико-
ристання IКT; глобальному громадян-
ству, персональній та соціальній відпо-
відальності. 

Основними складниками STEM-
освіти є багатоскладова інтеграція, 
синтез знань, дослідницький підхід в 
опануванні знань, відкритий підхід до 
навчання, стимуляція високого рівня 
мислення, досвідченість, проектування, 
комп’ютерна обробка даних (аналіз, ви-
сновки), експерименти та лабораторні 
дослідження, створення інтерактивних 
моделей, конструювання, використання 
міжпредметних зв’язків [5].

STEM – це великий вибір можли-
востей професійного розвитку, надання 
учням доступу до технологій. Сьогодні, 
коли світ перетинається комп’ютерними 
мережами, діти створюють цифровий 
контент, обмінюються ним та використо-
вують його в великих масштабах. Вони 
запускають веб-сайти, знімають фільми 
на телефони, створюють власні ігри [6].

Головна мета STEM-освіти полягає 
у реалізації державної політики з ура-
хуванням нових вимог Закону України 
«Про освіту» щодо посилення розви-
тку науково-технічного напряму в на-
вчально-методичній діяльності на всіх 
освітніх рівнях; створенні науково-ме-
тодичної бази для підвищення творчого 
потенціалу молоді та професійної ком-
петентності науково-педагогічних пра-
цівників [3].

Одне з основних завдань, яке повинен 
розв’язувати вчитель – це організація та 
підтримка цілеспрямованої пізнаваль-
ної діяльності учнів, формування у них 
умінь та навичок здійснювати наукові 
дослідження. Головна мета науково-
орієнтовної освіти школярів початкової 
школи – це створення системи навчання 
на основі компетентнісного підходу, яка 

орієнтована на самореалізацію особис-
тості молодого науковця. Використову-
ючи елементи STEM-технології вчитель 
створює для дітей такі можливості, які 
дозволяють їм бути більш активними, 
зацікавленими у власній освіті. Працю-
ючи в сучасній школі вчитель повинен 
чітко усвідомлювати, що STEM-освіта 
об’єднує в собі міждисциплінарний та 
проектний підходи, основа якого є інте-
грація природничих наук в технології, 
інженерну майстерність та математику. 
Вивчення навчального матеріалу пови-
нно відбуватися по темам, які поєдну-
ють декілька предметів, матеріал яких 
тісно пов’язаний між собою та мають 
практичне застосування [6].

Впровадження STEM-освіти на всіх 
рівнях початкової освіти здійснюєть-
ся відповідно затвердженого Міністер-
ством освіти і науки України Плану за-
ходів на 2016-2018 роки [3].

STEM-освіта в початковій школі за 
допомогою практичних занять демон-
струє дітям можливість застосування 
науково-технічних знань в реальному 
житті. На кожному уроці учні планують, 
розробляють моделі сучасної індустрії, 
створюють проекти, намагаються запро-
понувати власну модель. Аналізують, 
роблять висновки, пов’язують її з жит-
тєвими ситуаціями, з власним досвідом. 
Це дає їм можливість бути більш впевне-
ними у власних можливостях, навчитися 
йти до власної мети, долати перешкоди, 
перевіряти свою роботу багато разів, але 
не зупинятися перед перешкодами.

В початковій школі працюючи в гру-
пах учні вільно висловлюють власну 
думку, відстоюють її, вчаться правиль-
но формулювати та презентувати свою 
роботу. Чим більше вони займаються 
практичною роботою, тим більше роз-
кривають власні здібності та більше 
проявляють зацікавленість до технічних 
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дисциплін. Це дає можливість правиль-
но вибрати майбутню професію, навчи-
тися розуміти складну термінологію, 
підготуватися до сприйняття життя [6].

Працюючи за основними напрямками 
STEM-освіти це дозволить сформувати 
в учнів початкової школи найважливіші 
характеристики, які визначають компе-
тентного фахівця:

– уміння побачити проблему;
– уміння побачити в проблемі якомо-

га більше можливих сторін і зв’язків;
– уміння сформулювати дослідницьке 

запитання і шляхи його вирішення;
– гнучкість як уміння зрозуміти нову 

точку зору і стійкість у відстоюванні 
своєї позиції;

– оригінальність, відхід від шаблону;
– здатність до перегруповування ідей 

та зв’язків;
– здатність до абстрагування або ана-

лізу;
– здатність до конкретизації або син-

тезу;
– відчуття гармонії в організації ідеї.
Це дозволить наблизити зміст різно-

манітних сфер науково-технічної діяль-
ності людського суспільства до навчаль-
ного процесу [6].

Особливою формою наскрізного 
STEM-навчання в початковій школі є 
інтегровані уроки/заняття, які спрямо-
вані на встановлення міжпредметних 
зв’язків, що сприяють формуванню в 
учнів цілісного, системного світогляду, 
актуалізації особистісного ставлення до 
питань, що розглядаються на уроці.

Інтегровані уроки в початковій школі 
можуть проводитись двома шляхами:

– через об’єднання схожої тематики 
кількох навчальних предметів;

– через формування інтегрованих 
курсів або окремих спецкурсів шляхом 
об’єднання навчальних програм таких 
курсів/предметів [3].

Основою ефективності таких уроків/
занять є чітке визначення мети і відпо-
відне їх планування для забезпечення 
різнобічного розгляду учнями певного 
об’єкта, поняття, явища з використанням 
навчальних засобів різних предметів. 
Особливість планування і проведення 
інтегрованих, бінарних уроків полягає 
у тому, що вони можуть проводитись як 
одним учителем, який викладає пред-
мети, що інтегруються, так і декількома.  
З метою залучення учнів початкових 
класів до практичної діяльності бажа-
но розширити діапазон організаційних 
форм, методів навчання, способів на-
вчальної взаємодії та надати пріоритет 
засвоєнню навчального матеріалу у про-
цесі екскурсій, квестів, конкурсів, фес-
тивалів, хакатонів, практикумів тощо.

Водночас, для формування і перевір-
ки предметних компетентностей в по-
чатковій школі учитель має спиратися 
на систему інтегрованих завдань, спря-
мованих на застосування учнями спосо-
бів навчально-пізнавальної діяльності, 
знань, умінь і навичок для розв’язання 
певних задач у змодельованих життєвих 
ситуаціях.

Одним із ефективних засобів фор-
мування компетентностей в початко-
вій школі є дослідно-проектна діяль-
ність. Виконання навчальних проектів 
передбачає інтегровану дослідницьку, 
творчу діяльність учнів, спрямовану на 
отримання самостійних результатів під 
керівництвом учителя. У процесі ви-
вчення різних тем окремі діти або гру-
пи упродовж певного часу розробляють 
навчальні проекти. Учитель здійснює 
управління такою діяльністю і спонукає 
до пошукової діяльності вихованців, до-
помагає у визначенні мети, завдань на-
вчального проекту, орієнтовних мето-
дів/прийомів дослідницької діяльності 
та пошуку інформації для розв’язання 
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окремих навчально-пізнавальних за-
вдань. Учні самостійно або разом із учи-
телем обирають форму презентації, за-
хисту отриманих результатів [3].

План заходів щодо впровадження 
STEM-освіти в Україні на 2016-2018 
роки передбачає створення STEM-
центрів/лабораторій на базі загально-
освітніх (регіональних опорних шкіл), 
позашкільних навчальних закладів, нау-
кових лабораторій, які мають відповідну 
матеріально-технічну, науково-методич-
ну базу, фахівців для організації ефек-
тивної навчальної та науково-проектної 
діяльності. Робота STEM-центрів/лабо-
раторій має регламентуватися чинним 
Положенням і бути спрямована на під-
тримку та розвиток STEM-освіти [3].

Сьогодні в Україні вже робляться 
перші кроки впровадження системи на-
вчання STEM. Якщо йдеться про почат-
кову школу, то це формування навичок 
дослідницької діяльності, але, звичай-
но, у формі доступній для певного віку, 
психічного і ментального розвитку; за-
кладення основ обізнаності зі STEM-
галузями і професіями; стимулювання 
інтересу учнів до подальшого опануван-
ня курсів, пов’язаних зі STEM. У серед-
ній школі вводяться міждисциплінарні 
програми навчання, збільшується поін-
формованість учнів зі STEM-предметів і 
професій, а також академічних вимог у 
STEM-областях і професіях [7].

Під час виконання навчальних про-
ектів в початковій школі вирішується 
ціла низка різнорівневих дидактичних, 
виховних і розвивальних завдань: набу-
ваються нові знання, уміння і навички, 
які знадобляться в житті; розвиваються 
мотивація, пізнавальні навички; форму-
ється вміння самостійно орієнтуватися 
в інформаційному просторі, висловлю-
вати власні судження, виявляти компе-
тентність. Проектно-дослідна діяльність 

сприяє формуванню соціальних компе-
тенцій, дозволяє пройти технологічний 
алгоритм від зародження інноваційної 
ідеї до створення комерційного продук-
ту – стартапу, а також навчитися пре-
зентувати його потенційним інвесторам.  
У перспективі це сприяє зміні ціннісних 
пріоритетів та світоглядної позиції у мо-
лоді в бік формування відповідальної, 
соціально-активної, громадсько-патріо-
тичної врівноваженої поведінки [3].

В Україні сьогодні сформувалася до-
сить цікава система роботи з інтелекту-
ально обдарованими дітьми в початковій 
школі:

– конкурси, олімпіади – й державні, й 
недержавні;

– мережа спеціалізованих ліцеїв і гім-
назій, випускники яких демонструють 
хороші результати;

– система позашкільної освіти.
Це той трикутник, на базі якого по-

трібно вибудовувати підходи до впро-
вадження принципів наукового й інже-
нерного методів, усіх інших практик в 
освіту дитини [7].

Необхідно також покращити партнер-
ство з бізнесом, щоб спільно фінансува-
ти відкриття STEM-центрів, літніх нау-
кових STEM-шкіл, що дасть можливість 
молодшим школярам познайомитися з 
наукою, взяти участь в наукових дослі-
дженнях, визначитися із своєю майбут-
ньою професією.

В рамках реалізації першого етапу 
становлення STEM-освіти в початковій 
школі в Україні, з метою подальшої ре-
алізації наукової освіти школярів, про-
понується зосередитися на наступних 
пріоритетних кроках:

– створити мережу регіональних 
STEM-центрів для інформаційного, 
методичного забезпечення навчальної 
діяльності учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів;
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– створити при кожному регіонально-
му STEM-центрі робочі групи розробни-
ків, експертів і модераторів навчального 
процесу;

– організувати Всеукраїнський коор-
динаційний центр щодо розробки мето-
дичних та інформаційних засобів забез-
печення процесів розвитку STEM-освіти 
в Україні;

– провести для вчителів, методис-
тів, модераторів навчального процесу 
STEM-центрів, розробників та експертів 
серію тренінгів з користування міжна-
родною системою наукових грантів та 
системою захисту інтелектуальних прав;

– сформувати регіональні робочі 
групи мережі STEM-центрів щодо за-
безпечення на постійній основі розроб-
ку нових навчальних матеріалів з апро-
бацією у процесі регулярного навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів [7].

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження, і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Активі-
зація STEM-освіти в Україні має велике 
стратегічне значення для розвитку інно-

ваційної освіти в країні. STEM-освіта 
сьогодні демонструє потужний науковий 
потенціал, для ефективної реалізації яко-
го потрібно створити національну полі-
тику STEM-освіти, запровадити пошуко-
во-дослідницькі підходи при викладанні 
навчальних дисциплін і розробити стан-
дарти STEM-орієнтованого освітнього 
контенту. Об’єднання зусиль освітніх 
закладів, наукових установ і державних 
органів у поширенні здобутків у галу-
зі STEM-освіти сприяє впровадженню 
елементів STEM у навчальних закладах 
України, пошуку шляхів для інновацій, 
виявленню проблем і прогнозуванню 
тенденцій STEM-навчання, вивченню 
особливостей розвитку STEM-освіти в 
різних країнах світу та використанню 
їхнього досвіду. 

Уроки в початковій школі за STEM-
технологією дозволяють не тільки вивча-
ти теоретичний матеріал, але і закріплю-
вати знання за допомогою можливостей 
практичного застосування різноманіт-
них завдань, які можуть бути настільки 
цікаві, що їх трудність не викликатиме 
неприйняття у учнів.
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Анотація: У статті розглянуто історію дослідження проблеми організації роботи з навчаль-
ною книгою у вітчизняній педагогічній думці. 

Аннотация: В статье рассмотрена история исследования проблемы организации работы 
с учебной книгой в отечественной педагогической мысли.

Summary: History of studying the problem of work with the textbook in the Ukrainian pedagogi-
cal thought is considered in the article.

Постановка проблеми. У сучасних 
умовах, знання та вміння роботи з на-
вчальною книгою виходять на перший 
план та мають вирішальний вплив на рі-
вень освіти, що є основою розвитку осо-
бистості, суспільства, нації та держави, 
запорукою майбутнього України [1]. 

Робота з навчальною книгою – важ-
ливе вміння самоосвіти, яким повинен 
володіти кожен. Підручник допомагає 
оволодіти знаннями, сформувати вну-
трішній світ учня.

Пройшовши визначний шлях розви-
тку, трансформації книга виступає осно-
вним засобом навчання в сучасному сус-
пільстві. Дослідження ретроспективи 
розвитку формування знань і вмінь ро-
боти з навчальною книгою дає можли-
вість узагальнити досвід та напрацюван-
ня української освітянської спільноти з 
метою застосування їх у розробці ефек-
тивних методик навчання.

Узагальнити досвід використання 
підручника у освітньому процесі дозво-
ляє дослідження проблеми становлення 
навчальної книги та її використання як 
засобу навчання в історії педагогіки. Ця 

проблема не є новою, окремі її аспекти 
розглядали вітчизняні фахівці у галу-
зі історії педагогіки: М. Левківський,  
О. Сухомлинська, А. Сбруєва, М. Ярма-
ченко та інші. 

Мета статті полягає у теоретичному 
аналізі проблеми організації роботи з 
навчальною книгою в історії української 
педагогічної думки.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Історія дослідження про-
блеми організації роботи з навчальною 
книгою у педагогічній думці охоплює 
не одне століття. Це питання розгля-
далося у працях видатних українських 
педагогів Г. Сковороди, К. Ушинського,  
М. Драгоманова, Т. Лубенця, Б. Грінченка,  
С. Русової, Г. Ващенка, А. Макаренка,  
В. Сухомлинського та ін.

Г. Сковорода особливо часто у своїх 
творах порушував питання значення само-
стійності у навчанні. Він вважав, що успіхів 
у навчанні досягають ті, котрі працюють з 
книгою, здатні до роздумів, спостережень. 
Робота з книгою сприяє моральному удо-
сконаленню: «серце тоді насичується, коли 
освідчується» [2, c. 160].
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Під час вивчення тексту з метою на-
буття знань Г. Сковорода радив вико-
ристовувати такі прийоми, як читання 
учнями статті частинами з наступним 
розглядом кожної з них, читання всієї 
статті з її аналізом [3, с. 53-103]. Важли-
вим вважав конспектування прочитаного 
(створення трьох видів виписок): короткі 
виписки, замітки, історичні нотатки. 

К. Ушинський – один із основополож-
ників педагогічної науки і народної шко-
ли. Ще в середині ХІХ ст. першим серед 
вітчизняних учених почав системно до-
сліджувати проблему якості навчальної 
літератури [4]. К. Ушинський працював 
у педагогічному часописі «Журнал для 
воспитания», де було опубліковано його 
статті «Про користь педагогічної літе-
ратури», «Три елементи школи». У цих 
працях головною була думка про те, що 
справжній учитель та учень – той, хто 
постійно сам вчиться, займається само-
освітою, ознайомлюється з педагогіч-
ною літературою, удосконалює свої на-
вички та вміння.

Визначаючи предметом педагогіки 
людину, К. Ушинський відзначав недо-
статній рівень розвитку наук про неї, з 
яких педагогіка повинна черпати дані 
для розуміння процесів навчання і ви-
ховання. Вказував на бідність і беззміс-
товність педагогічної літератури. Він 
подолав розбіжності між матеріальною і 
формальною концепціями про найбільш 
доцільний характер освіти. Згідно теорії 
матеріальної освіти функція навчання 
полягає у засвоєнні учнями матеріалу 
з підручників, опрацюванні інформації 
поданої в книжках, формуванні вміння 
обговорити прочитане та застосувати 
цей досвід в житті; згідно теорії фор-
мальної освіти – у розвитку розумових 
сил учнів: їх мислення, пам’яті, уваги 
також за допомогою залучення посібни-
ків [5, с. 190–206].

При конструюванні системи навчаль-
них книг К. Ушинський розробив для 
батьків та вчителів особливу програму, 
яка мала величезний вплив на процес 
навчання і виховання підростаючого по-
коління.

Основна ідея підручника К. Ушин-
ського «Рідне слово» полягала в єдності 
мови та мислення. Також тут були ви-
свістелі ідеї, пов’язані з початковим на-
вчанням: методика викладання навчаль-
ного матеріалу, дидактичні принципи, 
засоби навчання. У роботі «Книга для 
учнів» описані перші дидактичні пра-
вила початкового навчання, у ній чітко 
визначені задачі та методи навчання, ви-
ховання, питання взаємовідносин вчите-
ля та учня. Оповідання К. Ушинського 
прийнято вважати класичними зразками 
дитячої літератури.

М. Драгоманов розглядав широке коло 
освітніх завдань. Підтримавши ідеї на-
родності виховання К. Ушинського, у 
статті «Народні школи» вимагав скласти 
такі читанки, де були б приклади україн-
ської пісні, казки, приказки, повісті, ві-
ршів та усіляко навчати ними дітей. Вва-
жав, що педагоги покликані прищепити 
учням уміння самостійно здобувати й 
застосовувати знання перш за все з книг. 
Від цього залежить результативність на-
вчально-виховного процесу, головна мета 
якого полягає у формуванні всебічно роз-
виненої особистості, готової до активної 
діяльності. Поглиблене опрацювання 
будь-якої теми часто спонукає учня ви-
вчати багато додаткової літератури.

До спільноти видатних українських 
педагогів відносять Т. Лубенця. Ключо-
вою ідеєю його педагогіки була підго-
товка дитини до самостійного життя. Го-
ловним принципом організації навчання 
був принцип індивідуалізації, а резуль-
татом мала стати самостійна, незалежна 
та навчена особистість. Він указував, що 
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без розвитку свідомості, вміння роботи 
з книгою, грамотність є «мертвим капі-
талом» [6]. 

На думку Т. Лубенця, центром освіти 
є дитина. Підтвердженням цьому слугує 
створення «Дитячих осередків». У праці 
зазначалося, що дитина має отримувати 
якісну освіту. Шкільна освіта повинна 
бути безперервною та навчити правил 
поводження із посібником, а саме: про-
дуктивної роботи, правильного застосу-
вання підручника у пошуку розв’язання 
проблем, самостійного опрацювання 
джерел та складання безпомилкового 
висновку.

Читання педагог характеризував як 
початковий елемент, навколо якого фор-
муються всі види робіт навчання. Друко-
вані твори автор вважав не лише носіями 
фактичних знань, а й джерелом мораль-
ного виховання. Так, у школі мають ви-
користовуватися твори, що вказують на 
суспільну значущість праці, а також роз-
кривають деякі механізми здійснення 
трудових завдань. Ця позиція педагога 
підтверджується у створеній ним книзі 
для початкового навчання читання «Зер-
нятко».

Основні зусилля Т. Лубенець зосеред-
жував на тому, аби забезпечити свідоме 
читання учнів. «Свідоме читання – є од-
ним із могутніх засобів впливу на шко-
ляра. Свідомість читання має бути при-
таманна читанню на всіх його ступенях» 
[6, с. 228].

Великий вплив на розвиток педаго-
гічної думки в Україні кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. мав Б. Грінченко. У праці 
«Народні вчителі і вкраїнська школа» 
показав роль русифікації в денаціона-
лізації українського населення. Залучав 
до самостійної роботи з книгою, само-
стійного читання, написання рецензій на 
прочитані книги, обговорення прочита-
ного. 

Саме читання дає новий ґрунт для ро-
боти мислення – писав Грінченко у праці 
«До питання про журнали для дитячого 
виховання». Виходячи з цього, він роз-
глядав проблеми змісту книги: остання 
має нести ідеали гуманізму, добра, само-
освіти, виховання, правди. Відомі його 
навчальні книги для дітей: «Українська 
граматика», «Рідне слово».

Робота з книгою є засобом оволодіння 
учнями певними знаннями, формування 
у них самостійності, розвитку розумо-
вих здібностей. Б. Грінченко закликав 
до перебудови діяльності сучасних на-
вчальних закладів. Необхідно піднести 
їхню роботу на новий якісний рівень. Це 
завдання набуває особливого значення 
у зв’язку з підвищенням вимог до під-
готовки учнів, що в свою чергу, вимагає 
посилення уваги до формування у них 
умінь і навичок самостійної пізнаваль-
ної діяльності [7].

У вмінні працювати з книгою важ-
ливу роль відіграє знання педагогом і 
учнем структури пізнавальної діяльнос-
ті. Для самостійної праці з книгою тре-
ба знати, які дії входять до її складу та 
в якій послідовності вони виконуються. 
Самостійна робота дає значний позитив-
ний ефект тоді, коли враховуються моти-
ви навчання.

Письменниця, громадська діячка С. Ру- 
сова відома як перша жінка педагог-те-
оретик в Україні. У своїх працях «На-
ціоналізація дошкільного виховання», 
«В дитячому садку», «Дошкільне ви-
ховання» розробила методику навчання 
та виховання дітей: дослідила проблеми 
розвитку мови і мовного навчання, під-
готовки педагогічних кадрів, формуван-
ня вмінь роботи з навчальною книгою. 
На її думку, центральним у розв’язанні 
проблеми школи й освіти є питання під-
готовки вчителя [8]. Щодо цього, то вона 
прагнула, щоб педагог був самостійним 
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у складанні навчальної програми, у ви-
користанні форм та методів навчальної 
діяльності. Головним завданням педа-
гога вважала розвиток самостійності 
дитини. Треба не «вчити дитину, не да-
вати їй готове знання, хоч би й саме по-
чаткове, а більш усього збудити в дитині 
її духовні сили, заворушити цікавість, –  
щоб очі дитини вміли бачити, вуха до-
слухатися до всього, рученята вміли за-
ходжуватися й коло олівців, і коло но-
жиць, й коло паперу» [2, с. 256]. Таким 
чином, формуючи у школярів уміння й 
навички роботи з книгою, вчителю слід 
пам’ятати, що у будь-якій самостійній 
діяльності повинна передувати тривала 
підготовка, учні спочатку мають оволо-
діти простими вміннями й навичками, а 
потім – складними.

Один із творців української освітньо-
виховної системи Г. Ващенко. Серед 
його основних наукових праць – під-
ручник «Загальні методи навчання». Як 
і його попередники та сучасники дово-
див, що важливо виробити в школярів 
уміння працювати з різними джерелами, 
знаходити відмінності, зіставляти різні 
точки зору, формулювати й обстоювати 
власну думку.

Г. Ващенко зазначав, що для ефектив-
ної роботи з книгою перш за все потрібно 
виробити вміння складати план прочита-
ного. Саме складання плану передбачає 
знання фактів, виокремлення найважли-
вішого матеріалу. Уміння й навички під-
готовки плану прочитаного набуваються 
поступово. Учні можуть самостійно по-
чати з читання параграфа частинами, ви-
ділення й формулювання його головних 
думок, або ж вчитель сам складає план 
і поступово привчає учнів спочатку до 
розповіді за цим планом, а потім до само-
стійної підготовки останнього.

Г. Ващенко указував, що одним із 
найважливіших видів роботи з текстом є 

складання тез. Робота передбачає опра-
цювання матеріалу, потребує великого 
напруження думки. Чітке формулюван-
ня основних положень тексту, що ви-
вчається, у вигляді тез викликає більше 
утруднень, ніж підготовка конспекту чи 
плану. Тому навчати учнів тезування 
слід після того, як вони набули деякого 
досвіду планування й конспектування.

Для правильного складання тез мож-
на: поділити матеріал на змістові части-
ни, встановити взаємозв’язок між ними, 
поставити запитання до цих частин, 
сформулювати й записати чіткі відповіді 
на згадані запитання.

Відчутно збагатив світову педагогі-
ку, передусім теорію виховання А. Ма-
каренко. Зазначав, що підготовка до 
самоосвіти передбачає великі зусилля 
педагогів по формуванню в учнів умінь 
і навичок навчальної діяльності. Тому 
особливу увагу він приділяє роботі учнів 
з підручником, літературою, в процесі 
якої прищеплюються вміння і навички 
працювати з книгою [9].

А. Макаренко досліджуючи цю про-
блему, визначав головним те, що в 
старшому віці велика увага повинна 
приділятися організації роботи учнів 
з додатковою літературою. Необхід-
но формувати в них уміння працювати 
з джерелами: брошурами, газетними і 
журнальними статтями. Уміння, які ви-
никнуть в ході оволодіння книгою мають 
істотне значення для підготовки учнями 
доповідей, рефератів, творів. У роботі з 
додатковою літературою учень повинен 
вміти: користуватися змістом і покажчи-
ками, складати бібліографію з питання, 
яке цікавить його у даний момент, вико-
ристовувати довідкові матеріали.

Педагогічні, публіцистичні, літе-
ратурні праці й учительський досвід  
В. Сухомлинського значно вплинули на 
практичну діяльність школи, збагатили 
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педагогіку України новими положення-
ми і думками.

Важливим напрямом усебічного роз-
витку особистості, який необхідно вра-
ховувати, є розумове виховання. І саме 
тому В. Сухомлинський в процесі на-
вчання спонукав учнів до самостійної 
пізнавальної діяльності, самоосвіти. Цю 
роботу слід починати змалку, формуючи 
в дітей допитливість, навички правиль-
ної роботи з підручником. 

Оригінально розглядав проблему ор-
ганізації навчально-виховного процесу 
з учнями молодшого шкільного віку. Ці 
завдання педагог успішно вирішував у 
«школі радості» – об’єднанні дошкільнят. 
Заняття під блакитним небом – джерело 
мислення й мови, розвиток думок, бажань, 
поглядів засобами казок, оповідань, подо-
рожі до першоджерел живого слова, у світ 
праці, створення куточку мрії, – ці знахід-
ки збагатили арсенал виховних засобів ба-
гатьох вчителів і вихователів. Навчання в 
«зелених класах», складання книжок-кар-
тинок про природу, подорожі на природу, 
проведення уроків мислення, використан-
ня і розв’язування задач із «живого задач-
ника», використання книжки, написання 
самостійних оповідань, казок – сприяють 
розумовому розвитку дітей. 

Розглядаючи діяльність вчителя, В. Су-
хомлинський вважав, що джерелом його 
творчої індивідуальності є книга, особиста 
бібліотека. Її призначення полягає в тому, 
щоб вводити вихованців у світ книги. Пе-
дагог називав бібліотеку найважливішою 
складовою педагогічної системи [10]. 

В. Сухомлинський пропонував залу-
чити вчителя допомагати на уроці учням 

працювати із складанням плану, кон-
спектуванням викладеного матеріалу. 

Радив мати особисту бібліотеку, аби 
можна було повсякденно користуватися 
посібниками, читати й перечитувати їх, 
щоб вводити у світ книг своїх вихован-
ців. У статті «Моя педагогічна система» 
він пише: «Я не уявляю собі скільки-не-
будь сильного впливу на вихованців, якби 
кожен з них поступово не був уведений у 
цей чудовий світ – світ книги» [2, с. 320].

Висновки. В історії педагогічної дум-
ки проблема організації роботи з навчаль-
ною книгою є надзвичайно важливою.  
У працях відомих вітчизняних педагогів 
простежується думка про те, що посіб-
ник є джерелом навчальної інформації, 
який розкриває в доступній для учнів 
формі зміст певного предмету; виступає 
засобом навчання, за допомогою якого 
здійснюється організація освітнього про-
цесу, в тому числі і самоосвіта учнів.

З розвитком книги, як джерела знань, 
інформації, розвиваються навички, вмін-
ня та методи її застосування для робо-
ти у навчальному процесі. Починаючи 
від усвідомлення місця книги у навчанні  
(Г. Сковорода) до формування рекомендацій 
стосовно удосконалення опрацювання різ-
них навчальних матеріалів, запровадження 
безперервного навчання (Г Ващенко, Т. Лу-
бенець та ін.) українська педагогічна думка 
пройшла складний шлях розвитку і стала 
основою національної системи освіти.

Погляди, висвітлені у працях видат-
них вітчизняних педагогів об’єднуються 
спільною темою, а саме вирішенням 
проблеми формування вмінь роботи з 
навчальною книгою.
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TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 
TO COMMUNICATION AT THE LESSON

Summary: The essence and basic components of communicative process are substantiated 
and determined in the present article. The conditions of communication are also concretized. The 
essence of the ways of behaviour with the interlocutor are exposed, distinguishing collaboration, 
partnership, domineering, manipulation, conflict.

Анотація: У статті обґрунтовано сутність і визначено основні складові комунікативного 
процесу. Конкретизовано умови спілкування. Розкрито сутність способів поводження з 
комунікативним партнером, серед яких виокремлюються співробітництво, партнерство, 
домінування, маніпуляція, конфлікт.

Аннотация: В статье обоснована сущность и определены основные составляющие ком-
муникативного процесса. Конкретизированы условия общения. Раскрыта сущность спосо-
бов взаимодействия с коммуникативным партнером, среди которых выделяются сотрудни-
чество, партнерство, доминирование, манипуляция, конфликт.

Uprising of the problem. У межах 
діяльнісно-інтеракційного підходу 
комунікацію тлумачать як особливу 
мовленнєву діяльність [7, с. 12].

