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УДК 378.147:174                                                                         Педагогічні науки 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПЕДАГОГА В 

ІСТОРИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Данильчук А.В., 

магістрантка педагогічного інституту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна 

У статті акцентовано на теоретичних та практичних аспектах професійної 

етики педагога та її місці в структурі його майбутньої діяльності. Показано 

специфічні особливості етики та моралі в діяльності викладача закладу вищої 

освіти.  

Ключові слова: філософсько-етична думка; історико-педагогічний вимір; 

етика; професійна етика; педагогічна культура; педагогічна етика. 

 

Постановка проблеми. Серед найбільш гострих та важливих проблем в 

сучасному світі є вивчення становища людини в суспільстві та її духовний 

розвиток. У цьому контексті професійна етика особистості є надзвичайно 

актуальною проблемою та набуває особливого значення у діяльності педагога. 

Адже викладач (науково - педагогічний працівник) закладу вищої освіти – це не 

просто лектор, педагог, грамотний організатор навчального процесу, а й 

вихователь, наставник, зразок для наслідування. Властивості  педагогічної 

праці породжують деяку специфіку норм моралі, які втілюватимуть в життя. 

Однак, нове осмислення проблеми професійної етики викладача, потребує 

аналізу її історичних витоків. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема морального вдосконалення 

педагога привертала увагу просвітителів, науковців, педагогів у різні часи 

світової та вітчизняної історії. Підтвердженням цьому є праці мислителів 

античності (Платон, Арістотель, Сократ), представників філософії 

середньовіччя (М. Веджо, А. Аврелій), видатних зарубіжних (Й. Гербарт, 

Д. Локк, Я.А. Коменський, Я. Корчак, Й.Г. Песталоцці), українських 
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(Г.І. Ващенко, Б.Д. Грінченко, А.С. Макаренко, С.Ф. Русова, Г.С. Сковорода, 

В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський та ін.) та вітчизняних  педагогів (П.Ф. 

Каптеров, С.В.  Тальков, М.Г. Лазар). 

 Метою статті є розгляд ролі і місця професійної етики у діяльності 

викладача вищої школи, аналіз історичних витоків її розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Для вивчення педагогічної етики викладача 

вищої школи слід визначити сутність самого поняття етика. У «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» написано: «Етика, – це -  

1. Наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та 

особистому житті людей; 2. Норми поведінки, сукупність моральних правил 

якого-небудь класу, суспільної організації, професії і ін.» [3, с. 267].  

Елементи педагогічної етики з’явилися разом з виникненням педагогічної 

діяльності як особливої суспільної функції. Принципи моралі визначають 

ставлення особистості до суспільства і суспільного прогресу, до Батьківщини і 

людей, до праці і суспільної власності, до людини і колективу. Звільнення 

вищої школи від формалізму і авторитарного підходу до студентів, здійснення 

особистісно - орієнтованого підходу до них, формування моральних якостей, 

висувають принципово нові вимоги до професійної підготовки майбутніх 

викладачів спеціальних дисциплін. 

Термін «етика» етимологічно бере початок від старогрецького слова 

ethos, яке спочатку (до речі, ще в «Іліаді» Гомера) значило місцеперебування, 

сумісне житло. Потім це слово набуло нового значення: звичай, темперамент, 

характер, світогляд. Отже, антична філософія надала йому термінологічного 

змісту, позначивши природу, стійкий характер. В етимології слова «етос» 

зафіксовано важливе спостереження про те, що звичаї та характери людей 

народжуються у процесі спільного існування[4. с. 8]. В подальшому етика 

набула значення філософської дисципліни, є  наукою про мораль. Тому, 

об’єктом етики виступає мораль [2, с. 5], а предметом – поле морального 

вибору людини, вивчення тих засобів, за допомогою яких він здійснюється [5, 

с. 15]. 
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   Одна з перших спроб сформулювати концепцію етичного розвитку 

людини як окремої одиниці соціуму належать великому філософу Платону, 

який систематизував різні теорії розвитку людини в її відносинах у суспільстві 

на об’єктивно-ідеалістичній основі. В своїх філософських ідеях він в першу 

чергу наголошував на відсутності в соціальних відносинах індивідуальності 

кожної людини, на відсутності унікальності, що є невід’ємною частиною 

духовної сили кожного з нас. Його концепція етичності суспільства складалася 

із двох різнополюсових і в той же час взаємно доповнюючих складових – 

індивідуальної етики і соціальної етики.  

   Погоджуючись із своїм вчителем в основних постулатах вчення про 

етику, Аристотель в той же час, розвиваючи його ідеї, дещо інакше підходив до 

концептуальних засад розвитку суспільства. Як і Платон він вважав, що 

основним фундаментальним аспектом соціальної етики є «щасливе життя», але 

на відміну від свого вчителя він не приймав визначення щастя як певної мети, 

якої можливо досягнути за правильного, чесного життя, згідно вроджених 

чеснот. Етика Арістотеля складається з трьох частин: вчення про вище благо, 

вчення про природу доброчесності і вчення про конкретні чесноти. Отже, 

Арістотель розглядає людину як розумну діючу істоту, а Щастя як отримання 

вищого блага завдяки самореалізації людини, через її вміння діяти розумно, 

найкращим чином за будь-яких можливостей і обставин. Він розглядає людину, 

якій притаманні такі характерні риси, як мудрість, розсудливість, порядність, 

для якої діяльність – задоволення, задоволення від виконання свого 

призначення. 