Activity-interactive paradigm interprets 
communication as a common activity of 
its participants (communicants), in the pro-
cess of which they share common views on 
things and actions associated with them. 
Activity-interactive approach is charac-
terized by the consideration of the human 
factor, interaction and relations between 
perticipants of communication. According 
to many supporters of this approach, com-
munication is a process that is much larg-
er than the usual exchange of information, 
because it covers a wide range of relations 
and relationships (between the addresser 
and the addressee, the personal position of 
the sender of the message to the social re-
ality, the topic, the situation of communica-
tion, etc.). Within the framework of the ac-
tivity-interactive approach, communication 
is interpreted as a special language activity 
[7, p. 12].

The basic means of communication is the 
language that provides the exchange of in-
formation between individuals, the individ-
ual and society, groups of individuals, even 
mechanic communication – the communi-
cation of a person with oneself. Therefore, 
future foreign teachers, who obtain higher 
education and whose professional activities 
are mostly based on communicative inter-
action, are obliged to have the theory and 
practice of linguistic communication.

The analysis of recent researches and 
publications makes it possible to establish 
that on the basis of theoretical achievements 
of scientists, the communicative and inter-
active aspect of communication is defined 
as an information exchange process and as 
a process of interaction [1]. The researchers 
conducted diagnostics of personality read-
iness for communication [3], used innova-
tive approaches to be able to communicate 
by means of communication training [5], 
and others. At the same time, scholars argue 
that university graduates are not prepared 
to construct deliberately their relationships 
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with different professional communication 
partners through linguistic means (verbal 
and non-verbal), and also do not purposeful-
ly teach effective communication methods 
for effective coordination of common activi-
ties and building mutual understanding with 
professional partners [8, 14].

The purpose of the article lies in spec-
ifying the components of the commu-
nicative process that must be taken into 
account by future teachers in their profes-
sional activity.

Usually, communication is considered 
by scientists as a complex phenomenon 
and an important factor influencing social 
processes. Verbal communication occurs as 
a purposeful process of creating, transmit-
ting and interpreting messages by means of 
speech (language code). It is this aspect of 
interpersonal interaction that is embodied 
in a communicative process, which has a 
complex dynamic character, it is a sociolin-
guistic complex, a continuous interaction 
of participants in communication.

Scientists describe the communicative 
process as „a form of objecting of verbal 
communication, in which communicants 
enter verbal communication through means 
of linguistic and extra-language codes 
about the referent (the object being referred 
to), producing and interpreting the message 
(discourse) in accordance with the com-
municative intentions (intentions) and in 
context, using certain communicative re-
sources (strategies and tactics) to achieve 
communicative goals” [7, p. 16].

Future foreign language teachers are 
obliged to clearly define its structure for 
the organization of an optimal and effective 
communication process.

Communicative process as a composite 
sociolinguistic complex consists of the fol-
lowing components: communicants, verbal 
contact, language code, communicative re-
sources, extra-language codes.

Let’s consider the essence of each of the 
components of the communicative process.

Communicators (homo loquens – the 
person who speaks) are people involved 
in communication. Scientists argue that 
communicant enters communication not as 
a global personality, in which all its com-
ponents are combined, but as a personali-
ty with „parameters” (N. Arutiunova [2]), 
which „manifests in a communicative act 
the diversity of their roles (positions), in 
which the utterance should be considered” 
[7, p. 16]. Therefore, communicative per-
sonality should be studied as a paradigm 
of personalities (roles, positions), which 
are characterized by various communica-
tive-language subsystems and communica-
tive resources that interact with the same 
subsystems of the communicating partner, 
depending on the conditions of communi-
cation. This way the verbal contact occurs.

Recently, the ideas of the philosophy 
of dialogue, which are associated with the 
name of the famous literary critic and lin-
guist M. Bakhtin, are spread in scientific 
ideas. The scientist states that in order to 
understand the communication process, it 
is advisable to take into account two main 
factors. First of all, the necessary peculiari-
ty of any statement is its addressability, that 
is, without a listener conversation lacks its 
meaning. Secondly, any statement becomes 
meaningful only in a certain context, at a 
specific time and in a particular place (the 
idea of the chronotopus, meaning „time” 
and „place”).

In this respect, verbal contact is consid-
ered as a fragment of the communicative 
process, limited to the beginning and end of 
the verbal interaction of two or more com-
municators at a certain time and place. In 
the process of verbal contact, an exchange 
of communicative actions aimed at achiev-
ing a communicative goal is organized, 
which usually takes place in accordance 
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with the principles and rules of the com-
municative code. The most general princi-
ples of verbal interaction are the principle 
of courtesy, that is, communicative inter-
actions, and the principle of cooperation – 
the mutual operation of information. It is 
possible to teach future foreign teachers to 
adhere to the above principles by using in-
teractive technologies, which are based on 
active interpersonal interaction.

In the process of communicative inter-
action communicants use a set of linguis-
tic means for creating messages exchange 
during verbal interaction (communication), 
called verbal (linguistic) code. The use of 
language code requires communicators to 
possess the skills of such types of speech 
activity as listening and speaking in oral 
communication, and reading and writing in 
written communication.

It should be noted that scientists clearly 
identified the proportion of communication 
and its components in human life. Thus, 
communication covers 80% of the total 
human existence, while listening – 45%, 
speaking – 30%, reading – 16%, letter – 
9% [7, p. 18]. Thus, in the preparation of 
foreign language teachers, special attention 
should be paid to teaching students to lis-
ten and express themselves in the process 
of dialogue interaction, which is possible 
through the use of interactive technologies 
and the training of specialists in this field 
to apply interactions in future professional 
activities.

Typically, the physical way of a message 
transmitting, is the means with the help of 
which the message is transmitted and is de-
fined as a communication channel. In this 
context, G. Pocheptsov observes that com-
munication of a person can occur main-
ly within the two basic channels – verbal 
and visual [6]. It is within these channels 
of communication in humans that the most 
advanced devices of production and anal-

ysis of messages developed, supplemented 
by appropriate mechanisms of memoriza-
tion.

It is worth differentiating such concepts 
as „message” та „communication”. The 
message is mainly focused on the appro-
priate addressee, and in the communication 
it is obligatory to have a feedback that re-
flects the response to the message from the 
addressee. The feedback itself is a means 
that allows you to adhere to a specific com-
munication line and helps to organize a 
conversation on a specific topic.

Scientists prove that the subject and sym-
bolic carrier of a message is the discourse. 
Thus, F. Batsevych characterizes it as a cer-
tain type of communicative activity, as an 
interactive phenomenon, a speech stream 
that has different forms of expression (oral, 
written), takes place within a specific chan-
nel of communication, is regulated by strat-
egies and tactics of communication partici-
pants [4]; It is a language that is "immersed 
in life" [7, p. 19]. Such an understanding of 
discourse actualizes the use of interactive 
teaching pedagogical students in the teach-
ing of students, through which processes of 
simulation of situations of communicative 
interaction, which, for example, are exam-
ples, life, pedagogical, educational and ed-
ucational situations are possible.

An elementary, non-discrete (indivis-
ible) unit of verbal communication (dis-
course) is a speech act, the essence of which 
is defined as a purposeful speech action, 
which is carried out in accordance with the 
principles and rules of speech behavior and 
implements the communicative intention of 
the speaker. Testing the optimal patterns of 
speech behavior, students are able to par-
ticipate in simulated situations of commu-
nicative and interactive interaction even 
while studying at a high school. Thus, fu-
ture teachers will develop communicative 
resources – a set of speech and non-speech 
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actions of communicants within a verbal 
contact, aimed at achieving a communica-
tive goal (strategic outcome) of a particular 
communicative act [7, p. 20].

In terms of particular interactive in-
terrelation while implementing special 
interactions, students will increase com-
municative resources which include com-
municative strategies and communicative 
tactics, connected with communicative be-
havior of interlocuters. The future teaches 
will have a chance to use the whole set of 
communicative resources by means of re-
alization of separate communicative acts, 
which all together make up communica-
tive process. 

Researches concretize the essence of 
communicative act as the conceptually and 
structurally organized exchange of com-
municative activity of speakers in terms 
of verbal contact, where the subjective and 
significant is discource which lies on par-
ticular situation [7, с. 23]. The above men-
tioned understanding of communicative 
act actualizes implementation interactive 
pedagogical technologies in the process of 
professional training of future foreign lan-
guage teachers with the modeled situation 
(fragments of objective reality, the piece of 
which is verbal action). 

To take part in the mentioned situations, 
the students must activate not only speech 
but cognitive activity. It is worth mention-
ing the thought of scientists that the dis-
course expresses verbal speech and cogni-
tive activity of communication participants 
in terms of verbal contact, connected with 
cognition and presentation of the world by 
a speaker (sender) and conceptualization of 
his language picture of the world by a lis-
tener (receiver) [7, с. 24]. Іn other words, 
it is possible to consider discourse as a 
speech taking into account goal-oriented 
social action, as a component which takes 
part in interaction of subjects of communi-

cation and mechanisms of their realization 
and consciousness. 

In order to organize an effective com-
municative process with the achievement 
of the outlined results in the future pro-
fessional activity of a philologist, students 
still need to learn to take into account all 
communication conditions while studying 
at universities:

– dialogical and polylological activity of 
communicative act;

– specificity of communication from 
space and time relations of interpersonal in-
teraction («face-to-face» or on the phone);

– social relations of communicants:  
а) symetric, when communicants posses 
approximately the same set of social char-
acteristics (for example, communication on 
the level «teacher – teacher», «teacher – 
pupil’s parents» and others); b) asymetric, 
when cpmmunicants range in antropology 
(in gender or age, for example, on the level 
«teacher – pupils»); social culture (for ex-
ample, according to relations in particular 
social institute, organizations); profession 
(according to different positions or compe-
tences); different functions in dialogue (in-
terview) and others.;

– level of preparation of communicants;
– level of formality in interaction of 

communicants, which determines their 
communication or as official interaction or 
as non-formal interpersonal communica-
tion;

– ways of behavior with communicative 
partner among whom one can single out: 

а) cooperation – the basis of which is the 
attitude towards the communicative partner 
as a self-worth, an attempt to combine the 
efforts in the joint activity to achieve cer-
tain goals;

b) partnership – attitude towards com-
municative partner with respect;

c) domineering – the attitude towards the 
partner as a means to achieve their own goals, 
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open the ignorance of his interests, trying to 
obtain unlimited unilateral advantage;

d) manipulation – making a hidden im-
pact on the partner-communicator in order 
to take benefits from it;

e) conflict – when the way of verbal in-
teraction is determined by the tasks of moral 
expenses to communication partner, in its ba-
sis – real or illusive contradictions of commu-
nicative aims in the way of their solving on 
the basis of vivid emotive feelings [7, с. 26].

The way of behavior with a commu-
nicative partner is based on the canons of 
communicative behavior. Students will be 
able to test the best examples of ways to 
deal with a communicative partner in the 
professional activities of future teachers in 
philology through active participation in 
interactive career situations in the process 
of higher education.

Conclusions. The organization of the 
communicative process has a complex dy-

namic character and is determined by the 
continuous interaction of the participants of 
communication. The communicative pro-
cess consists of the following components: 
communicants, verbal contact, speech code, 
communicative resources, extra-language 
codes. In order to master the skills and possi-
bilities of students to create the optimal com-
municative interaction in future professional 
activities, interactive technologies should be 
used in the preparation of future language 
teachers. In the process of using special in-
teractions students will accumulate commu-
nicative resources, which include communi-
cation strategies and communication tactics 
associated with the communicative behavior 
of the interlocutors. Future foreign language 
teachers will be able to use all the luggage 
of communicative resources through the im-
plementation of certain communicative acts 
that collectively form a communicative pro-
cess.
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ОЦІНКА СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

ЗА РЕФЛЕКСИВНИМ КРИТЕРІЄМ 

Анотація: У статті висвітлено результати констатувального експерименту дослідження 
формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музики за рефлексивним критерієм. Ав-
тор порівнює результати діагностики студентів коледжів мистецтв та вчителів музики з різним 
стажем роботи за коефіцієнтом рангової кореляції Ч. Спірмена.

Аннотация: В статье освещены результаты констатирующего эксперимента, являющегося 
частью исследования формирования ценностных ориентаций будущих учителей музыки со-
гласно рефлексивному критерию. Автор сравнивает результаты диагностики студентов кол-
леджей искусств и учителей музыки с разным стажем работы по коэффициенту Ч. Спирмена.

Summary: The central topic of the article is the results of constaluation experiment. It is one of 
the parts of the research about formation of axiological values in prospective Art School teachers (in 
reflexive criterion). The author compares the results of diagnostics students of the College of Arts 
and music teachers with different experience of the work (in Spearman’s coefficient). 

Проблема оцінки сформованості цін-
нісних орієнтацій у майбутніх вчителів 
постійно знаходиться у колі уваги пси-
хологів, соціологів, педагогів. На тлі ре-
формування системи освіти це питання 
стає ще більш актуальним, оскільки від 
його розв’язання залежить якість на-
вчально-виховного процесу та його кін-
цевий результат – особистість громадя-
нина України – чільне місце у структурі 
якої посідають ціннісні орієнтації.

Останнім часом окреслена проблема 
висвітлювалась у роботах О. Алексан-
дрової, Ш. Амонашвілі, Н. Антонової, 
Є. Баклаженко, В. Водяної, В. Волкової, 
О. Гданської, В. Дзюби, Н. Євстігнєєвої, 
Н. Іванцева, К. Кабриль, Л. Коберник, 
Г. Кондратенко, Куеви Давіли Луїс Со-
кратес, Н. Максимчук, Г. Печерської,  
Є. Проворової, Н. Савчук, Т. Скрябіної, 
Г. Терещук та ін. Науковці аналізують 

різні підходи до діагностики рівня сфор-
мованості ціннісних орієнтацій, визна-
чають його показники та критерії згідно 
з темою дослідження та переліком обра-
них ціннісних орієнтацій. 

Завданням статті є висвітлення та по-
рівняльний аналіз результатів діагнос-
тики сформованості рівня ціннісних 
орієнтацій за рефлексивним критерієм 
у майбутніх вчителів музики та вчителів 
музики з різним стажем діяльності на 
констатувальному етапі експерименту.

Для оцінки сформованості ціннісних 
орієнтацій майбутніх вчителів музики у 
процесі вивчення дисциплін соціально-
гуманітарного циклу за рефлексивним 
критерієм ми використали метод ранжу-
вання із обчисленням коефіцієнту ран-
гової кореляції Ч. Спірмена [1]. Метод 
був застосований для з’ясування рівня 
самооцінки майбутніх вчителів музи-
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ки, оскільки рефлексія є обов’язковою 
складовою педагогічної техніки педаго-
га-музиканта. Перелік властивостей, які 
необхідно було проранжувати, містив  
20 найменувань, серед яких були і ті 
ціннісні орієнтації, які ми визначили 
важливими для нашого дослідження: 
охайність, емпатія, креативність, напо-
легливість, розум, чесність, патріотизм, 
самостійність, біоетика, комунікатив-
ність, гідність, сумлінність, байдужість, 
лінь, хвастливість, боягузтво, жадібність, 
підозрілість, егоїзм, нахальство. Методи-
ка передбачала дволінійне ранжування: 
1 – ранжування за принципом «Ідеал»,  
2 – ранжування за принципом «Наявність 
у мене». Коефіцієнт рангової кореляції 
Ч. Спірмена обчислювався за формулою:

р = 1 – 
)1(

6
2

2

−⋅
Σ⋅
nn
Дi ,  де

Ді = Ri1-Ri2 (Ri1- це номер рангу у 
стовпчику «Ідеал», Ri2- номер рангу у 
стовпчику «Наявність у мені»);

n – кількість властивостей для ранжу-
вання (за методикою їх 20).

Психодіагностична шкала розшиф-
рування передбачає основну трирів-
неву градацію (неадекватно низький –  
р = -0,2-0; адекватний – р = 0-0,8; неадек-
ватно високий - р   0,8), а в межах адекват-
ного показника виділено ще 5 ступенів: 
адекватний низький р= 0-0,2; адекватний 
нижче середнього р=0,21-0,3; адекватний 
середній р=0,31-0,5; адекватний вище 
середнього р=0,51-0,65; адекватний ви-
сокий р=0,66-0,8. До оптимальної само-
оцінки належать такі результати: висо-
кий, вище середнього рівня, середній 
рівень. До неоптимальної самооцінки ав-
тори методики відносять такі результати: 
низький, нижче середнього, неадекватно 
низький, неадекватно високий. Адапту-
вавши отримані коефіцієнти рангової ко-
реляції після обробки даних ранжування, 
ми узагальнили їх у таблиці 1.

Таблиця 1
Діагностика рівня самооцінки 

майбутніх учителів музики  
за коефіцієнтом рангової кореляції 

Ч. Спірмена

Рівні та 
показ- 
ники

Контрольна 
група 150 

осіб

Експеримен-
тальна група 

150 осіб

%
Кіль- 
кість 
осіб

% Кіль- 
кість осіб

Високий 62,2 93 61 91
Середній 2,7 4 4,4 7
Низький 35,1 53 34,6 52

До високого (оптимального) рівня 
самооцінки за розробленими нами кри-
теріями ми віднесли відповіді з коефіці-
єнтом рангової кореляції від 0,31 до 0,8; 
до середнього рівня – відповіді з коефі-
цієнтом рангової кореляції від 0 до 0,3; 
до низького (неадекватного низького та 
неадекватного високого) – відповіді з ко-
ефіцієнтом рангової кореляції  0 та  0,8.

Оптимальний рівень самооцінки, по-
будованої на рефлексії, продемонструва-
ли 62,2% студентів КГ та 61% студентів 
ЕГ; середній рівень – 2,7% опитаних КГ 
та 4,4% опитаних ЕГ; неадекватно низь-
кий та неадекватно високий – 35,1% 
респондентів КГ та 34,6% респондентів 
ЕГ (констатувальний етап експерименту 
проведено на базі Бахмутського коледжу 
мистецтв ім. І.Карабиця та ДВНЗ «Дон-
баський державний педагогічний уні-
верситет».

Для порівняння динаміки змін у рів-
ні самооцінки у майбутніх вчителів му-
зики та вчителів музики з багаторічним 
стажем ми провели такий же етап екс-
перименту серед вчителів початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів Донецької області: КПСМНЗ 
та ШМ Бахмута, Миронівки, Світло-
дарська, Мирнограда, Добропілля, То-
рецька, Покровська, Костянтинівки, 
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Краматорська, Слов’янська, Лимана, 
Вугледара, Курахове, Гірника, Мангу-
ша, Красногорівки, Новогродівки, Со-
ледара. Можливість проведення експе-
рименту була створена завдяки курсам 
підвищення кваліфікації викладачів по-
чаткових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, що проводились 
на базі Бахмутського коледжу мистецтв 
ім. І. Карабиця [2]. Загальна кількість 
респондентів склала 300 осіб, які ми 
умовно поділили на експериментальну і 
контрольну групу відповідно по 150 осіб 
у кожній. Вікові межі респондентів – від 
25 років до 67 років, стаж роботи – від 
5 до 46 років (представники різновіко-
вих категорій з різним стажем були рів-
номірно представлені у контрольній та 
експериментальній групі, що створюва-
ло однорідність вибірки). Адаптувавши 
отримані коефіцієнти рангової кореля-
ції після обробки даних ранжування, ми 
узагальнили їх у таблиці 2.

До високого (оптимального) рівня са-
мооцінки за розробленими нами критері-
ями ми віднесли відповіді з коефіцієнтом 
рангової кореляції від 0,31 до 0,8; до се-
реднього рівня – відповіді з коефіцієнтом 
рангової кореляції від 0 до 0,3; до низько-

го (неадекватного низького та неадекват-
ного високого) – відповіді з коефіцієнтом 
рангової кореляції  0 та 0,8 [3].

Оптимальний рівень самооцінки, по-
будованої на рефлексії, продемонструва-
ли 37,5% вчителів музики КГ та 35,3% 
вчителів музики ЕГ; середній рівень – 
4,1% опитаних КГ та 5,1% опитаних ЕГ; 
неадекватно низький та неадекватно ви-
сокий – 58,4% респондентів КГ та 59,6% 
респондентів ЕГ.

Порівнявши результати діагностики 
сформованості ціннісних орієнтацій за 
рефлексивним критерієм у майбутніх 
вчителів музики та вчителів музики з 
різним стажем роботи, ми зробили такі 
висновки:

– результати діагностики КГ та ЕГ як 
серед майбутніх вчителів музики, так і 
серед вчителів музики з різним стажем 
роботи відрізняються несуттєво на кон-
статувальному етапі експерименту (різ-
ниця становить результат від 1% до 3%);

– і у групі студентів коледжів мис-
тецтв, і у групі вчителів музики з різним 
стажем роботи середній показник стано-
вить найменший результат: від 2,7% до 
5,1%;

– найбільший результат належить ви-
сокому показнику у групі студентів ко-
леджів (62,2%) та низькому показнику у 
групі вчителів музики з різним стажем 
(59,6%);

– помітна динаміка зростання кіль-
кості респондентів із неадекватно за-
вищеною самооцінкою від студентів  
ІІ-ІІІ курсів до вчителів музики з різ-
ним стажем роботи: 35,1% у студентів і 
58,4% у вчителів музики.

Отже, за результатами констатуваль-
ного етапу експерименту (рефлексивний 
критерій) була виявлена динаміка змін у 
самооцінці студентів коледжів мистецтв 
та вчителів музики: збільшення кількос-
ті респондентів з неадекватно завище-

Таблиця 2
Діагностика рівня самооцінки 

учителів музики з різним стажем 
роботи за коефіцієнтом рангової 

кореляції Ч. Спірмена

Рівні та 
показники

Контрольна 
група 

150 осіб

Експери- 
ментальна 

група  
150 осіб

%
Кіль- 
кість 
осіб

%
Кіль- 
кість 
осіб

Високий 37,5 56 35,3 52
Середній 4,1 6 5,1 8
Низький 58,4 88 59,6 90
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ною самооцінкою (прямо пропорційна 
залежність від стажу роботи). Також в 
обох вікових групах відмічено недостат-
ній рівень оптимальної (адекватної) са-
мооцінки. Безумовно, отримані резуль-
тати потребують уточнення і перевірки 
згідно з іншими критеріями, виділеними 
нами у процесі дослідження. Заслуговує 
на увагу і надзвичайно обмежена кіль-
кість респондентів, результат яких від-
повідає середньому рівню, що свідчить 
про стрибкоподібну динаміку зростання 
неадекватної самооцінки. Подальший 

вектор нашого дослідження буде спря-
мований на з’ясування причини зрос-
тання неадекватно високої самооцінки 
у вчителів музики та проведення фор-
мувального етапу експерименту щодо 
впровадження педагогічних умов під-
вищення ефективності формування цін-
нісних орієнтацій у майбутніх вчителів 
музики у процесі вивчення предметів 
соціально-гуманітарного циклу, а також 
діагностиці сформованості ціннісних 
орієнтацій за мотиваційним, когнітив-
ним та діяльнісним критерієм.
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ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
СТУДЕНТІВ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Анотація: Стаття присвячена проблемі підготовки студентів коледжу до реалізації інклю-
зивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти.

Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки студентов колледжа к реализации 
инклюзивного образования детей с особенными образовательными потребностями в учреж-
дениях образования. 

Summary: The article is devoted to the problem of preparing college students for the implemen-
tation of inclusive education for children with special educational needs in educational institutions.

Постановка проблеми. У процесі 
демократизації українського суспільства 
неабиякого поширення набувають ідеї 
гуманізації освіти й пріоритетів особис-
тості. Проблема соціалізації та інтегру-
вання в загальноосвітній простір дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку 
посідає особливе місце і викликає бага-
то суперечок і нарікань.

Основними державними навчальни-
ми закладами для дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шкільного віку 
є: спеціальні загальноосвітні школи-ін-
тернати, навчально-реабілітаційні цен-
три та спеціальні класи в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах масового типу.

Таким чином, за наявності достатньо 
розгалуженої та розвиненої системи спе-
ціальної освіти в Україні, значна частина 
дітей з особливими освітніми потребами 
не отримує належної спеціальної допо-
моги і не має змоги задовольнити свої 
особливі потреби. 

В даній ситуації діти з незначними 
порушеннями, вчасно не облікуються 
й не маючи реальної можливості одер-

жати спеціальну педагогічну допомо-
гу, змушені навчатися в умовах масової 
школи, без адекватного психолого-педа-
гогічного супроводу [6, с. 29].

Сьогодні світовою тенденцією є праг-
нення до соціальної адаптації осіб з осо-
бливостями психічного розвитку. У на-
шому суспільстві починає формуватися 
нова культурна й освітня норма – повага 
до людей із особливими освітніми по-
требами. В умовах розвитку сучасної 
системи вищої освіти України, виходя-
чи з перспектив вступу нашої країни до 
Європейського союзу та створення євро-
пейського простору вищої освіти, осо-
бливо актуальними є питання підготов-
ки конкурентноздатних професіоналів, 
фахівців у своїй справі, зокрема й тих, 
хто працюватиме з дітьми з особливими 
освітніми потребами.

Актуальність дослідження пробле-
ми підготовки педагогічних кадрів до 
професійної діяльності в умовах інклю-
зивної освіти обумовлена соціальним 
замовленням суспільства на підготовку 
педагогів, які матимуть певні професій-
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ні та особистісні якості, необхідні для 
такої роботи.

Е. Зеєр, характеризуючи стадії профе-
сійного становлення фахівця, зазначає, 
що професійна підготовка – це форму-
вання системи професійних знань, умінь 
і навичок, а також професійно важливих 
і соціально значущих якостей особис-
тості, набуття досвіду вирішення ти-
пових професійних задач, формування 
професійної спрямованості особистості 
[3, с. 98].

В умовах впровадження інклюзив-
ної освіти особливу нову для себе роль 
буде виконувати педагог. Адже успіш-
ність усього навчального процесу буде 
залежати від його здатності адаптувати-
ся до нових умов та особливостей, від 
здатності й бажання зробити власний, 
індивідуальний внесок у педагогічний 
процес, його розвиток і вдосконалення 
[7, с. 64].

Аналіз досліджень з проблеми. На 
сучасному етапі розвитку корекційної 
освіти в Україні та інших країнах сві-
ту зростає значення досліджень, спря-
мованих на дослідження особливостей 
становлення і розвитку інклюзивного 
навчання в країнах Західної Європи та 
Америки, пошук ефективних шляхів ор-
ганізації і проведення корекційно-роз-
вивальної роботи з дітьми, які мають 
особливості психофізичного розвитку, 
в загальноосвітньому просторі (Л. Ва-
віна, В. Засенко, А. Колупаєва, С. Ми-
ронова, Н. Назарова, Т. Сак, В. Синьов,  
Н. Софій, О. Таранченко, В. Феоктістова,  
Л. Шипіцина, Н. Шматко та ін.) [4]. 

Разом з тим помічено відсутність до-
сліджень, які б висвітлювали специфіку 
підготовки фахівців до практичної ді-
яльності з дітьми з особливими освіт-
німи потребами, саме при здобутті про-
фесійної освіти в умовах педагогічного 
коледжу.

Мета статті – проаналізувати психо-
логічні та практичні аспекти підготовки 
майбутніх педагогів до роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами в умо-
вах Луцького педагогічного коледжу.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У контексті проблем, 
пов’язаних з формуванням професійної 
компетентності та готовності до інклю-
зивної діяльності студентів педагогіч-
них ВНЗ, виділяється проблема готов-
ності майбутнього вихователя закладу 
дошкільної освіти та вчителя початкової 
школи до роботи з дітьми в умовах ін-
клюзивної освіти.

Варто наголосити на тому аспекті, що 
інклюзивна освіта не буде побудована 
швидко, це довготривалий проект, який 
передбачає, насамперед, формування 
професійно-особистісної готовності 
усіх учасників педагогічного процесу до 
роботи в інклюзивних умовах. 

С. Альохіна у своєму аналітичному 
звіті про результати комплексного дослі-
дження проблем інклюзивної освіти в 
Україні зазначає, що сучасний стан під-
готовки фахівців і спеціалістів в Україні 
для роботи в інклюзивному освітньому 
середовищі не задовольняє суспільних 
потреб [1]. 

Певні кроки у напрямку реалізації 
ідей інклюзивної освіти в Україні вже 
зроблено. Зокрема, у Луцькому педаго-
гічному коледжі розпочато підготовку 
студентів за перспективними додатко-
вими кваліфікаціями «Вихователь соці-
альний по роботі з дітьми-інвалідами», 
«Вчитель-логопед дошкільних навчаль-
них закладів» (за освітнім ступенем «ба-
калавр») та «Сурдопедагог» (за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст»).

З метою формування у студентів про-
фесійної компетентності у сфері розви-
тку, навчання і виховання дітей з особли-
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вими освітніми потребами в навчальні 
плани напряму підготовки «Дошкільна 
освіта» введено навчальні дисциплі-
ни «Основи логопедії та дефектології», 
«Основи корекційної педагогіки», «Ін-
клюзивна освіта», «Психологія загаль-
на», «Психологія дитяча», «Психоло-
гія педагогічна», «Психодіагностика та 
психотерапія», «Соціальна педагогіка», 
«Соціальна психологія та психологія 
сім’ї», «Масаж з лікувальною гімнас-
тикою та логоритміка», «Неврологічні 
основи логопедії», «Логопсихологія. 
Арттерапія у роботі з дітьми з вадами 
мови». 

Загальними цілями викладання цих 
дисциплін є:

• розкриття методологічних і тео-
ретичних основ дефектології як інте-
грованої галузі наукового знання, що 
поєднує клініко-фізіологічні і психоло-
го-педагогічні напрями досліджень про-
цесів розвитку, навчання та виховання 
дітей з особливостями психофізичного 
розвитку; корекційної педагогіки, зокре-
ма дошкільної, як науки про виховання 
і навчання дітей з особливими освітні-
ми потребами як в умовах спеціальних 
освітніх закладів, так і в умовах масо-
вих освітніх закладів, реабілітаційних 
центрів, сім’ї; інклюзивної освіти як 
основної інноваційної технології кінця  
XX століття – початку XXI століття;

• висвітлення науково-теоретичних 
основ корекційно-реабілітаційної допо-
моги дітям з порушеннями та відхилен-
нями в розвитку;

• презентація могутнього гуманістич-
ного потенціалу корекційної педагогіки і 
широкої технологічної оснащеності, що 
дозволяє вирішувати проблеми, які є не-
посильними для медицини та загальної 
педагогіки;

• розкриття особливостей психоло-
го-педагогічного супроводу дітей з осо-

бливостями психофізичного розвитку в 
умовах дошкільних навчальних закладів 
загального типу, специфіки надання їм 
необхідної допомоги;

• формування у студентів знань, умінь 
та навичок організації і проведення 
ефективної корекційно-розвивальної ро-
боти з дітьми в інклюзивних групах до-
шкільних навчальних закладів [4].

Луцький педагогічний коледж здій-
снює підготовку вчителів початкових 
класів з додатковою кваліфікацією 
«Сурдопедагог» з вересня 2008 року. 
Упродовж 2012-2017 років викладача-
ми нашого закладу підготовлено понад  
80 фахівців у цій галузі. Випускники ко-
леджу, які здобули додаткову кваліфіка-
цію «Сурдопедагог», працюють логопе-
дами в дошкільних навчальних закладах, 
спеціалістами сурдологічних центрів  
(м. Київ), сурдопедагогами в ЗНЗ (у яких 
навчаються діти з вадами слуху) м. Луць-
ка, сіл та селищ Волинської області.

Безперечно, цілеспрямована підго-
товка вчителів сприятиме успішному 
розв’язанню проблеми інтегрованого на-
вчання дітей із вадами слуху в загально-
освітніх закладах. З метою формування 
у студентів професійної компетентності 
у сфері розвитку, навчання і вихован-
ня дітей з слуховими проблемами в на-
вчальні плани спеціальності «Початкова 
освіта» введено навчальні дисципліни 
«Сурдопедагогіка. Історія сурдопедаго-
гіки», «Сурдопсихологія», «Дактильне 
та жестове мовлення», «Методика роз-
витку слухового сприймання та вимо-
ви», «Корекційна педагогіка».

Випускник коледжу, майбутній фа-
хівець у сфері інклюзивної освіти має 
бути підготовленим до розробки мето-
дів діагностики порушень психофізич-
ного розвитку, в тому числі – ранньо-
го виявлення; вивчення особливостей 
психічного розвитку дітей дошкільного 
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та молодшого шкільного віку в умовах 
сенсорної депривації; дослідження зако-
номірностей компенсації порушень пси-
хічних функцій; розробки теоретичних 
основ розвивальної та корекційної робо-
ти з дітьми з особливими освітніми по-
требами, організації допомоги батькам 
у вихованні дітей з вадами; сприяння їх 
повноцінній інтеграції в суспільство.

Зміст основних компетенцій:
1. З метою збереження та зміцнення 

фізичного здоров’я дітей з особливими 
освітніми потребами вміти забезпечува-
ти планування й організацію профілак-
тики порушень на основі знань про фізі-
ологічні особливості дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку, гігієнічні 
вимоги щодо забезпечення навчально-
виховного процесу, використовуючи 
нормативні документи щодо охорони 
життя і здоров’я дітей.

2. Володіючи знаннями про психічні 
процеси і стани особистості в умовах 
нормального й аномального розвитку та 
користуючись методами психологічних 
досліджень, визначати рівень сформо-
ваності в дітей з особливими освітні-
ми потребами уваги, уяви, сприймання, 
пам’яті, мислення, чутливості, емоцій-
но-вольових якостей з метою вибору 
оптимальних засобів стимулювання ін-
телектуальної сфери особистості у освіт-
ньому процесі.

3. Для забезпечення ефективності 
освітнього процесу дітей із вадами, вмі-
ти визначати вихідні положення діяль-
ності мультидисциплінарної команди 
фахівців: основні завдання, загально-
педагогічні спеціальні принципи та ме-
тоди корекційної роботи шляхом засво-
єння необхідних теоретико-методичних 
знань, вироблення навичок спілкування 
з особливими дітьми.

4. Відповідно до завдань освітнього 
процесу вміти добирати засоби стиму-

лювання загального розвитку, інтелекту-
альної та мовленнєвої сфери особистості 
дитини під час занять, уроків та у позау-
рочній діяльності, оптимально поєдную-
чи зміст, засоби, форми та методи роботи 
на засадах розвивального та особистіс-
но-орієнтованого навчання та виховання, 
враховуючи вади дитини. Сприяти по-
вноцінній інтеграції осіб з особливими 
освітніми потребами в суспільство.

5. З метою професійного саморозвит-
ку, спираючись на систему професій-
но-ціннісних орієнтацій педагога, гума-
ністичну спрямованість його професії, 
користуючись засобами діагностики 
власних професійних здібностей, уміти 
досягати ступеня самореалізації у сфері 
професійної діяльності, який відповідав 
би вимогам професіограми [2].

Ефективне інклюзивне навчання мож-
ливе лише за умови не лише теоретичної, 
але і практичної спеціальної підготовки 
педагогічних кадрів. Метою педагогіч-
ної практики є закріплення отриманих 
знань та формування у студентів прак-
тичних умінь і навичок, які їм необхідні 
для вивчення, виховання, навчання і роз-
витку дітей з особливими освітніми по-
требами. Під час проходження практики 
студенти мають можливість оволодіти 
основними методиками, засобами та 
прийомами навчання, які використову-
ються в інклюзивному середовищі. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. 

Підготовка студентів до професій-
но-педагогічної діяльності в умовах ін-
клюзивної освіти є складним, тривалим, 
багатоетапним процесом. Цілеспрямо-
ване оновлення та вдосконалення змісту 
вивчення навчальних дисциплін, вибір 
найбільш відповідних педагогічних тех-
нологій безумовно сприятиме позитив-
ній динаміці в становленні професійної 
компетентності студентів [5].
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Готовність фахівця до діяльності в 
умовах інклюзії припускає наявність у 
нього відповідного рівня професійної 
компетентності, професійної майстер-
ності, вміння мобілізувати свій про-
фесійний (духовний, особистісний і 
фізичний) потенціал на вирішення по-
ставлених завдань у відповідних умовах. 

З іншого боку, навіть добре підготов-
лений до вирішення професійних завдань 
фахівець в потрібний момент може вия-

витися не мобілізований, не налаштова-
ний на відповідну діяльність, його пси-
хічна регуляція професійної поведінки і 
діяльності відповідним чином може бути 
не актуалізована. У такому разі успішне 
здійснення діяльності буде неможливим 
або виявиться малоефективним.

Саме тому, одним із пріоритетних на-
прямків підготовки студентів до роботи 
в умовах інклюзії є формування у них 
психологічної готовності.

Література:
1. Альохіна С. Інклюзивна освіта в Украйні : здобутки, проблеми та перспективи: резюме 

аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження / С. Альохіна [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/974948.

2. Бойчук П. Науково-практичні аспекти підготовки сурдопедагогів в умовах педагогічного 
коледжу / П. Бойчук // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – №1. – С.65-70. – Режим доступу :  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_14

3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд. стер. – М. : Изд.центр «Академия», 2007. – 240 с.

4. Мартинчук О. В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклю-
зивної освіти / О. В. Мартинчук // Вісник психології і педагогіки: збірник наук. праць / Педаго-
гічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка Інститут психології і соціальної 
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – К., 2012. – Вип. 8. – 248 с. –  
Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://www.psyh.kiev.ua/Мартинчук

5. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Підготовка студентів Луцького педагогічного коледжу 
до роботи в умовах інклюзії: практичний та психологічний аспекти // Zbornik prispevkov z 
medzinarodna vedecko-prakticka konferencia. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialite, 
psychologicke a politicke aspekty (28-29oktobra 2016)/ – Vydal: Vysoka skola Danubius, 
Sladkovicovo, 2016. Sefredaktor: Prof. JUDr. Stanislav Mraz, CSc. – С. 149-152.

6. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник:/ за заг. ред.  
Колупаєвої А.А. – К: «А. С. К.», 2012. – 308 с.

7. Савенко Л. В. Формування психологічної готовності педагогів до взаємодії із дитиною 
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. В. Савенко // Онов-
лення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 10 (53). –  
С. 64-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_10_21 



59

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Мирковіч І. Л.
викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання
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імені К. Д. Ушинського

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» АНГЛОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ІНТЕНСИВНОМУ РЕЖИМІ

Анотація: У статті досліджується проблема навчання студентів спеціальності «Образотвор-
че мистецтво» англомовної професійної лексики в інтенсивному режимі. В роботі розглянуто 
наявні інтенсивні методи навчання. Детально представлено компресійний метод інтенсивного 
навчання іноземним мовам, запропонований проф. Р.Ю.Мартиновою, як альтернативу функ-
ціонуючим. Описано та проілюстровано прикладами комплекс вправ для навчання майбутніх 
художників англомовної професійної лексики у світлі компресійного методу інтенсивного на-
вчання, який базується на: системному повторенні лексичного матеріалу, що вивчається, його 
смисловому об’єднанні, варійованому вживанні лексики в різнолінгвістичному оточенні.

Аннотация: В статье исследуется проблема обучения студентов специальности «Изо-
бразительное искусство» англоязычной профессиональной лексике в интенсивном режи-
ме. В работе рассмотрены существующие интенсивные методы обучения. Подробно описан 
компрессионный метод интенсивного обучения иностранным языкам, предложенный проф. 
Р. Ю.Мартыновой, как альтернатива функционирующим. Описан и проиллюстрирован при-
мерами комплекс упражнений для обучения будущих художников англоязычной профессио-
нальной лексики в свете компрессионного метода интенсивного обучения.

Summary: The article examines the problem of teaching students of the specialty "Fine Arts" 
in the English-speaking professional vocabulary in intensive mode. The existing intensive methods 
of teaching are considered in the work. The compression method of intensive teaching of foreign 
languages, proposed by prof. R.Yu. Martynova, as an alternative to functioning. The complex of 
exercises for training future artists of the English-speaking professional vocabulary in the light of the 
compression method of intensive training is described and illustrated with examples.

Необхідність удосконалення та ре-
формування системи освіти відповідно 
до міжнародних стандартів є актуаль-
ною для входження України до світового 
співтовариства. Інтенсифікація міжна-
родних зв’язків України стала поштов-
хом до підготовки кваліфікованих фа-
хівців, здатних ефективно спілкуватися 
іноземною мовою зі своїми партнерами. 
Крім того, більшість українських спеці-
алістів прагнуть опанувати іншомовни-
ми мовленнєвими вміннями на високому 
рівні за короткий час. Саме тому роль 
інтенсивних методів навчання зараз ста-
ла актуальною як ніколи і знаходиться в 
центрі уваги багатьох дослідників. Така 
тенденція призводить до необхіднос-

ті впровадження нових форм навчання 
іноземним мовам у вишах і покращення 
якості професійної підготовки майбут-
ніх фахівців до іншомовної комунікації. 
Однак необхідно зазначити, що ефектив-
не спілкування, в свою чергу, неможли-
ве без знання лексики іноземної мови як 
бази для розвитку комунікативних вмінь 
та володіння нею на безперешкодному 
рівні.

Проблема формування іншомовної 
лексичної компетенції досліджувалась 
в роботах українських і зарубіжних вче-
них і торкалася навчання різнопрофіль-
них спеціалістів в галузях: природни-
чих наук (Н. Микитенко), правознавства  
(З. Соломко, А. Посохова), економіки 
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(С. Боднар, Г. Гринюк, А. Котловський, 
Ю. Семенчук, І. Чорна), медицини  
(Л. Бірецька), безпеки життєдіяльності 
(В. Терещук), металургії (І. Ярема), на-
фтогазової промисловості (Ю. Черев-
ко). Попри увагу методистів до питань 
формування іншомовної лексичної ком-
петенції різнопрофільних спеціалістів, 
студенти напряму підготовки «Мисте-
цтво» ще не були об’єктом дослідження. 
Звідси метою статті є схарактеризувати 
процес навчання студентів спеціальнос-
ті «Образотворче мистецтво» англомов-
ної професійної лексики, який відбува-
тиметься в інтенсивному режимі.

Завданнями є: 
1. Вивчити наявні інтенсивні методи 

навчання іноземним мовам і визначити 
їх переваги та недоліки. 2. Проаналізу-
вати особливості інтенсивного навчан-
ня іноземним мовам на основі компре-
сійного методу, запропонованого проф.  
Р. Мартиновою, як альтернативи фун- 
кціонуючим.

3. Розробити комплекс вправ з навчан-
ня студентів спеціальності «Образотвор-
че мистецтво» англомовної професійної 
лексики на основі компресійного методу 
інтенсивного навчання іноземних мов.

Методи дослідження. Вивчення та 
аналіз наявних інтенсивних методів на-
вчання іноземним мовам; визначення 
переваг і недоліків проаналізованих 
методів навчання з метою виявлення їх 
резервних можливостей; експеримен-
тальне навчання студентів спеціальності 
«Образотворче мистецтво» англомовної 
професійної лексики в світлі компресій-
ного методу.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Інтенсивні методи навчання іно-
земним мовам досліджували такі вчені, 
як: Л. Близніченко (1966), Л. Гегечко-
ри (1978), Г. Китайгородська (1981),  
О. Леонтьєв (1982), Г. Лозанов (1970), 

В. Петрусинський (1987), А. Плесневич 
(1977), О. Селіванова (1993), П. Сердю-
ков (1984), О. Тарнопольський (2008), 
І. Шварц (1971), І. Шехтер (1977),  
P. Calve (1991), J. Cummins (2002),  
E. Day, D. Horn (1990), F. Frisson-Rickson, 
J. Rebuffot (1986), S. Shapson (1993),  
M. Swain, R.K.Johnson (1997). Проаналі-
зуємо їх. 

Сугестопедичний метод (Г. Лозанов, 
Г. Китайгородська) представляє собою 
розкриття і розвиток всебічних резерв-
них можливостей особистості: пам’яті, 
інтелектуальної активності, творчих зді-
бностей. Метод ґрунтується на таких 
принципах: 1) навчання проходить у 
двох планах – свідомому і підсвідомому, 
2) мовний матеріал засвоюється в атмос-
фері гри, 3) активізація матеріалу про-
ходить за допомогою драматизації, 4) у 
центрі уваги – усномовленнєва комуні-
кація, 5) навчальний матеріал вводиться 
на основі значних за обсягом полілогів 
і супроводжується перекладом на рідну 
мову учнів, 6) створюються сприятли-
ві умови для усунення психологічних 
бар’єрів, що виникають в ситуаціях на-
вчання [3; 13]. Емоційно-смисловий ме-
тод І. Шехтера базується на положенні, 
що оволодіння іноземною мовою має 
відбуватися подібно породженню мов-
лення рідною мовою. Тобто вивчення 
мови не повинно зводитися до заучуван-
ня слів і правил, а замість цього пропо-
нується породження мови, її розвиток і 
корекція. Для забезпечення мовленняут-
ворення студентам надаються мовлен-
нєві зразки у вигляді осмислених фраз 
(тобто таких фраз, коли ясно, чому хтось 
так сказав, і для чого він це говорить), 
які пропонується повторювати вголос. 
Сам процес мовленняутворення відбу-
вається на підсвідомому рівні [9].

Гіпнопедія (Л. Близніченко) являє со-
бою навчання під час природного сну, що 
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складається з чергування активних і па-
сивних стадій і полягає в багаторазово-
му повторенні одного й того ж матеріалу 
без будь-якої зміни в його послідовності 
відразу після засинання і безпосередньо 
перед пробудженням [1]. Релаксопедія 
(І. Шварц) передбачає навчання в стані 
релаксації, тобто під впливом аутогенно-
го тренування в людини, яка навчається, 
розвивається стан м’язового і психічно-
го спокою, що стимулює процеси сприй-
няття, пам’яті, уваги, уяви. Навчальний 
матеріал пред’являється після введення 
учнів в стан релаксації. Активізація за-
своєного матеріалу відбувається піс-
ля виходу з релаксації [8]. Ритмопедія  
(Г. Бурденюк, Я. Маркман) - це навчан-
ня, яке засноване на ідеї, що ті чи інші 
ритми тіла відповідають за певний стан 
нервової системи людини. Комплексний 
вплив на ці ритми здійснюється за допо-
могою світла, кольору і звуку через зоро-
ві і слухові аналізатори і дозволяє форму-
вати необхідний для навчання стан учнів 
та створює умови для запам’ятовування 
великого обсягу інформації за одиницю 
часу [10]. Метод занурення (А. Плес-
невич, О.Тарнопольський, J. Cummins) 
означає навчання в штучно створеному 
мовному середовищі з виключенням 
рідної мови під час комунікації, що за-
безпечує учнів можливістю безпосеред-
нього усного спілкування в обстановці, 
яка максимально наближена до реальної 
[7; 11].

Однак, як зауважує С. Боднар, одна 
частина з вищеназваних методів перед-
бачає активізацію підсвідомого (гіпноід-
ні методи), інша частина - не припускає 
активізації підсвідомого, а робить ак-
цент на використанні ігрової, рольової 
діяльності. Але всі вони обґрунтовують 
необхідність засвоєння великих обсягів 
матеріалу та їх вживання в мовленні. 
Такий шлях виявився нетехнологічним, 

тому що запам’ятовування великих об-
сягів мовного / мовленнєвого матеріалу 
не відбувалося в достатній мірі. Опера-
тивна пам’ять утримувала його в незна-
чному обсязі, і протягом нетривалого 
часу студенти могли використовувати у 
власному мовленні лише цю малу час-
тину мовної та мовленнєвої інформації  
[2, с. 24]. Відтак, ми згодні з точкою зору 
автора, який вважає за доцільне зверну-
тися до такої форми інтенсивного на-
вчання, в якій не потрібно заучування 
великих обсягів матеріалу, але при цьо-
му забезпечується досягнення високого 
рівня мовленнєвих умінь в скороченому 
за часом навчальному процесі.

Ця ідея призвела нас до компресій-
ного методу інтенсивного навчання 
іноземних мов, запропонованого проф.  
Р. Мартиновою [4], який ґрунтується на 
синергетичної взаємодії великих і малих 
величин, при якої малі величини при 
певних обставинах можуть трансфор-
муватися в великі і навпаки. В такому 
випадку компресії підлягає обсяг мов-
ного матеріалу, а значить і скорочення 
навчального часу на його засвоєння. Але 
при цьому якість мовленнєвої діяльнос-
ті не знижується, а підвищується за ра-
хунок вживання кожної мовної одиниці, 
яка вивчається, в її максимально можли-
вому лінгвістичному і тематичному ото-
ченні. Вчена стверджує, що досягається 
такий рівень засвоєння матеріалу шля-
хом його шестиетапного вживання. Так, 
перший варіант вживання нового мов-
ного явища забезпечує його введення в 
короткострокову пам’ять, яка зберігає 
інформацію не більш ніж 8 годин. Дру-
гий варіант вживання того ж явища в ін-
шому лінгвістичному оточенні забезпе-
чує його введення на проміжний рівень 
запам’ятовування, що гарантує утри-
мання його у пам’яті протягом 72 го-
дин. Третє вживання матеріалу в іншому 
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лінгвістичному оточенні забезпечує вве-
дення його в довготривалу пам’ять, од-
нак ще не передбачає його відтворення 
через відтермінований період. Четверте 
вживання того ж матеріалу в четвертому 
варіанті його лінгвістичного оточення 
забезпечує введення в такий вид довго-
тривалої пам’яті, яка передбачає його 
вільне використання у будь-який від-
строчений час. П’яте вживання забезпе-
чує його перехід в клішовані мовленнєві 
одиниці, завжди готові до використання 
у будь-якій мовленнєвій ситуації. Шос-
те вживання того ж матеріалу в ново-
му лінгвістичному оточенні допускає 
можливість його перетворення, а саме:  
скорочення, розширення, уточнення  
[3, с. 547].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглянемо можливості засто-
сування цього методу в процесі навчання 
студентів спеціальності «Образотворче 
мистецтво» англомовної професійної 
лексики. Спочатку визначимо види ан-
гломовних лексичних знань, навичок і 
вмінь, якими повинні володіти студентів 
художньо-графічного факультету.

Щодо лексичних знань, то можна вио-
кремити такі знання: семантики лексич-
ної одиниці, необхідної для її усвідом-
леного засвоєння; утворення нових слів 
шляхом морфологічних перетворень 
знайомих слів; лексичної сполучуванос-
ті слів; фахових термінів; правил вжи-
вання лексики, що вивчається, в зв’язних 
за значенням реченнях; соціокультурних 
лексичних одиниць художньо-графічної 
тематики; сталих виразів; усномовлен-
нєвих формул для дотримання правил 
мовленнєвого етикету.

Видами лексичних навичок є: впізна-
вання професійних лексичних одиниць, 
що вивчаються, в словосполученнях 
або у зв’язних за змістом реченнях, що 
утворюють мікротексти монологічного 

і діалогічного характеру (рецептивні на-
вички); відтворення фахових словоспо-
лучень / речень з лексичними одиниця-
ми, що вивчаються, рідною мовою при 
їх зоровому і слуховому сприйнятті ан-
глійською (рецептивні навички); відтво-
рення фахових словосполучень / речень 
з лексичними одиницями, що вивчають-
ся, англійською мовою при їх зоровому 
і слуховому сприйнятті рідною (репро-
дуктивні навички); вживання вивчених 
лексичних одиниць у різних професійних 
контекстах; розпізнавання та вживання 
соціокультурних лексичних одиниць за 
фахом при побудові мовленнєвого акту 
англійською мовою; вибору мовної фор-
ми і способу її вираження в залежності 
від характеру мовленнєвого акту.

Видами лексичних умінь є: вживання 
без попередньої підготовки різнотипних 
словосполучень / речень (раніше вивче-
них граматичних зразків) з кожною ви-
вченою лексемою у властивих їй фор-
мах і функціях; складання зв’язних за 
змістом речень у вигляді монологічних 
або діалогічних висловлювань з кожною 
вивченою професійною лексемою; ви-
користання соціокультурних лексичних 
одиниць у власних висловлюваннях; 
вживання професійних сталих виразів у 
мовленні.

Таким чином, структура змісту на-
вчання студентів художньо-графічного 
факультету англомовної професійної 
лексики включає набуття знань ізольо-
ваних слів / фахової термінології / про-
фесійних виразів / соціокультурної лек-
сики; формування навичок їх вживання 
в поєднанні з раніше вивченими на рівні 
словосполучень і окремих речень; роз-
виток вмінь вживати кожну лексичну 
одиницю / термін чи лексичне явище у 
власному професійному мовленні. 

Теми, що вивчалися студентами  
1 курсу у II семестрі спеціальності 
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“Образотворче мистецтво”, були такі: 
“Classification of Аrt. Painting. Graphics. 
Sculpture. Applied Arts”; “Genres of 
painting. Art as a process”; “Landscape 
painting. The influence of Italian, Flemish 
and Danish traditions in works of John 
Constable”; “History of easel painting. 
European representatives of easel painting; 
Painting techniques”; “Description of 
the picture: theme and plot, composition, 
model, color, style of painting”. Для кож-
ної теми нами були підібрані базові 
тексти, в яких професійна лексика, що 
вивчалася, повторювалася з тексту в 
текст в різних лінгвістичних оточеннях.  
У зміст навчального предмета на почат-
ковому ступені інтенсивного навчання 
входить приблизно 1000 лексичних оди-
ниць. Весь цей навчальний мовний ма-
теріал організовано в тексти-полілоги, 
додаткові тексти, вправи/завдання і роз-
поділено за принципом комунікативної 
потреби, що виникає в певній ситуації. 
Заняття проводилися три рази на тиж-
день по 2 години. 

Навчання іншомовної професійної 
лексики передбачало набуття студента-
ми рецептивних і репродуктивних знань 
професійних слів і виразів; формування 
рецептивних і репродуктивних навичок 
вживання навчального матеріалу; роз-
виток умінь вживати професійні слова і 
вирази, що вивчаються, в нових слово-
сполученнях і реченнях на умовно-мов-
леннєвому рівні; розвиток в студентів 
уміння вживати слова і вирази, що ви-
вчаються, у власному мовленні, тобто на 
мовленнєвому рівні.

Необхідно зауважити, що вживання 
нових мовних одиниць відпрацьовуєть-
ся у взаємозв’язку з раніше вивченими 
одиницями у всіх видах мовленнєвої ді-
яльності. Нові лексичні одиниці з пер-
шої теми переходять до другої, з дру-
гої до третьої і т.д. Вони вживаються в 

різних контекстах і в різних похідних 
формах (наприклад, to paint – painter – 
painting), таким чином забезпечується їх 
багаторазове повторення, що вважаєть-
ся обов’язковим для повного засвоєн-
ня лексичного матеріалу, за методикою  
Р. Мартинової [5]. Нові слова з наступ-
них тем додаються до загального списку 
слів і також починають повторюватися із 
заняття в заняття. Зауважимо, що викла-
дач повинен стежити, щоб усі нові слова 
систематично повторювалися.

Продемонструємо приклад багато-
разового вживання фахової лексичної 
одиниці (painter), яка послідовно зу-
стрічається в шести навчальних тек-
стах (в шести темах) у різних лінгвіс-
тичних оточеннях. 1. Dear students, I’m 
going to introduce you to a famous painter.  
2. I’m glad to go to the museum and meet 
there contemporary Ukrainian painters. 
3. You know, we have read the text about 
English painters. 4. Unfortunately, I know 
nothing about Dutch painters. 5. (The 
man is speaking on the phone): Hello, 
this is painter Nick Brown. I have some 
information for you. 6. In the museum there 
are many wonderful pictures of the well-
known painters.

Констатуємо, що згідно методики 
Р. Мартинової [4] кожне наступне вжи-
вання лінгвістичної одиниці, що підля-
гає запам’ятовуванню, збільшує якість 
оволодіння нею.

Наведемо приклади завдань на від-
працювання нових професійних ЛО за 
темою «Classification of Аrt. Painting. 
Graphics. Sculpture. Applied Arts».

Вправа 1. Мовна, презентаційна. Мета: 
ввести нову лексику і семантизувати її. Ін-
струкція: Прочитайте нові слова і слово-
сполучення вголос, зверніть увагу на їх зна-
чення. Запишіть в словник з перекладом.

Вправа 2. Мовна, перекладна. Мета: 
сприяти запам’ятовуванню нового  
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мовного матеріалу. Інструкція: а) за-
крийте праву частину сторінки словни-
ка і перекладіть слова і вирази на рідну 
мову; б) закрийте ліву частину сторінки 
і перекладіть слова і вирази на англій-
ську мову; в) перекладіть ці самі вирази 
на рідну мову, сприймаючи їх на слух.

Вправа 3. Мовна, селективна. Мета: 
навчити студентів вибирати потрібну 
форму слів і виразів, що вивчаються. 
Інструкція: прочитайте словосполучен-
ня, вибираючи з дужок потрібну мовну 
форму слова.

Вправа 4. Мовна, трансформаційна. 
Мета: навчити студентів трансформу-
вати вивчену лексику в різні граматичні 
форми. Інструкція: прочитайте слово-
сполучення і змініть їх таким чином, 
щоб наприклад, прикметники вживали-
ся у вищому та найвищому ступенях.

Вправа 5. Мовна, перекладна. Мета: 
сприяти запам’ятовуванню нового мов-
ного матеріалу. Інструкція: прочитайте 
речення по-англійські, замінюючи слова 
і вирази, подані в дужках, на їх англій-
ський еквівалент.

Вправа 6. Мовна, селективна. Мета: 
сприяти запам’ятовуванню нового мов-
ного матеріалу. Інструкція: прочитайте 
слова і напишіть до кожного з них не 
менше двох: a) синонімів, б) антонімів.

Для формування навичок вживання 
професійного лексичного матеріалу, що 
вивчається, в словосполученнях та ре-
ченнях студентам пропонуються такі 
вправи.

Вправа 1. Передмовленнєва, рецеп-
тивна. Мета: навчити читати словоспо-
лучення і речення зі словами, що вивча-
ються, і перекладати їх на рідну мову. 
Інструкція: прочитайте словосполучен-
ня і речення англійською мовою і пере-
кладіть їх на рідну мову.

Вправа 2. Передмовленнєва, рецеп-
тивно-репродуктивна. Мета: навчити 

сприймати на слух інформацію, подану 
в словосполученнях і реченнях англій-
ською мовою. Інструкція: закрийте під-
ручники, прослухайте словосполучення 
і речення і відтворить їх рідною мовою.

Вправа 3. Передмовленнєва, комбі-
нована. Мета: навчити студентів кон-
струювати фрази. Інструкція: а) прочи-
тайте початок речення і закінчить його 
по-англійськи. Оберіть один з україно-
мовних варіантів, представлених нижче, 
перекладіть його та додайте у речення; 
б) почніть надані речення по-англійськи 
одним з варіантів, представлених нижче.

Вправа 4. Передмовленнєва, продук-
тивна. Мета: навчити складати власні 
словосполучення і речення з лексикою, 
що вивчається. Інструкція: напишіть і 
відтворить по три словосполучення / ре-
чення з кожним з наступних термінів.

Вправа 5. Передмовленнєва, продук-
тивна. Мета: навчити студентів складати 
власні висловлювання з новою лекси-
кою. Інструкція: а) прочитайте речення і 
висловіть англійською мовою обґрунто-
вану підтримку сказаного, використову-
ючи нові слова; б) прочитайте речення і 
висловіть англійською мовою обґрунто-
вану незгоду зі сказаним.