Етичні ідеї середньовіччя формувалися в умовах беззастережного 

панування християнської ідеології. У християнській етиці на перше місце 

виходить релігійна віра, любов до Бога,  а розум вважають другорядним як в 

осягненні сутності моралі, так і в ситуації морального вибору. Християнська 

етика означила перехід від розуміння моралі як сукупності чеснот людини до 

інтерпретації її як системи об’єктивних надіндивідуальних норм. 
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   Видатний мислитель, діяч (єпископ) християнської церкви Августин 

Аврелій (354-430) за свої заслуги був названий Блаженним (святим). Етика 

Августина містить численні суперечності, основною з яких є несумісність 

людської моралі з визнанням божественної благодаті. Наприклад, наділяючи 

людину свободою волі, автономністю в діях, можливістю морального вибору, 

він водночас дискредитує моральну повноцінність особистості, негативно 

ставиться до активної життєвої позиції людини, визнає наперед визначену її 

долю. Людина, за концепцією Августина, не може бути господарем своєї долі, 

оскільки залежить від Творця, а не від своїх свідомих зусиль. Вона слабка, 

немічна, а Бог всемогутній, тому людина мусить цілковито довіритися Богу. 

   Історико – філософське підґрунтя розвитку етики, як науки в античних 

періодах та середньовіччі дало поштовх виникнення етики нового часу. Вона 

характеризується прагненням прогресивних мислителів подолати однобічність 

й категоричність підходу до моралі в Античний період і середні віки. Мораль 

розглядалась одночасно і як іманентна якість індивіда, і як надіндивідуальне 

суспільне явище [8, с. 40]. У сучасній філософії існує два підходи до 

дослідження моралі. Перший підхід, в рамках якого об’єкт етики трактується як 

особливий вид нормативної регуляції, представлений в роботах Л. М. 

Архангельского, О.Г. Дробницького та ін. Другий підхід, де мораль виступає як 

особливий спосіб духовно-практичного осягнення світу, представлений в 

роботах А. В. Разіна, А. А. Гусейнова, Ю. А. Смоленцева, А. И. Титаренко, Ф. 

Н. Щербака та ін. Порівняння двох концепцій моралі, показує, що прибічники 

підходу до моралі як способу регуляції поведінки людини в суспільстві, 

трактують даний феномен як неінституційний регулятор поведінки людей. 

Прибічники підходу до об’єкту етики як до способу духовно-практичного 

осягнення світу вважають, що мораль є інструментом практично – 

орієнтованого духовного ставлення особистості. Суть даного положення 

полягає в тому, що два підходи до моралі, які мають певні відмінності, не 

повинні протиставлятися один одному, їх потрібно взаємодоповнювати. 

Регулятивна функція моралі повинна суміщатися з ціннісно - орієнтуючою її 
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функцією [1, c. 21]. Дійсно, мораль являється найважливішим неінституційним 

регулятором поведінки індивідів в суспільстві, специфічною формою 

суспільної свідомості, виступає гарантом стійкості поведінки і діяльності 

індивідів під час вирішення ними різних завдань життєдіяльності.  

Філософське бачення вченими проблеми етики уможливлює її вивчення як 

педагогічної категорії, яку розглядали науковці – педагоги у різні часи. 

Найвидатніший серед них педагог та гуманіст Ян Амос Коменський, який  

вважав, що необхідно з дитинства виробляти позитивні етичні риси 

(справедливість, поміркованість, мужність; цікаво зазначити, що під останньою 

він розумів також наполегливість у праці). Важливу роль в етичному вихованні 

вчитель відводив прикладу дорослих, систематичному привчанню дітей до 

корисної діяльності і до виконання правил поведінки. Засобами морального 

виховання Коменський вважав: приклад батьків, вчителів, товаришів; 

настанови, бесіди з дітьми; вправи дітей у моральному поведінці (зокрема, у 

вихованні мужності); боротьбу з розбещеністю, з лінню, необдуманістю, 

недисциплінованістю. Велике значення в процесі морального виховання має 

вироблення позитивних звичок. Одне з найбільших місць в моральному 

вихованні дітей Коменський відводить сім’ї, ролі матері і батька. Школа, 

вихователі, проповідники, вважає він, можуть лише розвинути і деяким чином 

направити виховання дітей у потрібне русло, але основне умонастрій 

особистості народжується все-таки в сім’ї. Намагаючись підтримувати у своїх 

учнях жвавість, властиву дитячому віку, Коменський разом з тим і вимагав від 

них дисципліни. Слід підтримувати дисципліну хорошими прикладами, 

ласкавими словами, і завжди щирим і відвертим прихильністю. У книзі «Закони 

добре організованої школи» Коменський обумовлював правила поведінки 

учнів, старост класів, службовців школи, вчителів, вихователів та директорів. 