Вправа 6. Передмовленнєва, пере-
кладна, з регламентацією часу. Мета: 
навчити студентів вільно і безпомил-
ково перекладати мовний матеріал, що 
вивчається. Інструкція: переведіть ре-
чення на англійську мову за 3 хвилини.  
(У завданні надається 10 речень. Кожні 
два зв’язані за змістом).

Для розвитку вміння вживати про-
фесійні слова і вирази, що вивчаються, 
в нових словосполученнях і реченнях на 
умовно-мовленнєвому рівні пропону-
ються такі види вправ.

Вправа 1. Передмовленнєва, репро-
дуктивна. Мета: навчити читати текст, 
заснований на вивченому матеріалі і ви-
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кладати його зміст, базуючись на запи-
таннях до нього. Інструкція: прочитайте 
текст, дайте відповідь на запитання і пе-
рекажіть прочитане.

Вправа 2. Передмовленнєва, репро-
дуктивна. Мета: навчити викладати ін-
формацію з використанням вивченої 
лексики. Інструкція: прочитайте фа-
ховий текст і перекажіть прочитане на 
основі деталізуючих запитань.

Вправа 3. Передмовленнєва, репродук-
тивна. Мета: сприяти запам’ятовуванню 
ключових запитань-кліше, що визнача-
ють сутність тексту. Інструкція: прочи-
тайте запитання по-англійськи і дайте 
відповідь на них. Закрийте ліву частину 
сторінки, перекладіть запитання на ан-
глійську мову і запропонуйте іншім сту-
дентам відповісти на них.

Вправа 4. Передмовленнєва, репро-
дуктивна. Інструкція: Опишіть картину, 
про яку йшлось в тексті, використовую-
чи фрази з тексту.

Для розвитку в студентів уміння вжи-
вати слова і вирази, що вивчаються, у 
власному мовленні, тобто на мовленнєво-
му рівні, нами пропонуються такі вправи.

Вправа 1. Мовленнєва, продуктивна. 
Мета: навчити студентів вільно оперу-
вати професійною лексикою, безпомил-
ково вживаючи її у власному мовленні. 
Інструкція: складіть діалог на тему “My 
favourite painter, his famous pictures, his 
style”.

Вправа 2. Мовленнєва, продуктивна. 
Мета: навчити студентів вільно оперу-
вати професійною лексикою, безпомил-
ково вживаючи її у власному мовленні. 
Інструкція: Підготуйте доповідь про 
один художній напрям: 1) сlassicism,  
2) romantism, 3) realism, 4) impressionism, 
5) cubism, 6) expressionism, 7) surrealism.

Вправа 3. Мовленнєва, продуктив-
на. Мета: навчити студентів вільно 
оперувати професійною лексикою, без-

помилково вживаючи її у власному мов-
ленні. Інструкція: опишіть надану кар-
тину. “Pay attention to the composition, 
the disposition of figures, the colouring. 
Name the painter and the trend in which the 
picture is represented”.

Вправа 4. Мовленнєва, продуктивна. 
Мета: навчити студентів вільно оперу-
вати професійною лексикою, безпомил-
ково вживаючи її у власному мовленні. 
Інструкція: Закінчить думку, розмірко-
вуя “how to acquire knowledge of different 
trends, schools, painters”.

 1. It goes without saying that before 
looking at pictures you are supposed to 
know something about the artists who 
created them, about the time in which they 
worked, about the artist’s style. You see…

 2. I think the most important thing is 
to look at pictures, to return to them again 
and again. In this way, through repetition 
you are sure to get your own vision of the 
paintings, make them part of your own 
experience. You see…

Вправа 5. Мовленнєва. Інструкція: 
Мета: навчити студентів адекватно вжи-
вати професійну лексику у власному 
мовленні залежно від ситуації. Інструк-
ція: Dramatize the situation. 

A guide in a picture gallery comments on 
the paintings of the old masters. Mrs. Smith, 
a middle-aged woman, one of the tourists, 
is listening to the guide’s explanations. But 
she keeps interrupting the guide with many 
rather pointless questions. Another tourist, 
Mrs. Brown, interrupts the guide too by 
expressing her emotions about the pictures 
all the time. One man of this group, Mr. 
Cook, likes the pictures of modern art and 
he says about it permanently. He asks to 
return to the hall where these pictures are 
exhibited. He gives his reasons for it.

Висновки. Навчання англомовної 
професійно-орієнтованої лексики сту-
дентів спеціальності «Образотворче 
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мистецтво» в інтенсивному режимі є 
складним і багатоступеневим процесом, 
неможливим без упровадження відпо-
відного комплексу вправ, основою якого 
є системне повторення лексичного ма-
теріалу, його смислове об’єднання, ва-
рійоване вживання лексики в різнолінг-
вістичному оточенні, що не допускає 
його забування і тим самим забезпечує 
постійне розширення мовленнєвих мож-

ливостей студентів в межах професійної 
тематики, що вивчається.

Перспективи дослідження. Перспек-
тиви подальших наукових розвідок вба-
чаємо в науковому обґрунтуванні та прак-
тичному розробленні моделі організації 
навчання студентів напряму підготовки 
«Мистецтво», спеціальності «Образот-
ворче мистецтво» англомовної професій-
ної лексики в інтенсивному режимі.
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КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 
ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

СТУДЕНТІВ-ПРАВОЗНАВЦІВ

Анотація: У статті проаналізовано особливості структури сформованості правосвідомості 
студентів за спеціальністю правознавство; здійснено аналіз наукової літератури щодо розу-
міння особливостей структури правосвідомості майбутніх юристів. 

Аннотация: В статье проанализированы особенности структуры сформированности пра-
восознания студентов по специальности правоведение; осуществлен анализ научной лите-
ратуры в понимании особенностей структуры правосознания будущих юристов.

Summary: The legal consciousness’ structure formation peculiaritys of the students in Jurispru-
dence specialty are analyzed. The analysis of scientific literature on the future lawyers’ legal con-
sciousness structure understanding is made in the article. 

Враховуючи основні особистісні ха-
рактеристики людини, змістом яких є 
відношення, мотиви, інтелект, емоційно-
вольова сфера, стає можливим визначити 
правосвідомість студента як особистісну 
структуру, котра включає в себе право-
ві знання, оцінювальне відношення до 
права, вміння конструювати правову по-
ведінку відповідно до діючого законо-
давства; як основу правової захищеності 
студентів у майбутній професійній діяль-
ності та громадському житті; як складну 
структуру, що складається з компонентів: 
когнітивного, правостворюючого, пове-
дінкового, котрі будуть цілеспрямовано 
розвиватися в їх діалектичній єдності.

У філософії дослідники розглядають 
правосвідомість як специфічний спосіб 
духовного пізнання дійсності, встанов-
люють взаємозв’язок правосвідомості та 
моральності, описують генезис правосві-
домості як теоретичний об’єкт філософ-
ського аналізу (В. Андрущенко, Т. Ан-
друщенко, О. Базалук, В. Бех, В. Буряк, 
В. Вашкевич, В. Воронкова, Е. Герасимо-
ва, Л. Губерський, Л. Зязюн, С. Клепко, 
П. Кононенко, В. Кремень, М. Култаєва, 

С. Куцепал, В. Муляр, І. Предборська,  
В. Савєльєв, Н. Скотна, О. Скубашевська, 
С. Черепанова та ін.). 

Явище правосвідомості його структу-
ра та функції досліджуються в роботах 
В. Мухіна, О. Петришина, О. Мурашина, 
Ю. Дмітрієнко, Т. Бачинського, А. Бови, 
В. Войтова, І. Голосніченка, О. Губаря, 
М. Цвіка, В. Ткаченка, Ю. Калиновського, 
М. Кельмана, О. Кобець, О. Пастушенка, 
П. Рабіновича, О. Скакун та ін.

В юридичній науці головним чином 
розглядається філософський, етичний 
компонент правосвідомості (В. Головчен-
ко, І. Ільїн, Ю. Дмітрієнко, О. Мурашин, 
Ю. Калиновський, М. Кельман та ін.). 
На сучасному етапі розвитку юридичної 
науки давно намітився соціологічний 
підхід до дослідження правосвідомості, 
який спрямований на вивчення відно-
син суб’єктів у галузі права (О. Бандура,  
В. Бех, А. Бова, Н. Коваленко, П. Маку-
шев, О. Пастушенко та ін.). 

Різним аспектам правосвідомості 
та її формування у майбутніх фахівців 
присвячена низка дисертаційних дослі-
джень, а саме: В. Войтов «Соціально-
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філософський зміст правосвідомості»,  
І. Дарманська «Правова підготовка май-
бутніх вчителів початкової школи в умо-
вах ступеневої освіти», І. Запорожан «Пе-
дагогічні основи правовиховної роботи з 
молодшими школярами», П. Зеленков 
«Процес формування правосвідомос-
ті особистості як об’єкт соціологічного 
дослідження», Я. Кічук «Соціально-пе-
дагогічні умови формування правосвідо-
мості майбутніх учителів у педагогічних 
коледжах», О. Кобець «Особливості ка-
тегоріальної структури правосвідомос-
ті юриста», Н. Коваленко «Формування 
правосвідомості і правової культури сту-
дентів в Україні», П. Макушев «Профе-
сійна правосвідомість і правова культура 
дільничного інспектора міліції (шляхи 
формування і удосконалювання)»,  
В. Мухін «Професійна правосвідомість: 
особливості, функції», О. Фатхутдінова 
«Правова освіта організаційної свідомос-
ті особистості: теоретико-методологіч-
ний контекст» та ін.

Н.Коваленко, вивчаючи проблеми 
формування правосвідомості та правової 
культури студентської молоді, пропонує 
критерії та показники їх сформованості: 
інтелектуальний (знання основних право-
вих понять і норм); оцінний (оцінка явищ 
правової дійсності з позицій законності, 
справедливості та доцільності); емоцій-
ний (позитивні чи негативні емоції щодо 
явищ правової дійсності); мотиваційно-
ціннісний (правове вдосконалення; мо-
рально-ціннісна мотивація в процесі за-
своєння правових знань; відношення до 
права й до закону); вольовий (прагнення і 
внутрішня готовність студентів до розви-
тку правосвідомості та правової культу-
ри; здатність проявити духовний імунітет 
до вчинення правопорушень); поведінко-
вий (законність, активність, результатив-
ність, діяльність у застосуванні правових 
норм) [2, с. 56]. 

В. Мухін, вивчаючи проблеми форму-
вання професійної правосвідомості, про-
понує в структурі правосвідомості виді-
ляти три компоненти [4, с. 24]:

1. Когнітивний (раціонально-ідеоло-
гічний) компонент правосвідомості за-
безпечує певний запас правових знань у 
майбутніх професіоналів.

2. Емоційно-психологічний компонент 
представляє сукупність настроїв, почут-
тів і переживань, у яких виражене відно-
шення до права та відображено правову 
дійсність у чуттєво-емоційній формі.

3. Практичний компонент правосвідо-
мості відображає її практичний, дієвий 
характер і характеризується конкретним 
стійким відношенням до правової дій-
сності.

Я. Кічук, який розглядає проблеми 
формування правосвідомості майбут-
ніх учителів у педагогічних коледжах, у 
структурі правосвідомості виділяє такі 
критерії та показники сформованості пра-
восвідомості: змістовий (знання права та 
правові переконання); емоційно-оцінний 
(відношення особистості до явищ право-
вого порядку крізь призму поведінкових 
установок); діяльнісно-функціональний 
(готовність майбутнього вчителя до цін-
нісно-правової діяльності громадсько-пе-
дагогічного характеру) [1, с. 14].

О. Ковальська теоретично обґрунтува-
ла і розробила модель управління право-
вою освітою учнів загальноосвітніх шкіл, 
виділивши концептуальний, змістовий та 
технологічний компоненти, що реалізу-
ються через предметно визначений зміст 
діяльності на стратегічному, тактичному, 
оперативному, рефлексивному рівнях 
управління, забезпечуючи системну взає-
модію суб’єктів та ефективну реалізацію 
управлінського циклу щодо здійснення 
правової освіти учнів у ЗНЗ [3, с. 8].

Професійна правосвідомість – це пра-
вова свідомість юристів, яка формується в 
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процесі професійної підготовки та під час 
здійснення практичної юридичної діяль-
ності, що включає в себе програмні право-
ві знання та предметно-ділове ставлення 
до права, котре проявляється в уміння гра-
мотно застосувати правові норми та якіс-
но використати правові знання.

Розглядаючи індивідуальну правосві-
домість майбутніх спеціалістів по праву 
як динамічне особистісне утворення, її 
структуру ми представляємо у вигляді 
комплексу взаємопов’язаних компонен-
тів, які забезпечують її цілісність:

1. Когнітивний компонент представ-
ляє собою комплекс соціально-правових 
та юридичних знань, котрими володіє 
майбутній юрист, знання основних нор-
мативно-правових документів, регламен-
туючих професійну діяльність юристів.

2. Правостворюючий компонент ха-
рактеризується емоційним станом (емо-
ції, почуття, переживання) майбутнього 
юриста, що виражає його емоційно-цін-
нісне ставлення до права й законодавства, 
ціннісний показник усвідомленості май-
бутнім юристом необхідності соціально-
правової діяльності. Даний компонент 
характеризує пріоритет права як загаль-
нолюдську цінність в структурі цінніс-

но-змістової сфери майбутнього юриста, 
прояв нетерпимості до різного роду пра-
вопорушень українського законодавства, 
правову відповідальність.

3. Поведінковий компонент – правова 
поведінка майбутнього юриста, навички 
прийняття юридичних рішень у профе-
сійних та особистісних ситуаціях, захист 
прав, свобод, інтересів клієнтів.

Таким чином, теоретичний аналіз 
проблеми правосвідомості, її змісту та 
специфіки, дозволяє розглядати індиві-
дуальну правосвідомість як динамічне 
особистісне утворення, що забезпечує 
здатність майбутнього юриста до орієн-
тації й самовизначення в правовому про-
сторі на осиної правових знань, умінь і 
навичок; оцінного ставлення до права, 
правових установок і ціннісних орієнта-
цій. До структури правосвідомості май-
бутніх спеціалістів по праву ми вклю-
чили когнітивний, правостворюючий та 
поведінковий компоненти. 

Для визначення рівнів сформованості 
правосвідомості студентів-правознавців 
коледжу ми визначили наступні критерії 
та показники: пізнавально-інформаційний 
(правові знання, правові оцінки, правові по-
гляди, переконання, уявлення); емоційно- 

Таблиця 1.
Компоненти, критерії та показники формування  

правосвідомості студентів-правознавців
Компоненти Критерії Показники

Когнітивний Пізнавально-
інформаційний

1.Правові знання.
2. Правові оцінки. 
3. Правові погляди, переконання, уявлення.

Правостворюючий Емоційно-ціннісний

1. Ціннісне ставлення до законодавства.
2. Емоційне ставлення до права  
та правових явищ. 
3.Усвідомлення необхідності  
соціально-правової діяльності.

Поведінковий Діяльнісний 
1.Мотиви правової поведінки. 
2.Правові, традиції, установки. 
3.Готовність до правомірних дій.
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ціннісний (ціннісне ставлення до зако-
нодавства, емоційне ставлення до права 
та правових явищ, усвідомлення необ-
хідності соціально-правової діяльності);  
діяльнісний (мотиви правової поведінки, 
правові звички, традиції, установки, го-
товність до правомірних дій) (табл. 1).

Когнітивний компонент складається 
із системи правових знань понятійного 
апарату, вироблених наукою; правил і по-
рядку застосування норм права; законо-
мірностей розвитку законів. Особливість 
когнітивного компоненту студентів-май-
бутніх юристів визначається специфікою 
майбутньої професійної діяльності: зна-
ння основних нормативно-правових ак-
тів, які безпосередньо регулюють їхню 
професійну діяльність; знання основних 
інститутів окремих галузей українського 
права; знання змісту окремих правовід-
носин, учасниками яких їм доведеться 
бути. Правостворюючий компонент ві-
дображає право як загальнолюдську цін-
ність, яка характеризується такими орі-
єнтаціями, як повага до діючих законів; 
дотримання нормативно-правових при-
писів; законослухняність; нетерпимість 
до проявів правопорушень; усвідомлення 
рівноправ’я громадян, дотримання пу-
блічного й особистого інтересу; спокій; 
захист; юридична відповідальність; пра-
вомірність дій. Поведінковий компонент 
правосвідомості характеризує соціально-
правову поведінку учнівської молоді: ово-

лодіння навичками приймати правильні 
рішення в правових ситуаціях; готовність 
до усвідомлених та відповідальних дій 
у сфері соціально-правових відносин; 
готовність до самостійного прийняття 
рішень, пов’язаних із захистом прав, сво-
бод і законних інтересів громадян; готов-
ність до правомірної реалізації громадян-
ської позиції; вміння використовувати 
отримані правові знання в практичній 
професійній діяльності. Для визначення 
сформованості показників структурних 
компонентів правосвідомості ми визна-
чили наступні рівні їх прояву: активний, 
продуктивно-виконавчий, пасивний. Для 
активного (високого) рівня сформованос-
ті правосвідомості студентів-правознав-
ців характерним є їхня активна поведінка 
в правовому житті, прояв постійного ін-
тересу до правових норм, потреба в отри-
манні нової правової інформації, праг-
нення до розширення об’єму правових 
знань і вдосконалення правомірних дій. 
Продуктивно-виконавчий рівень харак-
теризується усвідомленням студентами 
дотримуватися правомірної поведінки, 
при цьому достатньо лише знайомства з 
правовими принципами, загальними по-
ложеннями й вимогами окремих галузей 
українського права. Отримання правових 
знань на побутовому рівні, наявність пра-
вового нігілізму, приниження права як 
регулятора суспільних відносин, - харак-
терно для пасивного рівня.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІГРОВОЇ, 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННЯ 

У ДІТЕЙ МОЛОДШЕ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із взаємоз’язоком ігрової, мовленнє-
вої діяльності та спілкування у дітей молодше шкільного віку. Формування у дитини своєчас-
ного і повноцінного мовлення є основною умовою успішного її навчання і виховання.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы о взаимосвязи игровой, речевой деятельности 
и общения у детей младше школьного возраста. Формирование у ребенка своевременного и 
полноценного вещания является основным условием успешного его обучения и воспитания.

Summary: The article discusses the relationship between gaming, speech activity and commu-
nication in children of the school’s younger age. Forming a timely and full-fledged broadcast from a 
child is the main condition for the successful training and education of the child.

Постановка проблеми. Мовленнєвий 
розвиток дитини є головним інструмен-
том, за допомогою якого вона встановлює 
контакт з однолітками, дорослими, до-
вкіллям, завдяки якому відбувається соці-
алізація дитини. Сама проблема розвитку 
мовлення та його взаємозв’язок з ігровою 
діяльністю та спілкування на етапі почат-
кової школи не є новою. 

Мовленнєво-ігрова діяльність – це  
діяльність, яка вимагає від дитини вико-
ристання набутих раніше знань, мовлен-
нєвих умінь та навичок у нових зв’язках 
і обставинах. У цій діяльності діти, на 
основі набутих уявлень про предмети, 
уточнюють і поглиблюють свої знання. 
Основою для мовленнєво-ігрової діяль-
ності є сформовані уявлення про побу-
дову ігрового сюжету, різноманітні ігро-
ві дії з предметами, засвоєні мовленнєві 
вміння і навички.

Аналіз досліджень і публікацій. На 
актуальність означеної теми вказува-
ли педагоги-класики: Л. Виготський, 
П.Каптерев, О.Газман, Ш.Амонашвілі, 
Э.Еріксон та ін. Водночас, досить широ-
ко представлені такі аспекти з розвитку 
мовлення дітей на етапі першого класу: 
розповіді за картинками (Н. Гавриш,  
Н. Виноградова), за текстом казок  
(Ю. Руденко, Л. Фесенко); діалогічне 
мовлення (Е. Матецька); в ігровій ді-
яльності (В. Захарченко, Б. Кантаутене,  
Н. Савінова). Вплив ігрової діяльності 
на мовлення дітей було розкрито в робо-
тах: М. Аріян, Я. Коменського, С. Русо-
вої, В. Сухомлинського, К. Ушинського.  
У своїх напрацюваннях дослідники до-
водять, що саме в ігровій діяльності 
яскраво виявляється образність і вираз-
ність дитячого мовлення, поєднуються 
мовні і немовні засоби виразності, де 
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мовленнєво-ігрові дії виступають і за-
собом творчого мовленнєвого самовира-
ження. Формування у дитини своєчасно-
го і повноцінного мовлення є основною 
умовою успішного її навчання і вихо- 
вання.

Нажаль, як засвідчує практика, по-
ширення комп’ютеризації, телебачення, 
обмежують безпосереднє спілкування 
дітей з дорослими та однолітками, вна-
слідок чого гальмується їхнє мовлення.

Виклад основного матеріалу дослі-
джень. Аналізуючи наукові досліджен-
ня, було доведено, що в дітей наявні всі 
типи мовлення: розповідь, пояснення, 
опис, діалогічне, монологічне. Слід зау-
важити, що діалогічне мовлення – кому-
нікативний акт, де є зміна ролей мовця і 
слухача. Він відбувається в певній ситу-
ації і є її продуктом. Під час діалогічно-
го мовлення перший мовець задає тему 
розмови, та дає інформацію, а другий 
мовець аналізує його і на основі цього 
дає свою репліку. В свою чергу моноло-
гічне мовлення – є більш складною фор-
мою, тому що це мовлення однієї особи 
до слухачів, воно має більш розгорнутий 
характер.

Однією з форм монологічного мов-
лення є розповідь. Розповідь – це текст 
у якому речення перебувають у відно-
шенні послідовності. Вона складається 
з трьох частин – зав’язки, кульмінації, 
розв’язки [6, с. 15]. Пояснювальне мов-
лення – складний тип мовлення, який 
вимагає чіткої структури послідовності.

Опис – це спеціальний текст, що за-
початковується назвою предмета; далі 
описуються ознаки та властивості пред-
мету і в кінці підводиться підсумок і оці-
нюється предмет, та ставлення до нього 
[1, с. 464].

Мовлення також буває зовнішнє і 
внутрішнє. Зовнішнє мовлення – сприй-
мається зовнішньо, у процесі безпосе-

редньої взаємодії між людьми, тоді як 
внутрішнє мовлення – логічна перероб-
ка чуттєвих образів. Воно слугує мов-
ним супроводом ігрових дій у дутей.

Під час мовленнєво-ігрової діяльнос-
ті у дітей формується мовленнєво-ігрова 
компетенція. Мовленнєво-ігрова компе-
тенція – це комплексна характеристика 
особливості, полі компонентний утвір, 
чинниками якого виступають діалогіч-
на, монологічна, когнітивно-мовленнє-
ва, виразно-емоційна, оцінно-естетична, 
театрально-ігрова та ігрова компетенція. 
Розглянемо значення цих компетенцій в 
житті першокласника :

Ігрова компетенція – це сформова-
ність у дітей ігрових дій, ініціативність, 
їхня самостійність в ігровій діяльності; 
творче відображення реальних і казко-
вих ситуацій, ініціювання і розгортання 
ігрового задуму і сюжету гри; вміння 
об’єднуватись з дітьми на основі ігрово-
го задуму, рольової взаємодії особистих 
уподобань.

Когнітивно-мовленнєва компетен-
ція – наявність певних знань у дитини 
з розвитку мовлення з різних розділів у 
межах навчальної програми і здатність 
застосовувати здобуті знання в ігровій 
діяльності. Оцінювально-етична ком-
петенція – це здатність дитини свідомо 
аналізувати поведінку однолітків, взає-
мовідносини під час мовленнєво-ігрової 
діяльності, вміння висловлювати своє 
власне ставлення до них, мотивуючи 
свої моральні та естетичні оцінки.

Театрально-ігрова компетенція – пе-
редбачає наявність у дітей самостійно 
розігрувати зміст знайомих художніх 
творів у театралізованих іграх, іграх 
драматизація, іграх за сюжетами літера-
турних творів, інсценувати твори в теа-
тральних виставах [6, с. 8].

Отже, мовлення у дітей починається 
розвиватися з народження. Дитина спо-
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чатку оволодіває звуками, потім вимов-
ляє слова, які поступово перетворюються 
у речення. На цьому етапі у дитини роз-
вивається усне мовлення. За допомогою 
нього дитина вміє виражатися у грі та 
спілкуватися з іншими. Виходячи з вище 
сказаного, можна зробити висновок, що 
основою мовленнєво-ігрової діяльності є 
сформовані уявлення дітей про побудову 
ігрового сюжету, різноманітні ігрові дії з 
предметами, засвоєні мовленнєві вміння 
і навички. Як форма навчання дітей, мов-
леннєво-ігрова діяльність виконує пізна-
вальну і розважальну функції. Однією з 
найважливіших функцій ігрової діяль-
ності є функція мовленнєвого спрямуван-
ня. Під час мовленнєво-ігрової діяльності 
у дитини формується мовленнєво-ігрова 
компетенція.

Слушним на наш погляд, є тверджен-
ня, що мовленнєво-ігрова діяльність – 
це двокомпонентне утворення, в основі 
якого лежить розвиток дитячого мовлен-
ня засобами гри. Як складне педагогіч-
не явище, мовленнєво-ігрова діяльність 
базується на ігрових методах навчання 
дітей.

Гра є інтерактивною, оскільки для 
того, щоб грати, дитини повинна вза-
ємодіяти з різними предметами та інши-
ми особами. Вона впливає на цю особу 
або предмет, реагує на зміни, які вона 
викликає, також гра є вільною, спон-
танною і невимушеною. Для того щоб 
грати, дитина має бажати робити те, що 
вона робить [2, с. 13]. Ігрова діяльність 
є найефективнішим засобом вияву мов-
леннєвої активності дітей.

У процесі взаємозв’язку мовлення та 
гри виконуються такі функції:

– освітня: тісне поєднання гри з на-
вчанням. Під час гри у дитини форму-
ється самостійне мислення, адекватне 
ставлення до навколишнього середови-
ща, взаємодопомога і партнерство між 

дітьми у грі, та покращується мовлення;
– виховна функція формування мо-

ральних ставлень, норми поведінки. 
Запам’ятовування правил поведінки та 
спілкування з оточуючими людьми;

– естетична функція безпосереднє 
використання в процесі гри текстів, ві-
ршів, прислів’я, приказки, скоромовок, 
лічилок. Діти легко їх запам’ятовують і 
збагачують власне мовлення;

– експресивна функція – дитина вира-
жається у грі за допомогою індивідуаль-
ного мовлення та рухів;

– культуроносна функція – для кожної 
культури характерний розвиток мовлен-
ня, який відбувається в різноманітних 
іграх [3, с. 18].

У процесі гри діти активно користу-
ються діалогічним та монологічним мов-
ленням це є мовленнєвим спрямуванням. 
Мовленнєві дії виступають і засобом 
творчого мовленнєвого самовираження. 

Дидактична гра як ігровий метод роз-
глядається у двох видах: дидактична 
гра у власному розумінні слова та гра-
заняття. Завдання для гри визначаються 
метою навчально-виховного впливу: роз-
виток мовленнєвого спілкування, роз-
виток мовленнєвого апарату, зв’язного 
мовлення, закріплення звуковимови, 
уточнення і розширення словникового 
запасу. Основу дидактичної гри склада-
ють ігрові дії, без яких неможлива гра, 
ігрові дії є сюжетом гри. 

Дитину зацікавлює у грі не навчальне 
завдання, що в ній закладене, а можливість 
виявити активність, виконати ігрові дії, 
отримати результат, виграти. Це спонукає 
дитину бути уважною, запам’ятовувати, 
порівнювати, класифікувати, уточнювати 
свої знання, розвивати мову. Отже, ди-
дактична гра допомагає дітям навчатись у 
легкій, невимушеній формі.

Для розвитку мовлення дитини в цьому 
віці використовують коректурні таблиці. 
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Вони представляють собою інформацій-
не-ігрове поле з різною кількістю кліти-
нок, заповненими предметними картинка-
ми. Картинки добираються за тематикою. 
Коректурні таблиці – засіб розвитку твор-
чості також і дорослих – батьків, виховате-
лів й навіть цілих педагогічних колективів, 
які кожного разу можуть знаходити нові 
педагогічні смисли у використані таблиці: 
придумувати нові завдання, встановлюва-
ти нові закономірності та зв’язки між еле-
ментами таблиці [6, с. 8].

Коректурні таблиці як і будь-які інші 
творчі ігри, використовуватись в різних 
формах життєдіяльності дітей: не тільки 
у спільній партнерській діяльності до-
рослого і дитини, а й під час спеціаль-
но організованої освітньої діяльності. 
Використання коректурних таблиць до-
зволить педагогу не лише для реалізації 
пізнавальних, інтелектуальних, мовно-
мовленнєвих (фонетичних, лексичних, 
граматичних, мовленнєво-творчих) за-
вдань, а й для вправляння дітей у мате-
матичних уміннях.

Потрібно зазначити, що мовлення су-
проводжують і творчі ігри дітей. Саме 
з появою творчої ігрової ролі пов’язана 
диференціація функцій і форм мовлення. 
Рольова гра сприяє становленню і розви-
тку регулювальної і планувальної функ-
цій мовлення та появі і розвитку нових 
форм мовлення. У рольових іграх вини-
кає потреба в контекстному, монологіч-
ному мовленні, водночас у рольовій грі 
вдосконалюється діалогічне мовлення, 
звукова культура, граматична правиль-
ність, активізується лексичний запас, що 
стимулює зв’язне мовлення дитини.

Отже, у дітей мовленнєво-ігрова ді-
яльність протікає у різних видах ігор, у 
ході яких у дітей формуються ігрова та 
мовленнєво-ігрова компетенції.

У ході гри дитина краще засвоює необ-
хідний матеріал, також просліджується  

взаємодопомога у грі, коли вони поясню-
ють одне одному свої дії. Під час цього 
діти оперують складними реченнями які 
не завжди використовуються на заняттях 
мовлення. Мислення дітей під час гри 
протікає активніше, дитина навіть не 
помічає, що її навчають. У процесі гри 
малюк уважно слухає педагога, і швид-
ко знаходить правильні відповіді на по-
ставлене запитання. Кожну дію діти су-
проводжують словами – зверненнями до 
однолітків. За допомогою мовлення діти 
висловлюють свої дії у грі. Як довели 
результати дослідження, словесна гра 
також має власну структуру: ігровий за-
дум; ігрові мовленнєві дії; рольова гра; 
сюжетне складання; мовленнєве оформ-
лення і мовленнєвий супровід. Вона 
має, як ігровий так пізнавальний аспект. 
Тобто у процесі гри діти одночасно і 
навчаються, і граються. Засвоєння на-
вчального матеріалу у процесі гри стає 
ненавмисним, бо коли дитина грається, 
то вона й не помічає що щось вивчає.

У безпосередньому процесі спілку-
вання розвивається мовлення дитини. 
Однією із провідних діяльностей у ре-
зультаті досліджень М. Лісіна – спілку-
вання, яке супроводжує ігрову та інші 
види діяльності. Мовленнєве спілкуван-
ня – одна з найбільш складних і доскона-
лих форм спілкування.

Спілкування – взаємодія людей, спря-
мована на узгодження і об’єднання їхніх 
зусиль з метою встановлення відносин, 
контакту і досягнення загального ре-
зультату [3, с. 19]. Спілкування як і будь-
який інший вид діяльності має мотиви, 
предмет, зміст, засоби, результат.

Предметом спілкування є інша лю-
дина, партнер, який одночасно висту-
пає і суб’єктом спілкування. Потреба 
спілкування визначається як бажання 
і прагнення людини до пізнання оцін-
ки інших. Суб’єктивне переживання, 
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потреба спілкування відчувається як 
інтерес до інших людей спільних дій  
(бажання розповісти, домовитись у грі) 
[3, с. 20].

У першому класі провідною потре-
бою спілкування стає прагнення дитини 
до взаємодопомоги і співпереживання з 
боку дорослого. Дорослий постає перед 
малюком в якості цілісної особистості, 
яка має знаннями, вміннями та нави-
чками. Спілкування розгортається пере-
важно на тлі самостійної (теоретичної), 
а тому і позаситуативно-особистісної ді-
яльності дитини.

Увага учнів початкових класів на 
цьому етапі розвитку спілкування при-
вертають вже не стільки предмети на-
вколишнього середовища, скільки люди 
і самі людські стосунки Саме в 6-7 річ-
ному віці відбувається інтенсивне фор-
мування і усвідомлення понять добра і 
зла. Все це і призводить до зміни поза-
ситуативно-пізнавального спілкування 
на позаситуативно-особистісне. При 
цьому дорослий і раніше ключова фі-
гура для дитини, оскільки він основне 
джерело знань. Позаситуативно-осо-
бистісне спілкування сприяє, по-перше, 
виробленні моральних і моральних 
цінностей, правил поведінки і прохо-
дженню їм, по-друге, воно вчить дити-

ну бачити себе з боку, що є необхідною 
умовою свідомого регулювання власної 
поведінки і, по-третє, воно вчить його 
розрізняти між собою соціальні ролі і 
вибирати по відношенню до них адек-
ватна поведінка. Спілкуючись з дорос-
лим, дитина просто сприймає його точку 
зору, але не переосмислює її, не пере-
віряє ще раз. Дорослий для дитини –  
зразок, практично, важко досягається. 
У спілкуванні з однолітком у дитини зо-
всім інша позиція. Точка зору, особливо 
не збігається з його власною, ретельно 
обмірковується, думка однолітка мож-
на спробувати і змінити, чого не можна 
зробити при спілкуванні з дорослим. 
Спілкування тільки з дорослими не дає 
особистісного і пізнавального розвитку. 
Дитина повинна виробити свою точку 
зору, зробити моральний вибір. Тільки 
спілкуючись з однолітком, дитина може 
стати, дійсно, рівним партнером у спіл-
куванні. Одноліток виступає об’єктом 
порівняння з собою, це та мірка, яка 
дозволяє оцінити дитині себе на рів-
ні реальних можливостей, побачити їх 
втіленими в іншому.

Отже, мовленнєво-ігрова діяльність 
та спілкування є одним із різновидів 
провідної діяльності дитини, та ефек-
тивним засобом розвитку мовлення.
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ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Анотація: У статті розглянуто питання ефективності використання ігрового моделювання 
як засобу формування професійних якостей майбутнього спеціального педагога.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос эффективности использования игрового моде-
лирования как средства формирования профессиональных качеств будущего специального 
педагога.

Summary: The article deals with the issues of the efficiency of the use of game simulation as a 
means of forming the professional qualities of the future special educator.

Розглядаючи питання становлення та 
розвитку спеціального педагога у про-
цесі навчання у вищому навчальному 
закладі, вагомою проблемою постає ви-
бір актуального засобу формування про-
фесійних якостей майбутнього фахівця. 
Адже, професійна діяльність спеціаль-
ного педагога виходить за рамки тра-
диційної вчительської діяльності, так 
як включає в себе різноманітні функції: 
соціально-педагогічні, реабілітаційні, 
консультативно-діагностичні, психоте-
рапевтичні, корекційної [1]; і потребує 
формування не лише спеціальних знань, 
умінь і навичок, а й цілої низки профе-
сійних якостей. 

Зміст навчальних дисциплін, які ви-
вчаються у вищій школі, має відчуже-
ний характер від особистості майбут-
нього фахівця, тобто є відстороненим 
від особистісно значущого, пережитого, 
присвоєного. Для підвищення якості 
навчального процесу слід урізноманіт-
нювати його актуальними засобами на-
вчання. Одним з таких засобів може ви-
ступати ігрове моделювання.

Ігрове моделювання в сучасній науці і 
практиці розглядається як «нова педаго-
гічна технологія, яка сприяє досягненню 

різних педагогічних і виховних цілей». 
Дана технологія ґрунтується на побудові 
і проектуванні моделей, впровадженні їх 
в життя в якості затвердженого практи-
кою прикладу [2]. 

Використання ігор та ігрового моде-
лювання у навчальному процесі розгля-
далось науковцями з різних точок зору:

– філософської (Х. Гадамер, І. Кон,  
Г. Щедровицький та ін.);

– психологічної (Б. Ананьєв, Е. Берн, 
І. Бех, Л. Виготський, А. Піаже, С. Ру-
бінштейн та ін.);

– педагогічної (Г. Ващенко, О. Коваль-
чук, Я.А. Коменський, А. Макаренко,  
С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушин-
ський та ін.). 

Слід підкреслити, що, незважаючи на 
досягнення науковців у визначені ролі 
ігрового моделювання у навчальному 
процесі, недостатньо вивченою залиша-
ється проблема використання цієї тех-
нології навчання як засобу формування 
професійних якостей майбутнього спе-
ціального педагога. 

Формулювання цілей статті поля-
гає в теоретичному осмисленні сутності 
ігрового моделювання, визначені та об-
ґрунтуванні необхідності впроваджен-
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ня ігрового моделювання у навчальний 
процес. 

Відповідно до зазначеної мети визна-
чено такі головні завдання:

• теоретично осмислити сутність по-
нять, що становлять термінологічно- 
понятійний апарат наукового пошуку;

• розкрити сутність ігрового моделю-
вання як засобу формування професій-
них якостей майбутнього спеціального 
педагога;

• визначити і обґрунтувати умови, що 
забезпечують ефективність впроваджен-
ня ігрового моделювання у процес на-
вчання у вищій школі. 

Ми розглядаємо ігрове моделювання 
як засіб формування професійних якос-
тей майбутнього спеціального педагога, 
а саме, дидактичні можливості ігрового 
моделювання: моделювання – це дослі-
дження будь-яких явищ, процесів або 
систем шляхом побудови і вивчення їх 
моделей; використання моделей для ви-
значення поведінки і характеристик ре-
альних систем. Ігрове ж моделювання 
– це різновид ігрового методу, важливий 
інструмент засвоєння не лише необхід-
них умінь і навичок, а й формування 
професійних якостей студента у процесі 
вивчення ним змісту навчальних дисци-
плін. Здійснюється через «занурення» в 
конкретну ситуацію, змодельовану в на-
вчальних цілях, і передбачає максималь-
но активну позицію самих учнів [3]. 

Моделювання включає поняття імі-
тація (від лат. Imitatio) – наслідування 
кому-небудь, чому-небудь, відтворення і 
модель (від фр. Modele, від лат. Modulus –  
міра, зразок) – відтворення предмета в 
зменшеному або збільшеному вигляді, 
схема, зображення або опис якого-не-
будь явища або процесу в природі і сус-
пільстві [4]. 

Моделі, як відомо, є дуже загальним 
засобом пізнання. Вони використову-

ються як для експериментування, дослі-
дження, так і для навчання. Нас цікавлять 
насамперед ігрові моделі, які в зв’язку з 
розвитком імітаційних ігор отримують 
все більшого поширення. Ігровим моде-
лям найбільш близька діяльність, яка ви-
користовується для професійних цілей, 
імітує реальну практику. Важливою час-
тиною ігрової обстановки є імітаційна 
модель середовища, в якій система, яка 
вивчається, здійснює свою діяльність. 
Імітаційна модель середовища відобра-
жає в динаміці результати (умовні) цієї 
діяльності [4]. 

Наступне базове поняття – двоплано-
вість гри. Ігрові моделі використовують-
ся в двох типах діяльності і відповідно 
в двох планах: ігрова діяльність (умов-
ність) і діяльність з приводу гри (сер-
йозність). Ігрова діяльність пов’язана з 
функціонуванням гравців як представ-
ників імітованої організації (обмін ігро-
вими предметами, виконання ігрових 
ходів, прийняття ігрових рішень і т.д.). 
Діяльність з приводу гри здійснюється 
як за межами ігрової діяльності (обго-
ворення і заповнення анкет з досліджу-
ваних в грі проблем, дискусія після гри, 
рефлексія, узагальнення та аналіз отри-
маної експертної інформації і т.д.), так 
і під час ігрової імітації (обговорення і 
обмін зауваженнями з проблем між грав-
цями і між гравцями і викладачем або 
спостерігачем)[4]. 

Ще одне базове поняття ігрового мо-
делювання – дослідницькі цілі. Вони 
служать для отримання нової інформа-
ції для організації роботи міждисциплі-
нарного колективу, перевірки гіпотез і 
теоретичних положень. Для кожної гри 
складається програма, в якій визнача-
ються задачі, які будуть вирішуватись.  
У ході гри отримують інформацію ва-
ріантами вирішення цих завдань (дже-
релами інформації є спостереження за 



78

№ 13 / 2018 р.
♦

поведінкою гравців, результати анкет-
ного опитування, пропозиції, висловлені 
гравцями на заключній дискусії) [4]. 

Для впровадження у навчальний 
процес ігрового моделювання велике 
значення має територія, на якій про-
водяться ігри. Викладач повинен вміти 
організувати ігрове або комунікативне 
поле (простір) і комфортну навчальну 
обстановку. Ігрове поле (комунікатив-
ний простір) – це спеціально підготов-
лений і організований простір, який 
обладнаний для зручностей ігрової ін-
терактивної взаємодії, комунікативної 
роботи в командах, спільних дискусій 
[4]. Місце проведення ігрового заняття 
має значний вплив на його ефективність 
і задоволеність учасників. Воно повинно 
бути не тільки обладнане всіма необхід-
ними матеріально-технічними засобами, 
а й мати сприятливу атмосферу для спіл-
кування. 

Необхідність формування практич-
них умінь і навичок в режимі ігрової 
взаємодії вимагає дотримання загальних 
принципів, що визначають ігрові техно-
логії як самостійні методи моделювання:

Принцип ефекту. Евристичний опти-
мізм викладача, тобто, прагнення до 
успіху через вміння програмувати свою 
підсвідомість і підсвідомість учнів на 
успіх, дозволяє учасникам ігрової вза-
ємодії швидше адаптуватися, відчува-
ти себе частиною групи, рівноправним 
партнером.

Принцип цілепокладання. Викладач 
повинен вміти вибудовувати ієрархію 
цілей всього навчання, цілей на кожне 
ігрове заняття, цілей на кожну гру або 
тренінг і в кожен конкретний період 
життя групи.

Принцип навчальної спрямованості 
ігрового моделювання виражається в 
передачі і засвоєнні нових знань, умінь 
і навичок.

Принцип вправи. Оскільки інтерак-
тивні імітаційні та ділові ігри, аналіз 
ситуацій, ігрове проектування незмінно 
вимагають включеної активності, вони 
яскраво відображають важливість впра-
ви для вивчення процесу повторення.

Принцип підготовленості. Навчальні 
ігри повинні бути зорієнтовані на учас-
ників, тобто враховувати їх пізнавальні 
та прагматичні інтереси, зручне для на-
вчання час і підготовлене просторове се-
редовище ( «ігрове поле»).

Принцип рівності включає в себе дві 
складові: по-перше, вимога однакової 
частоти та інтенсивності дій і висловлю-
вань своїх суджень і думок для всіх учас-
ників; по-друге, рівний розподіл відпо-
відальності за хід і результати ігрового 
взаємодії між усіма членами групи.

Принцип особистого проживання 
дозволяє учасникам ігор здобувати зна-
ння, вміння і навички шляхом подолан-
ня труднощів, емоційного переживання 
різних ситуацій – проходять етап фру-
страції, пошуку і знаходження вірних 
поведінкових і управлінських рішень. 
Отримані знання повинні бути особис-
то пережиті кожним учасником, повинні 
стати його особистим досвідом.

Принцип асоціацій завжди був базо-
вим для навчання. В даному випадку 
мова йде про те, що засвоєння нових ві-
домостей в умовах навчання за допомо-
гою методів ігрового моделювання стає 
більш ефективним, якщо воно базується 
на вже наявній або знову зібраній інфор-
мації.

Принцип спілкування, групової вза-
ємодії.

Принцип партнерства спонукає кож-
ного учасника ігрового моделювання 
до поваги своїх vis-a-vis і тим самим до 
признання рівності позицій в системі 
суб’єктів незалежно суб’єктних відно-
син з ними, незалежно від ролей. 
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Принцип діагностики передбачає, що 
викладач постійно вивчає групу в ці-
лому (стан, згуртованість, активність і 
т.д.), кожного учня (ступінь залученості, 
емоційний стан, втома і т.д.), проблему, 
ситуацію або завдання (наскільки вони 
адекватно розуміють, які варіанти рі-
шень висунуті, як далеко група просуну-
лася в пошуку рішення і т.д.).

Принцип досягнення очікуваного ре-
зультату. Кожна гра, вправа, ситуація, 
тренінг повинні бути спрямовані на до-
сягнення навчальних або організацій-
но особистісно розвиваючих цілей, на 
придбання цінного досвіду, освоєння 
знань, умінь і навичок, розвиток компе-
тентності [4]. 

Кожен з перерахованих принципів є 
стратегічним і методологічним принци-
пом організації та проведення ігрових 
технологій, розкривається через комп-
лекс принципів тактичного і оператив-
ного рівнів, які яскравіше і найповніше 
реалізуються в методах ігрового навчан-
ня, так як вони побудовані на груповій 
взаємодії. 

Ігрове моделювання включає в себе 
широкий вибір методів. Перш ніж за-
стосовувати методи ігрового моделю-
вання в навчальному процесі необхідно 
з’ясувати їх сутність, зрозуміти їх від-
мінності й особливості. Ігрові методи 
багатопланові, і кожен з них у той чи ін-
ший спосіб сприяє формуванню профе-
сійних якостей. З огляду на це виокрем-
люють інтерактивні ігри, ігрові дискусії, 
ігрові ситуації, рольові і ділові навчаль-
ні ігри.

Інтерактивна гра – це інтервенція 
(втручання) ведучого в групову ситуа-
цію «тут і зараз», яка структурує актив-
ність членів групи відповідно до певної 
навчальної мети, що дозволяє учням 
краще, ніж в складному реальному сві-
ті, пізнати і зрозуміти структуру і при-

чинно-наслідкові взаємозв’язки того, що 
відбувається, групові і міжособистісні 
проблеми [4]. За допомогою інтерак-
тивних ігор можна більш ефективно і з 
відносно малим ризиком навчитися но-
вим способам поведінки і перевірити на 
практиці нові ідеї. Поняття «інтеракція» 
включає внутрішньоособистісну і між-
особистісну комунікацію [4]. 

Ігрова дискусії – передбачає колек-
тивне обговорення спірного питання, 
обмін думками, ідеями між кількома 
учасниками. Основним призначенням 
цього методу є виявлення відмінностей 
у тлумаченні проблеми і встановлення 
істини в процесі товариської суперечки. 
Цей метод навчання дає змогу, проана-
лізувавши суть явища чи процесу, з іс-
нуючих варіантів рішень вибрати опти-
мальний. Цей метод спонукає студентів 
до діяльності на основі певної ситуації, 
яка ґрунтується на необхідній сукупнос-
ті знань, умінь і навичок, якими пови-
нні оволодіти студенти. Ігрова ситуація 
сприяє посиленню емоційно-психоло-
гічного стану, збуджує внутрішні стиму-
ли до навчальної роботи, знімає напругу, 
втому. Ігрова ситуація дозволяє змоде-
лювати поведінку студента у конкретній 
ситуації [5].

Гра рольова – основна форма гри, ді-
яльність, в якій учасники беруть на себе 
ролі дорослих (діти) або посадові, соці-
альні (дорослі учні) і в спеціально ство-
рюваній ігровій ситуації відтворюють 
діяльність людей і відносини між ними. 
Рольова гра викликає глибокі емоційні 
переживання, пов’язані з утриманням 
і якістю виконуваних ролей і тими по-
чуттями і стосунками, що складаються в 
ході гри [4]. 

Ділова гра – метод імітації прийняття 
управлінських рішень в різних вироб-
ничих, господарських ситуація шляхом 
організації колективної діяльності за  
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заданими правилами і нормами. При-
йняття рішень – традиційно розгляда-
ється як вольовий акт, пов’язаний з ви-
бором мети й способу дії. Продуктивний 
процес прийняття рішення включає в 
себе появу психічних новоутворень у ви-
гляді нових цілей, оцінок, мотивів, уста-
новок, смислів. Під ситуацією розумі-
ється стан, обстановка, поєднання умов 
або сукупність обставин, а під техноло-
гією – сукупність методів обробки, виго-
товлення, зміни стану, властивостей, що 
здійснюються в процесі діяльності.

Ділова гра, в основі якої лежить імі-
таційна модель певного об’єкта або яко-
го-небудь виду професійної діяльності, 
може бути визнана одним з найрезуль-
тативніших, але й найскладніших у роз-
робці та застосуванні методом ігрового 
моделювання [4]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що у вищих 
навчальних закладах гра є найважливішим 
засобом осягнення студентами майбутньої 
професійної реальності, насичення її но-
вими смислами, цінностями, адекватним 
уявленням особистості про стандарти і 
нормативи обраній професії. У цьому ви-
падку гра стає не тільки сферою проекту-
вання майбутнього, але і продуктивним 
засобом становлення (і самовиховання) 
майбутнього спеціального фахівця. Засто-
сування ігрового моделювання створює 
сприятливі передумови для формуван-
ня професійно необхідних особистісних 
якостей майбутнього педагога.

Перспективною подальшого розви-
тку є розроблення концептуальної мо-
делі формування професійних якостей 
майбутнього спеціального педагога за-
собом ігрового моделювання.
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ЗНАЧЕННЯ НАРОДОЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анотація: У статті розглянуто значення народознавчого матеріалу в освітньому процесі 
закладів дошкільної освіти як дієвої умови духовного та патріотичного виховання у дітей до-
шкільного віку. Проаналізовано роль прислів’їв, приказок, загадок, народних пісень у всебіч-
ному, гармонійному розвитку особистості дитини дошкільного віку. Встановлено, що духовне 
формування особистості дитини відбувається через засвоєння нею суспільно-історичного 
досвіду свого народу.

Аннотация: В статье рассматривается значение народно-научного материала в учебно-
воспитательном процессе учреждении дошкольного образования как действенного условия 
духовного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Проанализирована 
роль пословиц, приказов, загадок, народных песен во всестороннем, гармоничном развитии 
личности ребенка дошкольного возраста. Установлено, что духовное формирование личности 
ребенка происходит через осознание им общественно-исторического опыта своей нации.

Summary: In the article considers the value of ethnographic material in the educational process 
of the institution of preschool education as an effective condition for spiritual and patriotic educa-
tion in preschool children. The role of proverbs, orders, riddles, folk songs in the comprehensive, 
harmonious development of the personality of the child of preschool age is analyzed. It has been 
established that the spiritual formation of the child’s personality takes place through the realization 
of her social and historical experience of her nation.

Постановка проблеми. Основним та 
спільним надбанням народу є його іс-
торія. Перебуваючи в постійному русі, 
вона несе відгомін давно минулих епох 
і готує ґрунт для свого майбутнього роз-
витку [2, с. 4]. Плекання національної 
свідомості й самосвідомості, прище-
плення моральних ідеалів та ціннісних 
орієнтирів починається з раннього ди-
тинства, з перших років життя дитини. 
Суверенній Україні потрібні громадяни, 
які мають глибоко усвідомлену життє-
ву позицію, налаштовані патріотично 
й водночас толерантно, з повагою став-
ляться до інших людей, їхніх національ-
них культур, держав. Зростити й вихо-
вати таку генерацію українців, духовно 
багатих особистостей можна за умови 
розвитку національної освіти, у якій би 
система виховання, навчання й розвитку 

ґрунтувалася на передових ідеях вітчиз-
няної і зарубіжної філософії, засадах 
української етнопедагогіки, прогресив-
ній науково-педагогічній думці і яка б 
органічно синтезувала суспільні освітні 
впливи та родинне виховання [8, с. 3].

Так, сучасні наукові дослідження 
свідчать про недостатній рівень знань 
або навіть повне незнання основних ас-
пектів народознавства, народної педаго-
гіки, української етнопедагогіки. Відтак, 
вивчення місця та ролі української на-
родної педагогіки в сучасному вихованні 
підростаючого покоління потребує ґрун-
товного наукового аналізу. Ця проблема 
є науково актуальною та становить зна-
чний інтерес як з етнографічної, так і з 
педагогічної точки зору [4, c. 102].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У літературних джерелах про-
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блемі використання народознавчого 
матеріалу в закладах дошкільної освіти 
приділяли увагу багато науковців. Ґрун-
товно висвітлили питання формування у 
дітей дошкільного віку першооснов па-
тріотичного виховання засобами народо-
знавства такі педагоги, як Л. Кривенко, 
Н. Очеретна, Л. Позднишева; народо-
знавство як складову педагогічного про-
цесу у закладі дошкільної освіти розгля-
дали І. Білінська, О. Вашак, Н. Кашуба, 
І. Михайлюк; питання збереження тра-
дицій виховання, відновлення зв’язків 
між поколіннями розглядають у своїх 
працях І. Бех, П. Дроб’язко, М. Євтух, 
В. Кузь, О. Ольжич, Ю. Руденко, С. Ру-
сова, Л. Ржепецький, О. Сухомлинська, 
Д. Федоренко, М. Ярмаченко; народно-
педагогічні засади українського дошкіл-
ля розглядають А. Богуш, Н. Лисенко; 
розвиток надбань української дошкіль-
ної етнопедагогіки та їх використання 
в сучасному закладі дошкільної осві-
ти розглядає Н. Рогальська. Елементам 
народознавчої науки присвячені праці  
Л. Артемової, Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, 
Н. Ємельянової, Л. Калуської, О. Петру-
ка, Т. Поніманської.

Мета статті полягає в теоретичному 
обґрунтуванні значення народозначого 
матеріалу в освітньому процесі закладів 
дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Ста-
новлення й розвиток особистості – 
складний і багатогранний процес. Дити-
на не може формуватися, виховуватися 
як особистість та індивідуальність без 
соціально зумовленого задоволення 
її людських потреб, а також поза сус-
пільними стосунками, поза колективом. 
Через різні життєві обставини вона по-
трапляє у певне середовище, де склався 
певний соціальний устрій, функціону-
ють стійкі національні традиції. Саме 
це середовище є зовнішнім чинником, 

який визначає місце дитини в системі 
суспільних стосунків та особливості її 
особистісного розвитку [7, c. 14].

Зважаючи на те, що з давніх-давен 
Україна славилась розмаїттям народних 
свят, звичаїв та обрядів наші предки бе-
регли їх, передавали з роду в рід, з поко-
ління в покоління для того, щоб нащад-
ки ніколи не забували своє коріння, свій 
родовід, історію свого народу. Проте, на 
жаль, ми все більше переконуємось, що 
багато що втрачено, загублено, забуто, 
тільки через багато тисячоліть повер-
таються до нас забуті звичаї та обряди. 
Перед нами постає питання «Як же зро-
бити так, щоб діти не змаліли духовно, 
не були байдужими до рідної землі, до 
краю, до свого коріння, щоб вміли берег-
ти кращі традиції минулого?» [6, с. 3].

Духовне формування особистості ди-
тини відбувається через засвоєння нею 
суспільно-історичного досвіду свого на-
роду (етносу, нації) [7, c. 14]. Починати 
духовно розвивати особистість слід з 
раннього віку, коли дитина пізнає навко-
лишній світ. І від нас, батьків та педаго-
гів, багато залежить, щоб разом з ніж-
ною колисковою матері у душу дитини 
входила любов до всього рідного, щоб 
змалечку вона пізнавала звичаї та обря-
ди свого краю, збагачувала мову скарба-
ми усної народної творчості, полюбила 
милозвучну красиву рідну мову [6, с. 3].

Варто відзначити, що виховання у 
молодого покоління почуття патріотиз-
му, відданості справі, зміцнення держав-
ності, активної громадянської позиції 
нині визнані проблемами загальнодер-
жавного масштабу. У Державних націо-
нальних програмах «Освіта» («Україна 
ХХІ століття»), «Діти України», «Наці-
ональній програмі патріотичного вихо-
вання громадян, розвитку духовності», 
Законах України «Про освіту», «Про до-
шкільну освіту», Національній доктрині 
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розвитку освіти України визначаються 
стратегічні завдання виховання осо-
бистості, що полягають у прищеплені 
любові до Батьківщини, усвідомлення 
нею свого громадянського обов’язку на 
основі національних і загальнолюдських 
духовних цінностей, утвердження якос-
тей громадянина – патріота України як 
світоглядного чинника [8, с. 4].

У контексті зазначеного вище, слід 
зауважити, що в освітньому процесі за-
кладу дошкільної освіти вагоме значен-
ня відіграють заняття з народознавства. 
Вже з молодшої групи дітям подають 
поняття «Батьківщина» у доступній для 
них формі. Для цього і на заняттях, і в 
повсякденному житті проводяться бесі-
ди-розповіді про Батьківщину, супрово-
джуючи ілюстраціями, екскурсіями та 
літературними творами відповідно до 
віку. А вже в старших групах, на осно-
ві набутих знань та життєвого досвіду, 
проводять більш розширені бесіди, зба-
гачуючи їх зміст новою інформацією. 
Щоб виховувати любов до Батьківщи-
ни, необхідно навчити дитину любити і 
знати історію міста, села, в якому вона 
живе. Необхідно часто проводити екс-
курсії містом, селом, де діти знайом-
ляться з історичними пам’ятниками та 
культурними закладами [2, с. 6].

Слід зазначити, що заняття з народо-
знавства сприяють вихованню у дітей 
духовності на національному ґрунті, 
доброзичливості, чесності, взаємопо-
ваги, поваги до культур інших народів, 
ушанування їхніх традицій, оберегів  
[5, c. 97].

У процесі ознайомлення дітей з укра-
їнським народознавством цікавим та ко-
рисним є вміле використання виховате-
лем прислів’їв і приказок, обговорення 
їх змісту і відповідного тлумачення. На-
приклад: «Більше землю удобряй – бу-
деш мати урожай», «Хліб – батько, вода 

– мати», «Про землю піклуйся – золотим 
зерном милуйся», «Маленька праця кра-
ща за велике безділля», «Бджола мала, а 
й та працює», «Праця чоловіка годує, а 
лінь марнує». Зміст таких висловлювань 
вчить дошкільників правильної поведін-
ки та бережливого ставлення до довкіл-
ля [1, c. 12]

Виховне значення на формування 
особистості мають також влучні висло-
ви й афоризми, скоромовки та загадки. 
Це – своєрідна художня форма переда-
чі дошкільникам узагальненого досвіду 
народу, народної культури, етики та мо-
ралі [4, c. 108]. Варто відзначити, що од-
ним із дієвих засобів виховання небай-
дужого ставлення дітей до рідної землі, 
до краю, до свого коріння є ознайомлен-
ня з народними святами, що сприяє по-
глибленню емоційних зв’язків дитини з 
життям, працею та красою рідного наро-
ду. Також, залучення дітей дошкільного 
віку до національних традицій та звича-
їв, підготовки і відзначання свят народ-
ного календаря пробуджує у них любов 
до рідної землі, повагу до людей праці, 
формує вміння плідно працювати, шану-
вати історію, збагачувати культуру свого 
народу. Участь дошкільників у святах 
народного календаря сприятиме тому, 
що вони глибше відчуватимуть нероз-
ривність з рідною природою, намагати-
муться власною працею примножувати 
багатства рідного краю, прагнутимуть 
зберігати та розвивати трудові та святко-
ві традиції [9, c. 287].

Одним із важливих виховних засобів 
етнопедагогіки виступають ігри та за-
бави («А ми просо сіяли, сіяли», «Пере-
пілка», «Подоляночка», «Кіт і миша» та 
інші), що охоплюють найрізноманітніші 
аспекти: народознавчий, мовленнєвий, 
природничий, математичний, оздоров-
чий, пізнавальний, естетичний. Унікаль-
ність народної гри полягає у формуванні 
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етично стійкої та інтелектуально розви-
нутої особистості [4, c. 107].

Вагому роль в духовному розвитку 
особистості дитини відіграє українська 
пісня. Найбільш близькими до дитячої 
душі є пісні зимово-новорічного ци-
клу. Серед них – це колядки та щедрів-
ки («Добрий вечір тобі, пане Господа-
рю!», «Колядин, колядин...», «Щедрик, 
ведрик», «Сію, сію, посіваю», «Щедрі-
вонька щедрувала», та інші). Серед ка-
лендарних пісень весняного циклу – це 
звичайно веснянки («Голубка», «А вже 
весна», «Подоляночка», «Чижик», «Жу-
чок» та інші); серед пісенних творів пе-
рехідної пори – між весною і літом – ру-
сальні і найвиразніші – це пісні літнього 
циклу – купальські, петрівочні, жнивар-
ські [4, c. 108].

Cеред українського пісенного репер-
туару вирізняють також колискові пісні, 
які є наймелодійнішими для дитини до-
шкільного віку. Колискові пісні збагачу-
ють лексичний багаж дітей за рахунок 
того, що містять широке коло відомос-
тей про навколишній світ, про образи, 
предмети і явища, які близькі дитячому 
розумінню («Ой, ходить сон коло вікон», 
«Сонько-дрімко», «Гойда, гойда-гой», 
«Котику сіренький», «Сонце зайшло 
давно», «Баю-бай», «Рученьки, ніжень-
ки» та інші) [3, c. 101].

Підсумовуючи зазначене, доцільно 
наголосити на тому, що для ефективно-
го ознайомлення дітей з національною 
культурою, звичаями та традиціями в 
групових кімнатах закладів дошкільної 

освіти слід оформити національні куточ-
ки, які будуть наповнені державними та 
народними символами, оберегами, ляль-
ками в національному одязі, дитячими 
народними музичними інструментами, 
зразками декоративного мистецтва. Такі 
куточки сприяють формуванню у ді-
тей національної свідомості, любові до 
рідної землі, розуміння нерозривного 
зв’язку минулого, сучасного та майбут-
нього [5, c. 97-98].

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Підсумовуючи викладене, 
відзначимо, що порушена проблема є 
досить актуальною, адже використан-
ня в закладі дошкільної освіти народо-
знавчого матеріалу сприяє духовному та 
патріотичному вихованню особистості 
дитини, що є досить важливим для її 
всебічного й гармонійного розвитку. 

Водночас, установлено, що заняття з 
народознавства сприяють вихованню у 
дітей доброзичливості, чесності, взаємо-
поваги, поваги до культур інших народів, 
ушанування їхніх традицій та оберегів. 
Варто відзначити, що заняття з народо-
знавства будуть більш ефективними та 
дієвими за умови використання різнома-
нітного наочно-дидактичного матеріалу, 
що сприятиме кращій зацікавленості ді-
тей та урізноманітненню самого заняття. 

Серед перспектив подальшого дослі-
дження даної проблеми виокремлюємо 
роботу з детального вивчення викорис-
тання народознавчого матеріалу на за-
няттях в закладах дошкільної освіти в 
країнах зарубіжжя.
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ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ 
У ПРОФІЛАКТИЦІ КОНФЛІКТНИХ ВЗАЄМОДІЙ

 
Анотація: У статті розглянуті деякі соціально-психологічні засади розвитку конфліктів. 

Розглядаються основні складові конфлікту, комунікативні бар’єри різного роду, типологія 
«важких людей».

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые социально-психологические предпосылки 
развития конфликтов. Рассмотрены основные составляющие конфликта, коммуникативные 
барьеры разного генезиса, типологии «трудных людей».

Summary: Some socio-psychological principles of development of conflicts are considered in 
the article. The main components of the conflict, various kinds of communicative barriers and the 
typology of „difficult people” are examined.

Постановка проблеми. У колективі 
(виробничому, навчальному, науково-
му) рано чи пізно виникають соціально 
і психологічно обумовлені складності, 
конфлікти, протиріччя. Даній пробле-
матиці присвячена абсолютно неосяжна 
література, починаючи з академічно нау-
кової до популярної [1; 3; 6; 7]. Конфлік-
тологія як конкретна наука, безумовно, 
має комплексний характер, витоками 
конфліктів слугують найрізноманітніші 
чинники [8]. Одним з напрямків аналізу 
конфліктів традиційно є розгляди в роз-
різі «теорій особистості», «важких лю-
дей». Інша важлива проблема – бар’єри 
комунікації [5].

Мета роботи – дати короткий аналіз 
конфліктних взаємодій в професійних 
групах в розрізі різних теоретичних і 
прикладних концепцій конфліктології.

Основний виклад. Конфлікт – зі-
ткнення протилежно спрямованих, не-
сумісних одна з одною тенденцій у 
свідомості окремо взятого індивіда, в 
міжособистісних взаємодіях або між-
особистісних стосунках індивідів або 
груп людей, зіткнення інтересів, думок, 
різних цілей і уявлень про наявну діяль-

ність, пов’язані з негативними емоцій-
ними переживань.

Структура конфлікту: об’єкт конфлік-
тної ситуації, пов’язаний або з організа-
ційними і технологічними складноща-
ми, особливостями оплати праці, або із 
специфікою ділових і особистісних від-
носин конфліктуючих сторін. Треба роз-
різняти привід і реальну причину (остан-
ню часто приховують). Виділяють мету, 
суб’єктивні мотиви учасників конфлікту 
(опонентів), які залежать від їх поглядів 
і переконань, матеріальних і духовних 
інтересів. Стадії конфлікту: визрівання, 
перехід до реалізації (спусковий гачок 
– інцидент, після чого хтось і починає 
конфліктувати), реалізація, результат. 
Розрізняють внутрішньоособистісний 
конфлікт, міжособистісний, між осо-
бою та організацією, між організаціями 
або групами рівного або різного статусу. 
Конфлікти бувають горизонтальні (між 
рядовими співробітниками або, у всяко-
му разі, тих що не перебувають один в 
іншого в підпорядкуванні) і вертикальні 
(між керівництвом і підлеглими). Гібрид 
того і іншого – змішаний конфлікт (вер-
тикальний + змішаний = частка 80%). 
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При цьому керівник зв’язаний по руках 
і ногах – тому що виявляється волею не-
волею залученим в конфлікт.

Причини конфлікту різноманітні, але 
часто зачеплені три групи інтересів: ви-
робничий процес, міжособистісні від-
носини, особливості підбору групи в 
підрозділі. Конструктивний конфлікт 
зачіпає принципові питання функціо-
нування організації, а деструктивний 
тільки веде до подальших розбратів, 
знижує ефективність роботи. Резуль-
татом конфлікту є – перемога однієї зі 
сторін, компроміс, повернення на ви-
східні позиції (з готовністю кинутися 
в бій), перехід в хронічний стан. Стилі 
реагування на конфлікт: суперництво, 
пристосування, компроміс, співробіт-
ництво та ухилення. У непринципових 
питаннях часто вибирають ухилення або 
пристосування, що допомагає зберегти 
спокій. Якщо проблема значуща – комп-
роміс або співпраця. Але тоді доведеться 
враховувати особливі потреби і інтереси 
«важкої людини» [1; 3].

Об’єктивний конфлікт часто утво-
рюється через реальні проблеми орга-
нізації або впливу на неї економічної та 
соціальної політики. Так в науковій ор-
ганізації це питання фінансування: ско-
рочення ставок та їх перерозподіл (зміни 
штатного розкладу), відрядження, орен-
да приміщень і транспорту, ремонти, 
гроші на оргроботу, поліграфію тощо; 
можливість виконувати дослідження: 
наявність кадрового потенціалу, продук-
тивність тем, перспективне планування, 
доступ до обладнання, і його закупівлю. 
В освітній організації – це розподіл «го-
дин», оплата праці, питання методики 
викладання, відносини з учнем та бать-
ками тощо. 

Суб’єктивні конфлікти – тут, як пра-
вило, спостерігають труднощі спілку-
вання і розуміння, зачіпається чиєсь 

становище (статусні питання), вихо-
дять на поверхню невиправдані надії 
– отримати посаду, прибавку до зарпла-
ти, поїхати у відрядження. В їх основі 
лежить різниця в реальному і уявному 
стані справ в організації і розбіжність 
картин світу у співробітників. Часто до 
суб’єктивного конфлікту ведуть і ста-
тусні конфлікти – коли людина відчу-
ває, що його авторитет зменшується, а 
гідність принижується. Іноді це так і є, 
але буває, що це помилкова інтерпрета-
ція й ситуація трактується людьми по-
іншому. Так розслідувати надзвичайну 
ситуацію у військах відрядили полков-
ника, двох майорів і одного капітана 
(перші троє образилися), на нараду від 
лабораторії через захворювання на грип 
послали лаборанта (всі образилися), го-
ловуючому на семінарі стало погано – 
всі розгубилися і на його місце посади-
ли молодшого наукового співробітника 
(кілька учасників покинуло зал на знак 
протесту). І навіть якщо ці люди й при-
пустилися неформальних порушень не 
з власної волі, то вони надовго викли-
кають у людей почуття неприязні та вся 
образа переноситься не на керівництво 
організації, а на них самих. Всі ці кон-
флікти могли б і не статися в іншій си-
туації, можна було б поставитися до цих 
ситуацій з розумінням або з гумором, 
поміняти ставлення до них, але прихо-
вані суперечності, тліючі (або гарячі) 
конфлікти не дають цього зробити. Не 
допомагає вирішенню конфліктів і ат-
мосфера «демонстративної принципо-
вості» в організації – люди багато років 
змушені демонструвати свою «тверду» 
позицію (не сідають за стіл з опонен-
тами, не подають руки, беруть участь в 
ритуальних порожніх суперечках). При 
цьому будь-який відступ трактується як 
слабкість і обурення вже поцілене в бік 
«відступника від традицій».
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Передумовами конфлікту можуть 
бути і труднощі міжособистісного спіл-
кування. Часом одну і ту ж проблему 
люди бачать по-різному. Звідси можливі 
виникнення розбіжностей через неспів-
падіння життєвих уявлень різних людей. 
Люди схильні бачити те, що хочуть ба-
чити. З маси фактів людина вибирає ті, 
які підтверджують його погляди, уяв-
лення і переконання, і не звертає уваги 
або помилково інтерпретує ті з них, які 
ставлять під сумнів усталені уявлення. 
Люди навіть не звертають увагу на слова 
співрозмовника.

Комунікативні бар’єри – феномен, 
який зустрічається на перетині інтересів 
психології, психолінгвістики, соціології, 
культурології, філософії. В рамках тео-
рії мовної особистості можна виділяти 
бар’єри, пов’язані з мовою: фонетич-
ний, стилістичний, семантичний, можна 
сюди додати і логічний, хоча він має й 
самостійне значення [5].

Розрізняють декілька складових ко-
мунікативного бар’єру або ширше «фе-
номену нерозуміння». Суб’єктивна ін-
терпретація сенсу інформації – виникає 
через пропущення повідомлень через 
особистий досвід співрозмовника (парт-
нера по спілкуванню), його внутріш-
нього освіту, походження, упередження, 
надій, страхів, симпатій та антипатій. 
Часто спостерігається залежність і від 
особистісних якостей – неможливість 
швидко міркувати, розпорошеність ува-
ги. Людина чує не те, що було сказано, 
а те, що він вважає повинно бути сказа-
ним. А його співрозмовник в наївності 
думає, що люди будуть інтерпретувати 
слова також як і він. Як не прикро для 
людей, але доводиться уточнювати, що 
саме зрозумів співрозмовник [9].

Сприйняття комунікатора і ставлення 
до нього – виникає через те, що співроз-
мовник йому не довіряє, або він навіть 

викликає почуття неприязні, що переда-
ється і на повідомлювану ним інформа-
цію, яка не видається значущою і корис-
ною. При цьому важливим є авторитет 
комунікатора. Чим вищим є авторитет, 
тим більше шансів засвоїти інформацію, 
а ось низький авторитет, викликає неба-
жання прислухатися. Людина дивиться 
крізь такого співрозмовника, думає про 
своє, дратується і прагне найшвидше за-
кінчити розмову. Утворюється своєрідна 
пастка – слушна пропозиція малоавто-
ритетного співробітника відкидається, 
а пізніше, коли найгірше настає він же 
і виявляється винен ( «мовляв, не напо-
лягав»). Негативні відносини можуть 
виникнути і через порушення етичних 
принципів (на думку учасників комуні-
кації), майнової нерівності («заздрість» 
до багатих чи зневага до бідних), непо-
вагу до статусних моментів що панує в 
колективі, включаючи й випадки «багато 
на себе бере» («вискочка»).

Логічний бар’єр – виникає в тих ви-
падках, коли логіка роздумів, запропо-
нована комунікатором, видається парт-
нером по спілкуванню неправильною, 
суперечить його звичній системі доказів 
або є занадто складною для нього. Зро-
зуміло, що існують різні системи умови-
водів, вихідні засади, аксіоми тощо; крім 
того, вибір «логіки» роздумів залежить і 
від особистого досвіду комунікантів.

Соціально-культурний бар’єр – соці-
альні, політичні, релігійні та професійні 
відмінності, які ведуть до взаємного не-
розуміння та конфліктів, неприязнь між 
різними верствами суспільства. Відо-
мі конфлікти між психологічними пра-
цівниками та інженерним персоналом, 
більш широкий конфлікт – між про-
грамістами та людьми інших професій. 
Робота програміста вимагає глибокої 
концентрації та накладає на особистість 
певні деформації – не всі це розуміють. 
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Конфесіональні розбіжності обумовлю-
ють різницю етик у спілкуванні – інші 
люди здаються нечемними і, начебто, 
кидають виклик. Захоплення політич-
ними дискусіями, підкреслення націо-
нальних або регіональних особливостей 
співробітників, їх походження, також 
часом не сприяє злагоді в колективі.  
В 1990-і рр., коли професія психолога 
стала масовою, спостерігався конфлікт 
між «новими» та «старими» спеціаліста-
ми; є протиріччя між випускниками пе-
дагогічних, медичних вузів та класичних 
університетів («конфлікт психологічних 
спеціалізацій»); приватних та держав-
них навчальних закладів. Серед педаго-
гів – різних спеціальностей і відповідно 
різних професійних деформацій.

Майновий бар’єр (раніше включе-
ний як складова попередньо розгляну-
того соціального бар’єру) – група ситу-
ацій, обумовлених різним рівнем життя 
в фінансовому сенсі, та відповідними 
стандартами споживання. Навіть на зви-
чайному рівні зрозуміло, що підтримка 
стосунків між людьми різних майнових 
рівнів справа нелегка, що вимагає обо-
пільної взаємної співпраці та терпіння. 
Це вірно для родичів, колишніх співуч-
нів, друзів дітей, колег. Різні фінансові 
можливості приводять до різних алго-
ритмів досягнення цілі. Те що для за-
можного просто – легко можна купити, 
для бідного проблема. І звивистий шлях 
до цілі другого нерідко правильний, хоча 
це і неочевидно для першого. Дійсно, 
уявімо собі, що у вас різна за якістю оде-
жа, ви ходите в різні заклади (кафе, рес-
торани, кіно), купуєте різну домашню 
техніку. А бідному ще й проблематично 
подарувати доречний та відповідний по-
дарунок багатому, зворотній же викли-
кає незручність. Ці відмінності, можуть 
привести до нерозуміння, вибуху агре-
сії, формуванню стійких уявлень, що 

хтось когось використовує, хоче отрима-
ти гроші та вигоди, а потім недалеко й до 
розриву й повного відчуження.

Між світосприйняттям багатих і бід-
них існують істотні відмінності. Разом 
з тим, неможливо звести цю проблему 
суто до психологічних розбіжностей 
між майновими групами населення. Час-
то у заможних людей існує ілюзія, що 
бідні мало працюють (прибиральниця в 
їхньому офісі миє поли з ранку до ночі, 
але отримує порівняно небагато), що 
вони не хочуть ризикувати і відкривати 
свій бізнес (можливо, в умовах стабіль-
ного капіталізму більше людей прагну-
ла б пристати до підприємництва), для 
бідних важливе відчуття стабільності 
та безпеки або очікування допомоги з 
боку сторонніх (але це частковий, хоча 
і сталий психологічний тип особистос-
ті). Бідні обговорюють життя багатих у 
негативному ключі, «заздрять» їхньому 
достатку, але частина з них намагаєть-
ся слідувати рекомендаціям у стилі «як 
збагатитися» й купує коштовні статусні 
речі, при цьому накопичують гроші на-
стільки тяжко, що падають навіть у голо-
дні памороки, беруть кредити; цікаво що 
якась частина людей з самого спочатку 
купляє підробки телефонів і годинни-
ків, одягу. Це від того, що в суспільстві є 
культ чисто зовнішнього престижу, стан-
дартів споживання, статусних речей, а в 
колективах зустрічають «за одежою».

Але не припустимось великих по-
милок, якщо зауважимо про то, що між 
різними майновими групами в суспіль-
стві існують комунікативні бар’єри, не-
розуміння життя один одного, а іноді й 
взаємна неприязнь, які, на думку дея-
ких авторів, неусувні в принципі. Чому 
варто аналізувати це в контексті психо-
логічних та педагогічних колективів, 
наукових організацій? У всякому разі, в 
науковому інституті буде точка зустрічі 
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людей різних статків. Складно уявити 
собі три окремих математичних інститу-
ти: для бідних, середнього класу та дітей 
олігархів. Наше суспільство перехідне – 
люди різного достатку зустрічаються і в 
одних і тих же будинках, і на заміських 
земельних ділянках («дачах»). Хоча вже 
має місце групування за рівнем достатку 
для спільного дозвілля, творчості.

Насправді все не так просто, для 
успішного бізнесу потрібні не тільки 
психологічні якості (відповідальність, 
сміливість ризикувати, навички плану-
вання свого життя і бізнесу, опору на 
свої сили, впертість і цілеспрямованість, 
бачення нового, живе й швидке мислен-
ня, пам’ять), але й стартовий капітал, 
розуміння в яку сферу направити під-
приємницьку активність, мають бути 
економічні знання. Цей ситуативний збіг 
відбувається не в усіх людей. Вірно, що 
бідні люди часто займають пасивну жит-
тєву позицію – не розв’язують питань, 
а шукають обґрунтування, як нічого не 
робити – часто очікують на дива, вигра-
шів у лотерею, отримання спадку, допо-
моги від родичів, при яких їх життя по-
ліпшиться, мріють про це. Хоча з іншої 
сторони, чи не це є відображенням масо-
вих стереотипів (у 1990-х роках шукали 
«золото Полуботка», після були надії на 
масштабну фінансову допомогу циві-
лізованих країн, іноземних консультан-
тів)? Є люди, які звинувачують у своїй 
бідності банки, економічне становище 
в країні, нестабільність курсу валют або 
навіть колег, сусідів та знайомих. Можна 
припустити, що це люди з зовнішнім ло-
кусом контролю. Але і тут не все просто, 
соціально-економічні умови і навіть гео-
політичні обставини можуть створювати 
і для цілеспрямованої особистості незбо-
римі перешкоди (можливо і тимчасові). 
Не виключаю, що при поверненні еконо-
мічного зростання більше людей стануть 

підприємцями, та й зарплати у найманих 
працівників виростуть – соціальна на-
пруга зніметься. У колективах ми спосте-
рігаємо частіше не самих підприємців, а 
їх родичів, які іноді припускаються не-
етичної поведінки, поводять себе зверх-
ньо, нетактовно, як нові господарі життя, 
принижуючи авторитетних працівників, 
а то й керівництво; влаштовують фінан-
сові змагання співробітників (через по-
купки, одяг, гаджети, спільне дозвілля, 
банкети), в яких більшість людей гаран-
товано програють. Така лінія поведінки 
сильно піднімає «фінансову планку» – й 
часто ведеться під прапором підвищення 
якості життя співробітників – та відволі-
кає колектив від вирішення поточних ви-
робничих завдань, люди починають йти 
на інші місця роботи, беруть додаткову 
роботу, і як результат починають викону-
вати взагалі всю роботу незадовільно. Це 
веде до специфічних конфліктів, де люди 
відчувають себе приниженими, попусту 
розбазарюючи власний фінансовий та 
виробничий потенціал, жорсткою сегре-
гацією за доходами, часто не співпадаю-
чу з заробітною платнею за штатним роз-
кладом. Насправді це така усвідомлена 
або неусвідомлювана компенсаторна гра 
багатої людини з «середняками» і «бід-
няками». У випадку наукового колективу, 
коли підприємець в умовах недофінан-
сування таких установ може виступати 
і як спонсор (друкує книги), або органі-
затор заходів (семінарів), керівництво 
може бути поставлено перед непростим 
вибором – або далі користуватися його 
благословенням, або зауважити праців-
нику, припинивши його «гру», але мож-
ливо справа дійде до образ і продуктив-
ної співдії більше не буде.

Ще одну групу причин конфліктних 
ситуацій складають розлади особистос-
ті у співробітників. У медико-психоло-
гічному сенсі це люди з акцентуацією, 
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латентними або явними психопатіями. 
В роботі французьких авторів фактично 
йде прив’язка до характеристик меж-
ових психопатологічних розладів [4]. 
Але є і класифікація типів конфліктних 
людей, яка проведена організаційними 
психологами. Один з авторів такої кла-
сифікації Роберт М. Бремcон [2]. Його 
класифікації притримується й багато 
інших авторів, й практичні психологи. 
1. Агресивні (задираки, що говорять 
шпильки), 2. Скаржники. 3. Мовчуни  
(з невідомим внутрішнім світом). 4. Зверх- 
поступливі («підтакують», але їх слова 
розходяться з ділом). 5. Вічні песимісти 
(бояться щось зробити, оскільки «нічого 
не вийде»). 6. Всезнайки (вважають себе 
вище і розумніше інших). 7. Нерішучі 
(через страх помилки, часто тягнуть час 
боячись зробити вибір). 8. «Зводящі з 
розуму» (які висувають нереалістичні 
і суперечливі вимоги, часто і ненадій-
ні). 9. «Максималісти» (вимога всього і 
прямо зараз). 10. «Приховані» (довго на-
копичені образи, що ведуть до несподі-
ваного конфлікту). 11. «Безневинні бре-
хуни» (обманюють до такої міри що не 
можна зрозуміти де правда і де брехня). 
12. «Помилковий альтруїст» (роблять 
добро, але самі шкодують про це, або їм 
ви зовсім це не подобаєтеся).

Рецепти хороших стосунків: «Стався 
до людей так, як хочеш, щоб ставили-
ся до тебе», співчуття і розуміння роз-
вивають позитивні стосунки; в кращу 
сторону веде розвиток комунікативних 
навичок, повага до часу іншої людини, 
виділення людям і свого часу, при цьому 
вміючи його дозувати і регулювати. Щоб 
протистояти конфліктним людям вар-
то дотримуватися спокою, не реагувати 
імпульсивно, не з’ясовувати відносини, 
більше слухати, варто відокремити лю-
дину від проблеми [2; 7].

Висновки. Конфліктологія – комплек-
сна суспільна дисципліна. Розглянуті пе-
редумови розвитку конфлікту – комуніка-
тивні бар’єри і типологія «важких людей» 
в майбутньому мають бути розглянуті з 
точки зору теорій особистості. Саме такі 
типології повинні бути максимально при-
ведені до вже наявних підходів, з метою 
подолання еклектизму що зустрічаєть-
ся в дослідженнях зазначеної тематики. 
Також тематика потребує ґрунтовної на-
уковості, бо її злободенність спонукає 
до комерційного підходу. Окреслена 
проблематика має неабияке соціальне 
значення – це дає ключ до гармонійного 
керування колективами в різних галузях, 
розв’язання конфліктів в сфері освіти і 
культури, науці й виробництві. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Анотація: У статті розглянуто питання формування загальнокультурної компетентності 
як основи формування практичного досвіду, знань, умінь і навичок професійних компетенцій 
майбутніх фахівців на основі комплексного підходу з урахуванням основних напрямів вико-
ристання інноваційних технологій.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования общекультурной компетент-
ности как основы формирования практического опыта, знаний, умений и навыков профес-
сиональных компетенций будущих специалистов на основе комплексного подхода с учетом 
основных направлений использования инновационных технологий.

Summary: The article discusses the formation of general cultural competence as the basis for 
the formation of practical experience, knowledge, skills and competences of future professionals 
on the basis of an integrated approach, taking into account the main directions of using innovative 
technologies.

Ми живемо в час науково-технічно-
го прогресу, коли постійно відбувають-
ся зміни в науці, техніці, виробництві 
і т.д. Внаслідок цього виникають нові 
вимоги до випускників вищих навчаль-
них закладів, надто ж до майбутніх 
педагогів. В умовах надмірного інфор-
маційного простору на дитину спрямо-
вується величезна кількість інформації, 
тому життєво необхідним є розвиток 
умінь швидко і якісно аналізувати її, 
відкидати другорядне та ефективно 
використовувати основне. Інновації в 
педагогіці пов’язані із загальними про-
цесами в суспільстві, глобальними про-
блемами, інтеграцією знань і форм со-
ціального буття. Нині створюється нова 
педагогіка, характерною ознакою якої є 
інноваційність – здатність до оновлен-
ня, відкритість новому. Сучасна школа 
недостатньо розвиває здібності, необ-
хідні її випускниками для того, щоб 
самостійно самовизначитися у світі, 
приймати обґрунтовані рішення щодо 
свого майбутнього, бути активними і 

мобільними суб’єктами на ринку пра-
ці. Головними недоліками традиційної 
системи освіти є породжені нею вміння 
і небажання дітей вчитися, несформо-
ваність ціннісного ставлення до власно-
го розвитку та освіти. На межі II-III тис.  
радикально змінюється державна освіт-
ня політика і в Україні. Розпочалося 
становлення нових парадигм освіти, 
орієнтованих на входження нашої кра-
їни у світовий освітній простір, погли-
блюється тенденції 79 диференціації 
освіти. Реалізація принципу варіатив-
ності дає змогу педагогічним колек-
тивам навчально-виховних закладів 
обирати і конструювати педагогічний 
процес на свій розсуд. Однак сучасний 
стан системи освіти не задовольняє ба-
гатьох, хто в ній працює. Прагнення до 
змін, зняття певних обмежень на інно-
ваційну діяльність прислужилися заро-
дженню широкого інноваційного руху 
в системі освіти. Неабиякі можливості 
для якісних змін в освіті пов’язані з ін-
тенсивним розвитком засобів комуніка-
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ції та інформаційних технологій. Тому 
на цьому етапі особливо значущим для 
сучасного педагога є формування ком-
петентності, особистісно-професійних 
якостей, здатності жити і зрозуміти 
нове, оволодіти інноваційною ситуаці-
єю. Педагогічна інноватика належить 
до системи загального наукового і педа-
гогічного знання. Вона виникла і розви-
вається на межі загальної інноватики, 
методології, теорії та історії педагогіки, 
психології, соціології і теорії управлін-
ня, економіки освіти і є однією з фун-
даментальних дисциплін, яка суттєво 
прискорює процеси оновлення освіти. 
Інноваційність є однією з домінуючих 
тенденцій розвитку людства. Її завдан-
ня полягає у постійному пошуку і впро-
вадженні нових максимально ефектив-
них технологій навчання і виховання, 
результатом яких має бути формування 
високоадаптованної до змінних умов, 
активної діяльності, творчої особистос-
ті, яка вміє аналізувати, долати будь-які 
труднощі, бо ще в юному віці з допо-
могою вчителя пізнала, створила себе, 
навчилася володіти собою. Освіта без-
умовно повинна забезпечити форму-
ванням ключових компетентностей у 
майбутніх фахівців-педагогів. В умовах 
соціально-економічних змін актуалі-
зується потреба у висококультурному 
фахівцеві, тому школа потребує нового 
вчителя, фахівця, що є «людиною куль-
тури», тобто володіє загальнокультур-
ною компетентністю.

Маловивченим на сьогоднішній день 
є поняття «загальнокультурна компе-
тенція». До проблеми формування у 
майбутніх фахівців-педагогів загально-
культурної компетентності зверталися 
як зарубіжні (Дж. Равен, Р. Уайт), так і 
вітчизняні педагоги (В. Бєнін, І. Бургун, 
В. Лозова, А. Троцко, О. Пометун). Але в 
їхніх дослідженнях більша увага зверта-

ється на формування педагогічної куль-
тури вчителя, аніж на формування його 
загальнокультурної компетентності.

Дуже часто у вчених розходять-
ся думки щодо понять компетенція та 
компетентність. Одні вчені абсолютно 
ототожнюють їх, інші – трактують як 
непов’язані між собою поняття. Причи-
на полягає в тому, що самі поняття «ком-
петеція» та «компетентність» з’явилися 
в педагогічній літературі не так давно. 
Багато дослідників вважають, що по-
няття «компетенція» є похідним від 
«компетентність». Відповідно до цього 
твердження поняття «компетентність» 
слід вважати первинним, що означає су-
купність певних умінь, навичок людини, 
систему знань, а поняття «компетенція» 
означає сферу застосування цих знань, 
умінь, навичок.

Науковцями було здійснено категорі-
альний аналіз поняття ― «компетентнос-
ті» за допомогою методу контент-аналі-
зу (Ю.М. Захарчишина, В.О. Калінін). 
Відповідно до вимог цього методу було 
виділено цілісну системоутворюючу 
одиницю аналізу, за яку приймався ряд 
суджень авторів про поняття «компе-
тентність» як предмета дослідження. 
Визначені найпростіші одиниці класи-
фікувалися, потім підраховувалася час-
тота їх виявлення. Наведено приклад за-
стосування такого методу у дослідженні 
В.О. Калініна. Ним було проаналізова-
но поняття «компетентності» 30 авто-
рів різних галузей науки, ми виділили 
такі стійкі ознаки зазначеного поняття  
(див. табл. 1.1).

На цій підставі поняття ― «компе-
тентність» стосовно характеристики 
рівня професіоналізму особистості ви-
значено як здатність розв’язувати про-
блеми, що виникають, яка ґрунтується 
на знаннях, уміннях, навичках, досві-
ді та цінностях, отриманих особистим 
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шляхом освіти та практичної діяльнос-
ті [4]. 

Метою цієї статті як складової на-
шого дослідження є характеристика ви-
користання інноваційних технологій у 
формуванні загальнокультурної компе-
тентності.

На сьогоднішній день поняття «за-
гальнокультурна компетенція» є мало-
вивченим. Загальнокультурна компе-
тентність стосується розвитку культури 
особистості та суспільства у всіх її ас-
пектах. Вона, насамперед, передбачає 
вміння: аналізувати й оцінювати най-
важливіші досягнення національної та 
світової науки й культури, орієнтуватися 
в культурному та духовному контекстах 
сучасного українського суспільства; за-
стосовувати засоби й технології інтер-
культурної взаємодії; 69 користуватися 
рідною мовою та іноземними мовами, 
застосовувати навички мовлення та 
норми відповідної мовної культури; ви-
користовувати рідну й іноземні мови у 
активній взаємодії; спрямовувати само-
виховання на єдність індивідуальних, 
національних і загальнолюдських цін-
ностей; реалізовувати моделі толерант-
ної поведінки в умовах культурних, мов-
них, релігійних та інших відмінностей 
між народами і країнами [5, с. 325].

Н. Розов в загальнокультурній компе-
тентності виділяє такі галузі: екологічна 
компетентність; соціальна компетент-

ність; господарська компетентність; ко-
мунікативна компетентність; естетична 
компетентність; гуманітарна компетент-
ність [6]. 

А. Флієр виділяє такі структурні скла-
дові: компетентність, що виявляється у 
рівні повноти свободи володіння засо-
бами соціальної комунікації; компетент-
ність щодо норм соціальної культурної 
регуляції; компетентність щодо інсти-
туціональних норм організації суспіль-
ства; компетентність в питаннях корот-
котермінових, але гостро актуальних 
зразків соціальної престижності (мода, 
імідж, символи, соціальні статуси, ін-
телектуальні, художні течії ). Культурна 
компетентність особистості виявляє, на-
самперед, міру її обізнаності з сукупним 
соціальним досвідом нації в цілому нор-
мами міжлюдських стосунків, які виро-
блені цим досвідом [8, с. 240-242]. 

В освітньому процесі використо-
вують театралізовані, ділові, рольові, 
комп’ютерні ігри, імітаційні вправи, 
ігрове проектування та ін.); комп’ютерні 
технології (реалізуються в дидактичних 
системах комп’ютерного навчання на 
основі взаємодії «вчитель – комп’ютер 
– учень» за допомогою інформаційних, 
тренінгових, розвивальних, контролю-
ючих та інших навчальних програм); 
діалогові технології (пов’язані зі ство-
ренням комунікативного середовища, 
розширенням простору співробітництва 

Таблиця 1.1
Головні компоненти поняття «компетентність»

№ Категорійні ознаки поняття 
компетентність

Кількість авторів
Абсолютне значення у %

1 Здатність застосовувати набуте на практиці 27 90
2 Освіченість 26 88
3 Взаємозв’язок знань, умінь і навичок 23 76
4 Досвід 23 76
5 Цінність 23 76
6 Професійно значущі якості 22 73
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на суб’єкт-суб’єктному рівні: «учень-
учитель», «учитель – автор», «учень – 
автор»); тренінгові технології (система 
діяльності щодо відпрацювання певних 
алгоритмів навчально-пізнавальних дій і 
способів розв’язання типових завдань у 
процесі навчання – тексти, розв’язання 
управлінських задач) [3, с. 743].

Одним з найпоширеніших інновацій-
них методів є метод-кейсів. Тому давай-
те більш детально його розглянемо.

Кейс-технологія – це загальна назва 
технологій навчання, що представляють 
собою методи аналізу. Суть технології 
полягає у використанні. конкретних ви-
падків (ситуацій, історій, тексти яких 
називаються «кейсом») для спільного 
аналізу, обговорення або вироблення рі-
шень з певного розділу навчання дисци-
пліни. З методичної точки зору кейс – це 
спеціально підготовлений навчальний 
матеріал, що містить структурований 
опис ситуацій, запозичених з реальної 
практики. Кейси (ситуаційні вправи)
мають чітко визначений характер і мету. 
Як правило, вони пов’язані із пробле-
мою чи ситуацією, яка існувала чи існує 
зараз. При цьому проблема чи ситуація 
або вже мали якесь попереднє рішення, 
або їх вирішення є необхідним, а тому 
вони потребують аналізу.

Існують такі варіанти застосування 
методу кейсів: 

1. Діагностика проблеми.
2. Діагностика однієї чи кількох про-

блем та напрацювання учасниками шля-
хів їх вирішення. 3. Оцінка учасника-
ми існуючих дій стосовно вирішення 
проблеми та її наслідків. У кожному із 
наведених варіантів процес навчання 
здійснюється через надання викладачем 
інформації у вигляді проблеми чи серії 
проблем. Ця інформація може бути ви-
кладена у документальній, заздалегідь 
підготовленій формі або за допомогою 

вербальних і візуальних засобів (показ 
слайдів чи відеоматеріалів). По закін-
ченні вправи група пропонує свої напра-
цювання, які можуть стати підґрунтям 
для дискусії [7, с. 357].

Вимоги до створення кейсів (про-
блемних ситуацій): навчальна проблема 
повинна бути пов’язана з матеріалом, 
що вивчається; проблеми повинні мати 
пізнавальну значущість; проблемні за-
питання повинні спиратись на попере-
дній досвід і знання учнів; основним 
своїм змістом проблема повинна давати 
напрям пізнавальному пошуку, указува-
ти напрямок до її рішення [3, с. 25].

Використання методу-кейс допома-
гає підвищити рівень мови та покращи-
ти словниковий запас, розвивати творче 
та критичне мислення, навчати форму-
ванню різних типів питальних речень, 
розвивати мовну дискусію, давати аргу-
ментовані відповіді; розвивати навички 
роботи в команді.

Метод-кейс розвиває такі навики: 
аналітичні (уміння виділяти важливу ін-
формацію, класифікувати, мислити кри-
тично); діяльнісні (вміння використову-
вати засвоєний матеріал на практиці); 
креативні (генерація нестандартних під-
ходів та рішень); діалогічні (вміння пра-
вильно вести дискусії, використовува-
ти наочні матеріали для обґрунтування 
думки, висловлювати та захищати свою 
точку зору, вислуховувати та перекону-
вати опонентів, складати короткий твор-
чий звіт); психологічні навики (оцінка 
поведінки та реакції людей, особливий 
підхід для подачі свого матеріалу, умін-
ня слухати, розуміти та підтримувати).

Сучасні підходи до застосування ін-
формаційно – комунікативних техно-
логій намагаються максимально вико-
ристати їх можливості,інтегруючи всі 
компоненти навчально – методичних 
комплексів: «друковані матеріали у ви-
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гляді звичайних комп’ютерних фай-
лів; електронні підручники і тестові 
комп’ютерні системи; інтелектуаль-
ні тренажери, віртуальна лабораторії; 
комп’ютерні системи автоматизації про-
фесійної діяльності» [1, с. 166]. 

Отже, інноваційність як принцип 
педагогіки забезпечує умови розвитку 
особистості, здійснення права на індиві-
дуальний творчий внесок, на особистіс-
ну ініціативу, на свободу саморозвитку. 

Майбутні вчителі повинні розуміти, що 
опанування «готовими» технологічними 
схемами не позбавляє їх глибинного пе-
дагогічного знання, від методологічно-
теоретичного матеріалу, який лежить в 
основі предметних методик. Звичайно, 
ми погоджуємося, що право на життя 
має кожна продуктивна технологія, але 
зміщуємо акцент на «педагогіку серця», 
на гуманістичну складову педагогічної 
майстерності вчителя. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
АБІТУРІЄНТІВ

Анотація: У даній статті аналізуються теоретичні проблеми проведення об’єктивного мо-
ніторингу знань учнів на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. Проводиться порівняльний 
аналіз результатів ЗНО абітурієнтів напряму підготовки 035 «Філологія» спеціальності «Мова і 
література (англійська)» з їхньою академічною успішністю з фахових дисциплін упродовж на-
вчання в університеті.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические проблемы проведения объек-
тивного мониторинга знаний учащихся на современном этапе развития образования в Укра-
ине. Проводится сравнительный анализ результатов ВНО абитуриентов направления подго-
товки 035 «Филология» специальности «Язык и литература (английский)» с их академической 
успеваемостью по профильным дисциплинам на протяжении обучения в университете.

Summary: This article analyzes the theoretical problem of an objective monitoring of students’ 
knowledge at the modern stage of the development of education in Ukraine. There is given a com-
parative analysis of the results of External Independing Testing of unviersity entrants of specialty 
"Language and literature (English)" with their academic performance in core subjects during the 
studying at university.

Постановка проблеми. В наступний 
час моніторинг якості навчальних досяг-
нень є основним та дуже важливим мето-
дом перевірки знань учнів, абітурієнтів, 
студентів, який дозволяє отримати важли-
ву інформацію щодо розвитку їх інтелек-
туальних здібностей, узагальнити ці дані 
та сформулювати їх у вигляді статистич-
них даних. Крім того, моніторинг спрямо-
ваний на виявлення та усунення недоліків 
з метою вдосконалення змісту, методів і 
форм навчального процесу.

Освітяни зазначають, що основною 
причиною проблем стосовно недоліків у 
знаннях учнів є відсутність проведення 
об’єктивного моніторингу, який надає 
інформацію стосовно проблеми та до-
зволяє знайти шляхи для її вирішення. 
На сьогоднішній день важливим пи-

танням залишається правильний вибір 
інструментарію для проведення даного 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Моніторингу якості освіти 
присвячені розробки Т. Боровкової,  
О. Локшиної, Т. Лукіної, О. Ляшенка,  
О. Майорова, Д. Матроса, Н. Мельнико-
вої, В. Мокшеєва, І. Морєва, Д. Полєва, 
М. Поташника, Приходька, Дж. Уілмса 
та ін. Проблеми становлення та розви-
тку моніторингу якості освіти в Украї-
ні досліджували І. Булах, С. Бабінець,  
Т. Волобуєва, О. Локшина, Л. Черніко-
ва; моніторинг якості освіти на міжна-
родному рівні розглядали С. Вербицька,  
М. Кісіль, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ля- 
шенко. Наукові основи моніторин-
гу як засобу управління якістю освіти  
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розробляли Г. Єльникова, О. Касьяно-
ва, К. Крутій, З. Рябова; моніторинг у 
системі роботи вчителя досліджували  
О. Коваленко, Л. Романишина, Р. Яков-
лєва; моніторинг діяльності методичних 
служб – О. Байназарова; особливості 
моніторингу якості діяльності загально-
освітнього навчального закладу вивча-
ли С. Бабінець, О. Дахін, Г. Єльникова,  
В. Кальней, С. Подмазін, Г. Полякова,  
С. Шишов, В. Приходько; моніторинг 
якості освіти у вищому навчальному 
закладі – В. Зінченко, Л. Коробович,  
Г. Красильникова, С. Кретович, Г. Цехмі-
строва, Н. Фоменко, Є. Хриков.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
те, що вчені широко досліджують мо-
ніторинг та його різновиди, сутність та 
інструментарій моніторингу якості на-
вчальних досягнень тих, кого навчають, 
досліджені недостатньо. 

Цілі статті. Головною метою цієї ро-
боти є проаналізувати теоретичні про-
блеми проведення об’єктивного моні-
торингу знань учнів на сучасному етапі 
розвитку освіти в Україні та виділити 
основні етапи етапи проведення освіт-
нього моніторингу. Ціллю експеремен-
тальної частини є провести порівняль-
ний аналіз результатів ЗНО абітурієнтів 
напряму підготовки 035 «Філологія» 
спеціальності «Мова і література (ан-
глійська)» з їхньою академічною успіш-
ністю з фахових дисциплін упродовж 
навчання в університеті.

Виклад основного матеріалу.  
Н. С. Буркіна та Т. О. Лукіна зазначають: 
«Для контролю знань учнів з предметів, 
ступеня їх засвоєння використовують-
ся різні методи: діагностичні завдання, 
формальні (тести, анкети, діагностичні 
контрольні роботи і неформальні) і не-
формальні (бесіди, спостереження) за-
соби» [1, c. 5]. Мокшеєв у свою чергу 

вважає: «Найбільш технологічним і ін-
формаційним методом проведення мо-
ніторингу знань учнів є метод анкети» 
[2, с. 91]. На думку Сластьоніна: «Орга-
нізація моніторингу може проявлятися 
у формі усного індивідуального контр-
олю, усного фронтального контролю, 
письмового контролю, програмованого 
контролю, самоконтролю, комбіновано-
го контролю» [3, с. 327].

Після проведення аналізу думок ви-
щезазначених вчених Н. М. Байдацька 
зазначає: «Всі види контролю, які були 
визначеними науковцями у своїх працях, 
можна поділити на усну і письмову пе-
ревірку. Щодо усних методів контролю, 
то вони знаходять своє застосування при 
безпосередньому спілкуванні вчителя та 
учнів. Для письмових методів встанов-
люються чіткіші критерії, чим забезпе-
чується вища об’єктивність діагносту-
вання» [4, с. 78].

Але усні види контролю не є досить 
діагностичними, через те, що вони не 
надають точної інформаціі. Усну пере-
вірку можна зробити ефективною. Для 
цього необхідно відійти від стандартно-
го опитування, яке часто застосовується 
в школі і перетворюється на діалог між 
вчителем та учнем. До даного типу пере-
вірки повинні долучатися всі учні, допо-
внювати відповіді один одного, або на-
віть виправляти їх. У порівнянні з усною 
перевіркою письмова перевірка є більш 
ефективною, адже після даного типу 
перевірки завжди залишається копія за-
вдання, яка може бути використана по-
вторно. Але це не означає, що даний тип 
перевірки немає недоліків. Вони є; всі 
викладачі оцінюють роботи згідно пев-
них об’єктивних критерїв, визначених 
Міністерством освіти і науки України, 
але, на жаль, це не дозволяє повністю 
уникнути такого явища як суб’єктивне 
оцінювання. 
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Одним із посібників для проведен-
ня вищезазначених типів моніторин-
гу є збірник матеріалів під редакцією  
Н. М. Чепурної, Н. І. Лісової «Моні-
торинг якості навчальних досягнень 
учнів» [5]. Даний посібник пропонує 
здійснювати моніторинг у навчальному 
закладі у п’ять етапів. Перший етап – 
підготовчий. Даний етап включає в себе:

– визначення цілі(мети) моніторингу;
– визначення об’єкту даного дослі-

дження;
– встановлення періоду проведення 

моніторингу;
– визначення документаційної бази, 

яка регламентує проведення моніто- 
рингу; 

– розробка критеріїв оцінювання.
Другий етап – практичний. На даному 

етапі відбуваються такі процеси:
– пошук та збір даних(інформації);
– протрактування інформації;
– її аналіз.
Третій етап – підсумковий. Даний 

етап включає:
– обробка та узагальнення інформації;
– розробка висновків для покращення 

навчального процесу;
– прийнятті рішень;
Четвертий етап – розробка технології 

колекційного впливу. Він включає:
– розробка та проведення додаткових 

досліджень;
– обговорення результатів моніторин-

гу на нарадах, засіданнях, конференціях, 
тощо;

– розробка конкретних дії для усунен-
ня недоліків, виявлених під час моніто-
рингу.

П’ятий етап – прогноз педагогічної 
діяльності на наступний період. Даний 
етап включає:

– аналіз проведеного дослідження, 
визначення зауважень щодо покрашення 
проведення моніторингу;

– визначення об’єктів для проведення 
подальшого моніторингу.

Отже, ми можемо зробити висновок, 
що проведення моніторингу – це склад-
ний, конструктивний процес, який по-
требує великих зусиль та чіткого дотри-
мання вищезазначеної інструкції. Лише 
після виконання всіх етапів даного пла-
ну можна отримати об’єктивний резуль-
тат та зробити правильні висновки для 
покращення системи освіти в навчаль-
ному закладі. 

З 2008 року основним видом моніто-
рингу знань абітурієнтів стало Зовнішнє 
Незалежне Оцінювання. Завдання ЗНО 
дозволяють об’єктивно оцінити знання 
абітурієнтів та відібрати найкращих для 
зарахування до омріяного абітурієнтами 
ВНЗ. 

На сайті Українського центру оціню-
вання якості освіти наявні документи, 
які характеризують тести ЗНО, регла-
ментують систему оцінювання та до-
ступні таблиці переведення тестових 
балів у 200-бальну шкалу. У «Загальній 
характеристиці сертифікаційної роботи 
з англійської мови» [6] вказано, що тес-
това робота складається з 43 завдань: 
читання – 22 завдання, використання 
мови – 20 завдань, письмо – 1 завдання. 
Тобто, дана моніторингова робота до-
зволяє перевірити всі навички абітурі-
єнтів, крім аудіювання. На сайті також 
доступні «Критерії оцінювання завдан-
ня відкритої форми з розгорнутою від-
повіддю (власного висловлення)» [7], де 
вказано, що максимальна кількість балів 
за даний вид роботи – 14 балів з 56 мож-
ливих(25%), тобто результати творчого 
висловлювання можуть значно вплину-
ти на загальний бал за тест.

У даній роботи ми досліджуємо ре-
зультати даного моніторингу зарахо-
ваних на 1 курс у 2014 за спеціальніс-
тю «Англійська мова та література»  
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факультету романо-германської філоло-
гії Одеського націольнального універси-
тету ім. І. І. Мечникова. 

Згідно з даними сайту Вступ.інфо у 
2014 році на дану спеціальність було за-
раховано 124 абітурієнта[8]. 

Нам необхідно встановити відповід-
ність між 56-бальною шкалою та чо-
тирма основними рівнями оцінювання 
навчальних досягнень учнів (низький, 
середній, достатній, високий):

1-14 балів – низький рівень
15-28 балів – середній рівень
29-42 балів – достатній рівень
43-56 балів – високий рівень 
У 2014 серед 124 зарахованих абіту-

рієнтів високий рівень набрали 50 абі-
турієнтів(40%), достатній – 49 абітурі-
єнтів( 39%), середній рівень набрали  
25 абітурієнтів(21%), низький рівень не 
набрав жодний із зарахованих абітурієн-

тів. Звертаємо вашу увагу на нижченаве-
дену діаграму якості навчальних досяг-
нень зарахованих абітурієнтів 2014 року. 

У результаті проведеного дослідження 
було порівняно результати зовнішнього 
незалежного оцінювання з результатами 
іспиту з англійської мови під час першої 
зимової сесії 2014/2015 навчального року.

Як зазначалося раніше, у 2014 році 
на перший курс англійського відділення 
факультету романо-германської філо-
логії було зараховано 124 абітурієнти. 
За даними деканату факультету РГФ 
ми проаналізували результати іспиту  
97 першокурсників. Зменшення кіль-
кості першокурсників пояснюється тим, 
що певна кількість студентів могли не 
скласти сесію та були відраховані або 
взяли академвідпустку. 

Іспит з іноземної мови у 1 семестрі –  
це середньоарифметична оцінка чоти-
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рьох аспектів, які студенти вивчаються 
під час навчання на факультеті(домашнє 
читання, фонетика, граматика, лексика).

Серед 97 першокурсників високий 
рівень навчальних досягнень ( від 90 
до 100 балів) мають 23 першокурсника, 
що складає 24% від загальної кількості. 
Достатній рівень(75-89 балів) отримали 
54 першокурсника – 55% від загальної 
кількості. Середній рівень(60-74 бали) 
мають 20 першокурсників – 21% від за-
гальної кількості. Детальніше з резуль-
татами можна ознайомитись за допомо-
гою нижченаведеної діаграми. 

Згідно з отриманими даними можна 
зробити висновок, що відсоток абіту-
рієнтів, які отримали середній рівень 
навчальних досягнень залишається не-
змінним. Змінилось співвідношення між 
достатнім та високим рівнем навчаль-
них досягнень, але такі зміни не можна 
вважати кардинальними та значними. На 
дані результати могло вплинути те, що 
під час іспиту враховується результат з 
аспекту «Фонетика англійської мови», у 
зовнішньому незалежному оцінюванні 
завдання з даного аспекту відсутні.

Крім того, ми прослідкували тенден-
цію змін даного результату у 2 семестрі. 
У другому семестрі іспит виставляється 
за подібним принципом. В оцінку іспи-
ту враховуються всі 4 аспекти (домашнє 
читання, лексика, граматика, фонетика). 

Серед 97 першокурсників високий 
рівень навчальних досягнень ( від 90 
до 100 балів) мають 23 першокурсника, 

що складає 24% від загальної кількості. 
Достатній рівень(75-89 балів) отримали 
48 першокурсників – 49% від загальної 
кількості. Середній рівень(60-74 бали) 
мають 26 першокурсників – 27% від за-
гальної кількості. Детальніше з резуль-
татами можна ознайомитись за допомо-
гою діаграми. 

Згідно з отриманими даними, ми мо-
жемо прослідкувати тенденцію змен-
шення кількості студентів, які скла-
даються іспит на достатній рівень і 
збільшення тих, хто складає його на се-
редній рівень навчальних досягнень. 

Висновки. Отже, проаналізувавши 
теоретичний матеріал стосовно прове-
дення освітнього моніторингу, можна 
зробити висновок, що проведення моні-
торингу – це складний, конструктивний 
процес, який потребує великих зусиль 
та чіткого дотримання вищезазначеної 
інструкції. Лише після виконання всіх 
етапів даного плану можна отримати 
об’єктивний результат та зробити пра-
вильні висновки для покращення систе-
ми освіти в навчальному закладі. 

Порівюючи результати ЗНО з результа-
тами академічної успішності в універси-
теті, можна зробити висновок, що резуль-
тати іспитів в університеті були нижчими 
за результати ЗНО, проте різниця не була 
вагомою, щоб говорити про кардинальні 
зміни. Крім того, у 2 навчальному семе-
стрі академічна успішність покращилась, 
адже рівень студентів, які склали іспити 
на високий рівень збільшився. 
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АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація: Висвітлено навчальні програми з української мови та літератури, географії, тех-
нології, історії України, правознавства та художньої культури. Виділено позитивні та негативні 
риси навчальних програм. Розкрито мету кожної з них. У статті оговорено, що виховання має 
здійснювати не лише класний керівник, а й вчителі-предметники. Подано аналіз навчальних 
програм з даних предметів. Запропоновано шляхи вирішення проблем, пов’язаних з забезпе-
ченням більш якісного виховання на уроках у загальноосвітніх навчальних закладах сучасної 
України. 

Аннотация: Освещены учебные программы по украинскому языку и литературе, геогра-
фии, технологии, истории Украины, правоведения и художественной культуры. Выделены 
положительные и отрицательные черты учебных программ. Раскрыты цели каждой из них. 
В статье оговорено, что воспитание должно осуществляться не только классным руководи-
телем, но и учителями-предметниками. Представлен анализ учебных программ по данным 
предметам. Предложены пути решения проблем, связанных с обеспечением качественного 
воспитания на уроках в общеобразовательных учебных заведениях современной Украины.

Summary: Educational programs on the Ukrainian language and Literature, Geography, Tech-
nology, History of Ukraine, Jurisprudence and Art are covered in the article. Positive and negative 
features of the curricula are singled out. The goals of each of them are revealed. The article says 
that education should be carried out not only by the form teacher, but also by subject teachers. The 
analysis of educational programs on these subjects is presented. The ways for solving problems 
associated with education at the lessons in schools of modern Ukraine are proposed here.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими на-
уковими і практичними завданнями. 
Важливим елементом у створенні систе-
ми патріотичного виховання є його зміс-
това складова. Більшість дослідників 
зміст патріотичного виховання вбачають 
у розвитку громадянсько-патріотичної 
свідомості дітей, світогляду та переко-
нань, формуванні високої громадянської 
відповідальності при вирішенні різно-
манітних питань, соціальної активності 
в повсякденній діяльності. Необхідні 
також знання історії та культури країни, 
любов до своєї Батьківщини й готовність 
її захистити. Розвиток цього треба роз-
глядати як результат діяльності виховної 

системи, основними характеристиками 
якої є: цілеспрямованість, послідов-
ність, тривалість, комплексність, багато-
гранність і перспективність. Патріотичні 
переконання в дітей старшого шкільно-
го віку є результатом цілеспрямованого 
виховного впливу сім’ї, оточуючого се-
редовища, політичного та суспільного 
устрою країни, навчальних шкільних 
програм, виховної роботи школи та по-
зашкільних закладів тощо. Тому одним з 
головних завдань суспільства сьогодні є 
комплексний підхід виховання через ба-
зові навчальні дисципліни.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковане розв’язання 
даної проблеми і на які опирається автор.  
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Проблемами виховання підлітків за-
ймалися багато дослідників та науков-
ців. Наприклад, у вітчизняній педагогіці 
виділяються роботи І. Беха, А. Бойко, 
М. Боришевського, О. Вишневського,  
В. Вугрич, П. Ігнатенка, В. Івашковсько-
го, С. Карпечук, О. Киричука, О. Кор- 
кішко, Н. Косарєва, О. Кузьменко,  
А. Корицької, В. Кузя, В. Мачурського, 
Б. Мельниченко, Н. Нікітіної, Р. Петрон-
говського, О. Пометун, В. Поплужного, 
О. Рацул, Ю. Римаренка, Ю. Руденка, 
О. Сухомлинської, К. Чорної та інших, 
а серед сучасних можливо виділити  
О. Абрамчук, Є. Барилко, Т. Гребеник, 
С. Долецька, С. Гнатенко, О. Коркішко, 
В. Іванчук, В. Лисенко, А. Максютов, 
В. Одарченко, О. Стьопіна та ін. у своїх 
працях вони досліджували поняття «па-
тріотизму» та наголошували на усвідом-
лені безперечної цінності Батьківщини. 

Виділення раніше не вирішених час-
тин загальної проблеми, котрим при-
свячується стаття. Головним завданням 
школи на сучасному етапі розвитку є за-
безпечення умов для повноцінного розви-
тку особистості та вдосконалення форм 
та методів роботи саме з патріотично-
го виховання. Саме тому виховання має 
здійснювати не лише класний керівник, а 
й вчителі-предметники. Тому необхідним 
є вдосконалення навчальних програм, за-
вдяки яким буде можливим здійснення 
виховання громадян України. Але для по-
кращення умов та можливостей виховно-
го процесу треба розуміти позитивні та 
негативні риси програмного матеріалу, 
викладеного у підручниках сучасних за-
гальноосвітніх навчальних закладів.

Ціль статті (постановка завдання). 
Метою статті є розкриття позитивних та 
негативних рис навчальних програм з 
певних предметів шкільного курсу.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуван-

ням отриманих результатів. Кожен з 
суб’єктів виховної системи має свій осо-
бливий і дуже важливий вплив на фор-
мування патріотизму людини. Але саме 
школа може допомогти підліткові стати 
громадянином Української держави, лю-
блячим свій народ і Батьківщину. Саме 
школа має стати справжнім державним 
закладом, який завжди знайде оптималь-
ні шляхи для виконання основних націо-
нальних завдань у вихованні патріотів з 
активною життєвою позицією. В. Сухом-
линський зазначав: «Школа як вогнище 
виховання, як сила морального, ідейного 
впливу…, як центр багатогранного ду-
ховного життя… Якщо не буде досягну-
то єдності вимог вчителів і вихователів у 
великому і малому, не виручить ні зміст 
навчального процесу, ні висока індивіду-
альна майстерність вчителів» [8, c. 604].  
Великий педагог стверджував, що школа 
може стати «великою виховною силою, 
якщо педагогічний колектив зберігає 
духовні цінності – в переконаннях, по-
глядах, традиціях, звичаях учителів, в 
особистій неповторності кожного педа-
гога, в живих відносинах між учителями 
і учнями» [8, c. 605].

Так, педагоги – основні суб’єкти для 
виконання головної задачі сучасної шко-
ли: знаходження національних джерел для 
розв’язання проблем виховання патріотиз-
му в української молоді. А шляхи патріо-
тичного виховання лежать через систему 
виховної роботи на уроці та організацію 
позанавчальної діяльності з учнями. 

Виховання патріотизму в підлітків на 
уроці забезпечується під час вивчення 
української мови та літератури, історії, 
географії, суспільствознавства, право-
знавства, художньої культури, захисту 
Вітчизни та технологій. 

Ці предмети безпосередньо вплива-
ють на процес патріотичного виховання 
підлітків. Пізнання історичних подій і 



106

№ 13 / 2018 р.
♦

фактів, сюжетів багатьох оповідань, ви-
конання спеціальних завдань – все це 
допомагає дітям дізнатися про минуле 
українського народу, навчитися аналізу-
вати сучасні події, визначати оптимальні 
шляхи в майбутнє. Інші предмети мають 
опосередкований вплив на формування 
патріотичних почуттів школярів. Ана-
ліз програм та підручників з предметів 
інваріантної складової державного ком-
поненту середньої освіти надав можли-
вість визначити позитивні й негативні 
риси навчального матеріалу. 

Програма з української мови. (Ав-
торський колектив під керівництвом  
Г. Шелехової). Мета: формування ком-
петентного мовця, національно свідо-
мої, духовно багатої мовної особистості  
[1, c.4]. Позитивні риси: відповідає су-
часним вимогам освіти, є державною 
мовою, національною скарбницею над-
бань людства, засобом спілкування та 
єднання громадян України. Негативні 
риси: недостатнє спрямування мовно-
літературної освіти; мало використана 
текстова основа художніх творів україн-
ських митців.

Отже, аналізуючи програму та під-
ручники з української мови, бачимо, що 
в навчальний матеріал закладено великі 
можливості для опанування української 
грамоти. Навчальний курс відповідає 
трьом змістовним лініям, які націлені 
на реалізацію державних вимог до рів-
ня загальноосвітньої підготовки учнів: 
«Екологічна безпека і сталий розви-
ток», «Громадянська відповідальність», 
«Здоров’я і безпека».

Матеріал у цілому відповідає вимо-
гам розвитку особистості учня, його ду-
ховності та моральної культури. Проте 
суспільні події нашого часу зумовлюють 
необхідність посилити виховне спряму-
вання мовно-літературної освіти. Усе 
актуальнішим стає розвиток основних 

якостей громадянина України – націо-
нально самосвідомої, патріотичної, мов-
ної особистості.

Практика навчання української мови 
має бути спрямована на відродження й 
розвиток української мови на всій тери-
торії України. 

У процесі навчання української мови 
треба використовувати такі інноваційні 
форми та методи навчання, які можуть 
викликати живий інтерес підлітків до 
навчального матеріалу й стимулювати 
пізнання рідної мови. Аналіз змісту на-
вчальних вправ показав, що опрацюван-
ня будь-якої мовної теми треба здійсню-
вати на текстовій основі. У якості текстів 
треба використовувати тексти худож-
ніх творів Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки, Г. Тютюнника, В. Сосюри,  
П. Тичини, О. Гончара, В. Стуса, В. Ко-
ротича Л. Костенко та ін. (що не в повній 
мірі використано в підручнику). Знайом-
ство з такими текстами є потужним ви-
ховним потенціалом і допоможе учневі 
набути ознаки мовленнєвої культури 
особистості. Для посилення ролі україн-
ської мови в патріотичній роботі з під-
літками доцільно використовувати різ-
номанітні форми роботи в позаурочній 
діяльності: інтелектуальні конкурси, го-
дини спілкування, квести та ін. На осно-
ві аналізу програм, підручників і мето-
дичної літератури розроблено календар 
мовних дат для вчителя – філолога. 

Програма з української літератури. 
(Авторський колектив під керівництвом 
Доктора філологічних наук Р.Мовчан). 
Мета: формування компетентного чита-
ча; підвищення освіченості громадянина 
України, досягнення рівня сформованос-
ті вміння прилучатися через літературу 
до цінностей та культури, сприяння все-
бічному розвитку, духовному збагачен-
ню, активному становленню й самореалі-
зації особистості; виховання національно 



107

Київський науково-педагогічний вісник
♦

свідомого громадянина; формування і 
ствердження гуманістичного світогляду, 
національних і загальнолюдських цін-
ностей [2, с. 2]. Позитивні риси: розши-
рює пізнавальні інтереси школярів. Тво-
ри наповнені національно тематикою, 
любов’ю до рідної землі, Батьківщини, 
розкривають красу, неповторність укра-
їнських просторів. Сприяє глибшому 
розумінню учнями творчості письменни-
ків, виявленню національного характеру 
художнього твору, розкриттю цінностей, 
вибору правильної позиції громадянина 
України. Негативні риси: відсутність ма-
теріалів про досягнення та героїчні вчин-
ки сучасних людей, творчість письмен-
ників рідного краю.

У Концепції національної освіти ви-
значено, що виховання національної 
самосвідомості та патріотизму на уро-
ках літератури сприяє збагаченню ду-
ховного світогляду школярів, формує 
усвідомлення особистістю себе як час-
точки українського народу з власною на-
ціональною гідністю. Програма відпо-
відає вимогам сучасності. Недоліки, які 
мають місто, можуть бути компенсовані 
за рахунок використання різноманітних 
форм роботи в позанавчальній діяльнос-
ті. Учителі української літератури мають 
долучатися до проведення різноманітних 
заходів патріотичного характеру разом з 
класними керівниками, вихователями, 
керівниками гуртків та бібліотекаря-
ми. Форми проведення заходів повинні 
бути дієвими, цікавими та відповідати 
віковим особливостям учнів. Завдяки 
такому підходу посилюється потужний 
виховний потенціал уроків української 
літератури. Розроблено перелік заходів 
для вчителів – філологів. 

Програма з історії України. (Автор-
ський колектив під керівництвом профе-
сора О. Пометун). Мета: прищеплення 
толерантності й поваги до різних по-

глядів, релігій, звичаїв і культур, фор-
мування вільної особистості, яка визнає 
загальнолюдські та національні цінності 
з почуттям громадянської відповідаль-
ності у власній поведінці, виховання за-
собами історії громадянської свідомості, 
зорієнтованої на патріотичне почуття 
приналежності до власної країни та до її 
спільних історичних, політичних і куль-
турних цінностей, а також на демокра-
тичні пріоритети й злагоду в суспільстві 
[3, c. 3]. Негативні риси: відсутній мате-
ріал для вивчення історії життя та побу-
ту народів України, мало використову-
ється виховний матеріал персональних 
навчальних історичних курсів.

Аналіз підручників показав, що на-
вчальний матеріал дозволяє вчителеві 
сформулювати ключові проблемні пи-
тання патріотично – громадянського 
змісту, навколо яких можна організувати 
обговорення на уроці, надавати характе-
ристику історичним умовам, ідеям, по-
глядам, підвести до висновку, формува-
ти погляди та свідомість. Усе це можна 
досягти через використання активних 
та інтерактивних методів, що сприяють 
формуванню навчальних і громадян-
ських умінь, навичок і ціннісних орієн-
тацій учнів. 

Для забезпечення максимального 
використання виховного потенціалу 
шкільного курсу історії необхідно до-
лучати учнів до організації позакласної 
краєзнавчої пошуково-дослідницької 
роботи для забезпечення духовної єд-
ності поколінь, оновлення матеріалів 
експозицій шкільних музеїв, проведення 
учнівських турнірів тощо. Визначені не-
доліки враховані при складанні програ-
ми патріотичного виховання.

Програма з географії. (Авторський 
колектив під керівництвом доктора еко-
номічних наук Я. Олійника) Мета: Розви-
ток та соціалізація учнів, формування їх 
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національної самосвідомості, загальної 
культури, світоглядних орієнтирів, еко-
логічного стилю мислення й поведінки, 
творчих здібностей, дослідницьких на-
вичок і навичок життєзабезпечення, здат-
ності до саморозвитку й самонавчання в 
умовах глобальних змін і викликів [4, c. 2]. 
Позитивні риси: формування національ-
ної свідомості, прищеплення шанобливо-
го ставлення до традицій і звичаїв щодо 
збереження природи краю. Залучення здо-
бутків усної народної творчості, елементів 
обрядовості, землеробської культури, ви-
ховання чуйності, працелюбності, націо-
нальної самосвідомості, почуття любові 
до своєї Батьківщини, бажання поліпшити 
умови життя в рідній місцевості. Негатив-
ні риси: Відсутність конкретних посилань 
на українознавчу спрямованість навчаль-
ного матеріалу. Необхідність самостійно 
відбирати зміст навчального матеріалу та 
визначати шляхи реалізації завдань патрі-
отичного виховання.

Аналізуючи програму з географії, 
з’ясовано необхідність наступного: 

– ознайомлення учнів з досягненнями 
України в галузі науки, техніки, культу-
ри, зі значущими результатами діяльнос-
ті видатних українських дослідників; 

– висвітлення інноваційних вітчиз-
няних проектів у рамках міжнародного 
співробітництва;

– реалізація виховного потенціалу 
поза навчальної роботи шляхом прак-
тичного вивчення особливостей приро-
ди, господарства й населення рідного 
краю, проведення екскурсій, експедицій, 
практичних робіт на місцевості та ін.; 

– орієнтація учнів на дослідницьку 
діяльність у рідному краї.

Програма з правознавства. (Автор-
ський колектив під керівництвом Т. Ре-
мех). Мета: надання учням основ право-
вих знань, виховання поваги, любові до 
держави та державотворчих і правотвор-

чих традицій, забезпечення умов для 
формування елементів правової культу-
ри, правових орієнтирів і правомірної 
поведінки школярів [5, с. 4]. Позитивні 
риси: значний громадянознавчий зміст; 
включає політичні, правові, знання 
основних соціально-економічних проце-
сів у суспільстві, основних історичних і 
культурних досягнень України й світо-
вої цивілізації; сприяє становленню осо-
бистості, розвитку критичного мислен-
ня. Негативні риси: обмеженість часу на 
опрацювання навчального матеріалу. 

Аналіз програми показав, що обмеже-
ність часу на опрацювання навчального 
матеріалу (1 година на тиждень) вима-
гає від учителя організації позанавчаль-
ної роботи з учнями. Саме вчитель має 
сформулювати завдання (результати, які 
очікує отримати) з патріотичного вихо-
вання та вирішити, якими методами та 
формами краще скористатись з метою 
залучення учнів до системи загально-
людських і національних цінностей і ви-
роблення в школярів громадянської сві-
домості, моральної, правової культури 
особистості, власного ставлення до них.

Програма з художньої культури. 
(Авторський колектив під керівництвом 
кандидата педагогічних наук Л.Масол). 
Мета: сприяння художньо-естетичному 
розвитку людини та стимулює готов-
ність особистості брати участь у різних 
формах культурного життя суспільства 
[6, c. 3]. Позитивні риси: дає новий ім-
пульс духовному оздоровленню народу, 
забезпечує визнання духовної єдності 
населення всіх регіонів України, вивчен-
ня культурно-мистецької спадщини ми-
нулого, сучасності та майбутнього тощо.

Негативні риси: недостатньо практич-
ного матеріалу для формування етнічної 
самосвідомості, особливого відношення 
до держави, народу, змін культури осо-
бистості. 
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Стратегія діяльності вчителя худож-
ньої культури повинна бути спрямована 
на вирішення і реалізацію завдань патрі-
отичного виховання, які в наш час ви-
знано проблемами загальнодержавного 
масштабу.

Отже, патріотичне виховання вчитель 
художньо-естетичних дисциплін має 
здійснювати шляхом залучення дітей до 
колективних форм роботи, а це можли-
во за рахунок організації позанавчальної 
діяльності підлітків:

– відвідування краєзнавчих музеїв і 
виставок сучасного мистецтва; 

– організацію літературно-музичних 
віталень;

– проведення краєзнавчих квестів;
– використання відео-, медіа- ма-

теріалів для проведення віртуальних  
екскурсій; 

– турнірів юних знавців художньої 
культури;

– тижнів української культури й мис-
тецтва;

– флеш-мобів, вечорів, фестивалів, 
художніх виставок тощо.

Уся ця робота мусить стати засобом 
відродження національної культури, 
стимулом пробудження національної 
гідності. 

Програма з технології. (С. Поліщук,  
А. Славінська В. Мазурик). Мета: тех-
нологічна освіта покликана забезпе-
чити ґрунтовне оволодіння знаннями 
про закономірності проектної, техніко-
технологічної та побутової діяльності, 
спираючись на знання з основ наук на 
рівні загальних виробничих закономір-
ностей; формування здатності мобілізу-
вати свої потенційні творчі можливості 
в різних видах діяльності [7, c. 3]. По-
зитивні риси: Підвищує рівень техно-
логічної культури, учить самостійно 
формувати стратегію подолання викли-
ків, які можуть виникати у житті. За-

безпечує активну практичну діяльність, 
самостійність в досягненні мети, надає 
можливість учням оволодіти практич-
ною, проектною технологією. Негативні 
риси: Недостатня кількість часу для реа-
лізації програмних завдань та проведен-
ня роботи з патріотичного виховання.

Виявлено, що відродження духовнос-
ті в трудовому вихованні базуються на 
системі загальнолюдських цінностей, 
національних, культурних і професійних 
інтересах. На заняттях з цього навчаль-
ного предмета є велика можливість фор-
мування почуттів патріотичної свідо-
мості та національної гідності підлітків. 
Але є необхідність організації позана-
вчальної роботи: проведення майстер-
класів, змагань, тематичних виставок 
декоративно-ужиткового мистецтва та 
народних промислів.

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Треба 
зазначити, що зміст програм сучасної 
школи постійно змінюється, набуває 
все глибшого національного змісту й 
характеру й молоді потрібно опанувати 
не лише наукові знання, їм треба оволо-
діти національно-патріотичною культу-
рою та духовністю. Розмірковуючи над 
шляхами вдосконалення навчально-ви-
ховного процесу, В.Сухомлинський зро-
бив такий висновок: «... шкільне навчан-
ня має один дуже серйозний недолік, а 
саме: з тієї хвилини, як дитина сіла за 
парту, ми класними стінами, дошкою, 
книгою, зошитом відгороджуємо її від 
того середовища, в якому відкрилось їй 
перше джерело живої думки і живого 
слова, – від природи, від лісу і саду, від 
тихої діброви і зеленого лугу, від синьо-
го неба і вогняної квітки соняшника, від 
дзвінкого дзвіночка жайворонка і дзюр-
чання перших весняних струмочків»  
[9, c. 25].
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КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

 
Аннотация: В статье автор останавливается на особенностях формирования коммуни-

кативной компетентности младших школьников, предлагает образцы заданий для развития 
речевой культуры учащихся, приводит примеры использования педагогического наследия  
В.А. Сухомлинского в учебно-воспитательном процессе начальной школы.

Анотація: У статті автор зупиняється на особливостях формування комунікативної ком-
петентності молодших школярів, пропонує зразки завдань для розвитку мовленнєвої куль-
тури учнів, наводить приклади застосування педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 
навчально-виховному процесі початкової школи.

Summary: In the article the author focuses on the peculiarities of the formation of communi-
cative competence of junior pupils, offers samples of tasks for the development of the language 
culture oaf students, gives examples of the use of the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi in 
the educational process of the primary school.

Постановка проблемы. В современ-
ной школе гуманистические ориентации 
образования изменили социально-психо-
логическую ситуацию взаимодействия 
учителя и учащихся. Деятельность учи-
теля все в большей степени направлена 
не просто на передачу знаний, а на лич-
ностное развитие учащихся.

Как отмечают многие ученые, общение –  
основа жизнедеятельности людей. В ши-
роком понимании общение представляет 
собой ту сторону человеческой жизни, 
которая указывает на активное субъектно-
межличностное взаимодействие людей в 
процессе их материального и духовного 
производства, способа реализации их со-
циальных отношений, которые происхо-
дят через непосредственные формы кон-
тактов, в которые они вступают. Именно 
через общение люди и группы вступают 
во все виды социальных отношений, без 
которых не может существовать ни одно 
общество [1, с. 24].

Новая философия образования в Укра-
ине, главный принцип которой – гумани-

стическая направленность, приоритетом 
считает признание ценности, неповтор-
ности, уникальности человеческой лич-
ности, её права на свободное развитие и 
реализацию своих способностей. Школа 
призвана развивать способности уче-
ника адаптироваться к постоянно изме-
няющимся социально-экономическим 
условиям и к различным жизненным 
обстоятельствам. Коммуникабельность 
личности, владение культурой слова, 
устной и письменной речью – одна из 
главных характеристик человека. По-
этому формирование коммуникативной 
компетентности младших школьников 
является обязательным и актуальным 
направлением в работе учителя началь-
ных классов.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Исследованием коммуни-
кативной компетентности занимались 
такие ученые, как А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру- 
бенштейн, И.А. Зимняя, И.Г. Абрамо-
ва, А.А. Вербицкий, А.В. Хуторской,  
А.А. Востриков, В.В. Зайцев. Проблема 
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связи между коммуникативным разви-
тием личности и социально-культурной 
средой раскрыта в концепции гумани-
зации образования (Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и 
др.), концепции личностно ориентиро-
ванного образования (В.А. Сухомлин-
ский, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская,  
Л.К. Веретенникова). Идеи компетент-
ностного подхода как принципа образова-
ния рассматриваются в работах А.М. Аро- 
нова, А.В. Баранникова, А.Г. Бермуса, 
В.А. Болотова, И.А. Зимней, Г.Б. Голу-
бова, В.В. Краевского, О.Е. Лебедевой, 
М.В. Рыжкова, Ю.Г. Татура, И.Д. Фур-
мина, А.В. Хуторского, О.В. Чуракова, 
М.А. Чошанова, П.Г. Щедровицкого.

Цель написания статьи – раскрытие 
значения формирования коммуникатив-
ной компетентности младших школьни-
ков как одной из важнейших характери-
стик личности.

Изложение основного материала.  
В последние десятилетия в научно-мето-
дической литературе все более настой-
чиво заявляют о себе такие понятия, как 
«коммуникация», «коммуникативная 
компетентность», «коммуникативно-де-
ятельностный подход», «коммуникатив-
ные упражнения», «коммуникативный 
метод обучения».

В образовательной стратегии Украи-
ны приоритетной становится гуманисти-
ческая парадигма, которая ориентирова-
на на личность творческую, мобильную, 
успешную, социально адаптированную, 
с высоким уровнем развития речевой 
культуры, ибо двадцать первый век – это 
век коммуникации.

Коммуникативные умения в совре-
менном деловом мире считаются клю-
чевыми. Среди всех профессиональных 
качеств коммуникативные умения – слу-
шать, говорить, убеждать, работать с 
разного рода информацией, проводить 

переговоры, координировать свои дей-
ствия с действиями партнеров, работать 
в команде и т. д. – наиболее высоко це-
нимы.

Коммуникативная компетентность 
относится к ключевым, т. е. имеющих 
особую значимость в жизни человека, 
поэтому ее формированию следует уде-
лять пристальное внимание.

В программе по русскому языку для 
начальных классов указано: «Ведущей 
целью начального курса русского язы-
ка является формирование и развитие у 
младших школьников коммуникативной 
компетентности, способности успешно 
пользоваться языком для решения жиз-
ненно важных задач, то есть средствами 
речевой деятельности решать позна-
вательные, учебные, личностные, про-
фессионально ориентированные вопро-
сы. Элементарное овладение русским 
языком, продолженное на последующих 
этапах образования, позволит учащимся 
пользоваться им как средством (инстру-
ментом) общения, познания, приобще-
ния к богатствам русской культуры, 
формировать навыки толерантного, ме-
жэтнического общения с представителя-
ми других национальных культур, носи-
телями иных языков, представленных в 
Украине» [6].

Формирование коммуникативных 
умений младших школьников – чрез-
вычайно актуальная проблема, так как 
от сформированности данных умений 
зависит результативность обучения, а 
самое главное – социализация и разви-
тие личности в целом. Мы живем в ус-
ловиях открытого общества, имеем ши-
рокий спектр возможностей общения с 
представителями других культур. Это 
вызывает практическую и социальную 
необходимость формирования комму-
никативной компетентности личности. 
Программа для начальной школы кон-
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статирует: «Реализация социокультур-
ной содержательной линии программы 
по русскому языку предполагает озна-
комление учащихся с нормами социаль-
ных отношений (члены семьи, друзья, 
класс или группа в учебном заведении, 
посещением культурно-просветитель-
ских мест), закрепление умений соблю-
дать эти нормы, демонстрировать куль-
турно обусловленное поведение» [6]. 

При организации образовательного 
процесса учитель должен руководство-
ваться следующими правилами:

– проектировать урок в деятельност-
ной парадигме, определяя его потенци-
ал для формирования коммуникативных 
умений;

– создавать условия для активного 
включения каждого школьника в учеб-
ное сотрудничество между учениками и 
учителем;

– способствовать освоению приемов 
работы в паре, группе;

– создавать условия для того, чтобы 
учащиеся договаривались, как распреде-
лять роли и обязанности, работая в ко-
манде;

– исследовать (совместно с учащими-
ся), как можно прийти к единому реше-
нию при работе в группах;

– анализировать (совместно со школь-
никами) учебные конфликты, проблемы 
и находить пути их решения;

– организовывать конструктивную со-
вместную деятельность, коллективные 
творческие дела, привлекать младших 
школьников к проведению мероприятий 
и поощрять их инициативы;

– приобщать учащихся к искусству 
спора, отстаивания собственного мне-
ния, уважения точки зрения других и т.д.  
[3, с. 31]. 

Но самое главное – нужно создать на 
уроке атмосферу поиска, вдохновения, 
которое может родиться, по словам В. Су-

хомлинского, «от успеха в овладении зна-
ниями, без вдохновения учение превраща-
ется для детей в тяжесть» [8, с. 142]. 

Важно на уроке инициировать и под-
держивать предположения каждого 
ученика, причем необходимо рассма-
тривать все идеи, правильны они или 
нет. Школьники должны понять, что ре-
зультаты их совместного труда зависят 
от того, насколько все ученики умеют 
слышать и слушать друг друга, аргумен-
тировать собственную позицию, учиты-
вать мнение других, то есть благодаря 
желанию научиться взаимодействовать. 
Этому способствуют задания, требую-
щие совместной работы, направленные 
на координацию усилий и разделение 
ответственности за конечный результат 
(например, создание текста, схемы, по-
иск ответа на сложный вопрос, разра-
ботка учебного проекта и т. п. ).

В школьных учебниках по русскому 
языку целый ряд заданий, способствую-
щих развитию умений высказывать свое 
мнение о прослушанном, прочитанном, 
работать в парах, группах. Такая работа 
поможет организации общения, т. к. каж-
дый ребенок имеет возможность гово-
рить с заинтересованным собеседником.

Приводим примеры заданий.
Задание. Прочитай. Выскажи своё 

согласие или несогласие с тем, что ска-
зано в тексте.

Уметь общаться – это значит стре-
миться понимать друг друга, вместе 
играть или выполнять какую-либо рабо-
ту, не ссорясь по пустякам.

Давайте признаем, что нет идеаль-
ных людей, но в каждом человеке есть 
много хорошего, и нужно уметь ценить 
это хорошее, уметь прощать и просить 
прощения.

В общении очень многое зависит от 
того, как мы выразим собеседнику прось-
бу, согласие, одобрение, восхищение.  
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И не менее важно, что и как мы скажем 
человеку в том случае, когда мы не со-
гласны с ним, недовольны, рассержены 
[5, с. 88].

Задание. Напиши сочинение о себе. 
Расскажи о себе другим и сам поинтере-
суйся тем, что расскажут о себе другие. 
Ведь это очень интересно! Часто быва-
ет, что давно знаешь человека, и вдруг 
оказывается, что у него есть интересное 
увлечение, талант, о котором ты и не по-
дозревал.

Например, напиши о том, что ты 
лучше всего умеешь и любишь делать. 
Можешь вспомнить, как ты заинтере-
совался этим делом, кто тебе помогал, 
что ты уже умеешь, а чему хочешь ещё 
научиться. И главное – почему тебе нра-
вится это занятие [4, с. 123].

Задание. Поработайте в парах. Про-
читайте свои сочинения друг другу. 
Выскажите своё мнение, задайте во-
просы об увлечении, которое описал од-
ноклассник. Если есть необходимость, 
посоветуйте, что можно было бы опи-
сать более детально, чтобы произвести 
впечатление на читателей. Выслушайте 
ещё несколько сочинений [4, с. 123].

Во многих упражнениях авторы учеб-
ников предлагают учителю подобрать 
тексты самостоятельно, представить их 
детям и выполнить определенные зада-
ния. И тогда мы обращаемся к произве-
дениям Василия Александровича, кото-
рые учат человека быть Человеком.

Например: Послушай незнакомый 
текст, который прочитает учитель. По-
старайся слушать очень внимательно, 
понять и содержание текста, и то, какую 
основную мысль хотел выразить автор 
[5, с. 175]. 

Как Федя почувствовал в себе  
Человека

Пошёл как-то раз маленький Федя с 
матерью на поле картошку копать.

– Восемь лет тебе, – говорит мать, 
– работать пора по-настоящему. Выка-
пывает мать куст, а Федя выбирает из 
ямки картошку и в ведро бросает.

Не хочется Феде работать. Собира-
ет картошку, что сверху, а в земле не 
хочет копаться. Оставил картошку под 
одним кустом, под другим. Мать заме-
тила такую работу да и говорит:

– Разве тебе не стыдно? Человек же 
смотрит и всё видит!

Огляделся Федя вокруг и удивляется:
– Где же этот Человек? Что он ви-

дит?
– В тебе, Федя, Человек. Всё он ви-

дит. Всё замечает, и только ты не 
всегда прислушиваешься к тому, что он 
тебе говорит. Вот прислушивайся к его 
голосу, он тебе и скажет, как ты рабо-
таешь.

– А где же он во мне – Человек? – 
удивляется Федя.

– В голове твоей, в груди в сердце, – 
подсказывает мать.

Перешёл Федя к другому кусту, по-
собирал картошку, что сверху лежа-
ла. Хотел было уже оставить его, как 
вдруг будто и в самом деле кто-то уко-
ряет: что ж ты, Федя, делаешь? Поко-
пайся, там ещё есть картошка в земле. 
Удивился Федя, оглянулся. Никого нет, а 
будто кто-то смотрит на его работу и 
стыдит.

«И в самом деле, всё-таки Человек 
видит мою работу», – подумал Федя, 
вздохнул, разгрёб землю возле выкопан-
ного куста и нашёл ещё несколько кар-
тошек.

Легче стало на душе Феде. Даже пе-
сенку весёлую запел.

Работает он час, работает другой 
и всё больше удивляется. Чуть подума-
ет: «Зачем так глубоко копать, навер-
ное, уже нет картошки», а тут кто-то 
и подслушивает его мысль. И стыдно 
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становится Феде. Но и радостно, ой, 
как радостно. «Хороший это друг – Че-
ловек», – думает Федя (В. Сухомлин-
ский).

Как Е.Е. Сапогова справедливо отме-
чает, что особенности учебной деятель-
ности младших школьников создают 
условия для формирования их комму-
никативных способностей. Иначе гово-
ря, учебная деятельность поворачивает 
ребенка на самого себя, требует рефлек-
сии, оценки того «чем я был» и «чем я 
стал» [7, с. 36].

Обучение языку как средству комму-
никации в значительной степени свя-
зано с усвоением норм речевой этики. 
Фактор овладения нормами речевого 
этикета становится одним из существен-
ных приемов в достижении цели при-
обретения достаточной речевой компе-
тентности.

В работах великого педагога Василия 
Сухомлинского постоянно подчёркива-
ется важность культуры речи человека: 
«Речевая культура человека – это зерка-
ло его духовной культуры Важнейшим 
средством воздействия на ребенка, обла-
гораживания его чувств, души, мыслей, 
переживаний являются красота и вели-
чие, сила и выразительность родного 
слова» [8, с. 172]. 

Любовь к слову, бережное, трепетное 
отношение к его использованию в уст-
ной и письменной речи звучит во мно-
гих работах В.А. Сухомлинского. Он 
учил прислушиваться к «музыке слова», 
вдумываться в каждое слово, познавать 
красоту окружающего мира: «Я стал 
проводить с детьми «путешествия» к ис-
токам слова: открывая ребятам глаза на 
красоту мира и в то же время стремился 
донести до детского сердца музыку сло-
ва. Я добивался того, чтобы слово было 
для ребенка не просто обозначением 
вещи, предмета, явления, но несло в себе 

эмоциональную окраску – свой аромат, 
тончайшие оттенки. Важно было, чтобы 
дети вслушивались в слово, как в чудес-
ную мелодию, чтобы красота слова и 
красота той частицы мира, которую это 
слово отражает, пробуждала интерес к 
тем рисункам, которые передают музы-
ку звуков человеческой речи – к буквам. 
Пока ребенок не почувствовал аромата 
слова, не увидел его тончайших оттен-
ков – нельзя вообще начинать обуче-
ние грамоте, и если учитель делает это, 
то он обрекает дитя на тяжёлый труд»  
[8, с. 73]. 

Работа с текстом, словом открывает 
возможность для анализа и сравнения, 
составления плана, выделения главного, 
формирования умений четко и грамотно 
выражать свои мысли, аргументировать 
свое мнение, принимать позицию одно-
классников, участвовать в диалоге. На-
пример:

Задание. Побеседуйте о том, над чем 
вы работали на уроках русского языка в 
минувшем учебной году, чему научились. 
Какой вид речевой деятельности был наи-
более интересным: слушание, говорение, 
чтение, письмо? Кому больше нравится 
работа над правописанием? Что и как вы 
сделали бы иначе в обучении русскому 
языку, если бы были учителем? [5, с. 183]. 

Задание. Прочитай. Определи тему 
текста. Сколько в тексте абзацев? О чём 
каждый из них?

Всё, что окружает нас, можно на-
звать с помощью слова. Вот книга. 
Вот наша школа. Мы живём в стране, 
которая называется Украина. Государ-
ственный язык в нашей стране – укра-
инский. А говорят в Украине не только 
на украинском, но и на русском, венгер-
ском, румынском, крымскотатарском, 
болгарском и других языках.

Некоторые языки близки, как братья. 
Например, украинский, русский, болгар-
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ский. Многие слова в них очень похо-
жи, но многие совсем разные. Ведь это 
хоть и родственные, но разные языки  
[5, с. 183].

Предложенные упражнения с целью 
реализации принципа коммуникативной 
направленности обучения предусматри-
вают последовательное формирование 
речевых умений, взаимодействие в про-
цессе обучения рецептивных и продук-
тивных видов речевой деятельности, 
комплексный подход к формированию 
речевых, учебно-познавательных и нор-
мативных умений и навыков.

Выводы. Таким образом, можем сде-
лать вывод о том, что проблема коммуни-
кативного подхода в образовании млад-
ших школьников остается актуальной, ибо 
комплекс коммуникативных умений, кото-
рыми овладевает школьник, способству-
ет развитию и формированию личности, 
способной к продуктивному общению. 
Младший школьный возраст самый бла-
гоприятный для овладения коммуникатив-
ными навыками. Поэтому формирование 
коммуникативной компетентности явля-
ется одной из важных задач учебно-воспи-
тательного процесса в начальных классах.
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