   Прибічники підходу існування професійної етики як складової частини 

прикладної етики аргументують свої погляди, головним чином, через 

специфікацію моралі в певній сфері людської діяльності, що для кожної 

професії, крім загальних моральних категорій, існують свої професійні 
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нормативи та свої моральні принципи. Інші дослідники показують, що 

професійна етика не являється складовою частиною прикладної етики і 

приводять на користь своїх поглядів ряд аргументацій, що стосуються, в 

основному, специфіки предмету вивчення прикладної етики і професійної 

етики. 

Розвиток ідеї професійної етики педагога знаходимо у працях 

К.Д.Ушинського. Звертається увага на значущі складові педагогічної 

діяльності. А саме: загальну та педагогічну культуру, майстерність К. Д. 

Ушинський писав: «Усяка практична діяльність, що прагне задовольнити вищі 

моральні і взагалі духовні потреби людини, тобто ті потреби, які належать 

виключно людині і становлять виключні риси її природи, це вже 

мистецтво».[5]. 

Якісно новий етап у розвитку етики і питань педагогічної моралі ми 

знаходимо в працях В. Сухомлинського. Ним неодноразово підкреслювалося, 

що навчання – це насамперед живі людські відносини між педагогом і дітьми. 

Значний внесок у розробку теоретичних і практичних питань педагогічної 

моралі, вивчення рівня моральної свідомості викладача, пошук шляхів 

удосконалювання моральних відносин у педагогічному колективі ми знаходимо 

у працях Ф.Н. Гоноболіна, Н.В. Кузьміна, Е.О Гришина, Ю. В. Согомонова, 

Чорнокозової І.І, Чорнокозова В. М. 

Дослідники проблем педагогічної етики у XXI ст. – В. Андрєєв, Г. 

Васянович, Е. Гришин, В. Наумчик, Є. Савченко, Л.Л. Хоружа, Л. Шевченко та 

ін. – розглядають педагогічну етику у взаємозв’язку із духовною культурою 

педагога як засіб його розвитку та самореалізації, що виявляється у різних 

ситуаціях морального вибору і моральної діяльності в процесі розв’язання 

педагогічних завдань. Мета педагогічної етики – допомогти педагогу зрозуміти 

та оцінити свої професійно-особистісні надбання та недоліки, спонукати себе 

до морального вдосконалення, самореалізації на демократичних і 

гуманістичних засадах. 

Найважливішими завданнями педагогічної етики є: 
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– дослідження теоретичних проблем моралі педагогічної діяльності; 

 – розробка проблем моральних аспектів педагогічної діяльності; 

 – виявлення вимог, які пред’являються до морального образу педагога;  

– вивчення особливостей моральної свідомості педагога; 

 – розробка питань морального виховання й самовиховання педагога. 

Фундамент професійної діяльності педагога – викладача ЗВО уторюють 

морально-етичні складові: ідеали, цінності та принципи якими він керуються. 

Чільне місце в системі морально-духовних цінностей педагога посідають 

життєві ідеали. Це важливо ще й тому,що викладач працює ці студентами, а 

студентський вік є періодом становлення, роздумів над вибором власної 

соціальної орієнтації, поведінки. Яскраво виражені життєві ідеали досвідченого 

викладача завжди знайдуть відгук у свідомості студентів. Адже ідеал – це 

категорія етики, яка містить у собі довершені моральні якості; уособлення 

найбільш цінного й величного в людині, що дає змогу молоді успішно 

вдосконалюватися. Прояв педагогом своїх життєвих ідеалів особливо важливий 

у наш час, коли у зв’язку з історичними змінами, соціальними катаклізмами 

зникли звичні ідеали, що з здебільшого мали фальшивий характер, а нові, 

справжні ще не утвердилися повною мірою. Залишати молоде покоління без 

істинних взірців - означає підштовхувати його до стану  розчарування, 

пасивності, духовної деградації. 

Моральними цінностями можна назвати систему уявлень педагога 

представлень про добро і зло, справедливість і честь, що виступають 

своєрідною оцінкою характеру життєвих явищ, моральних достоїнств і вчинків 

людей і т.п. До педагогічної діяльності застосовні всі основні моральні поняття, 

однак окремі поняття відбивають такі вимоги до педагогічної діяльності і 

відносин, що виділяють педагогічну етику у відносно самостійний розділ етики. 

Серед цих категорій — професійний педагогічний обов’язок , педагогічна 

справедливість, педагогічна честь і педагогічний авторитет[6]. 

Слід зазначити, що етика як суспільне явище формується сьогодні в 

складних умовах перехідного періоду розвитку нашої держави, в якій виникає 
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чимало суперечливих явищ і процесів. Як феномен культури етика, маючи 

інваріантну природу, визначається особливою залежністю від соціально-

економічних процесів, характеру суспільних відносин. На розвиток професійної 

свідомості педагога також впливають процеси, які відбуваються у сфері 

реформування освіти[7]. 

Цим питання приділено значну увагу у документах, які регламентують 

сферу освіти. Однією із засад державної політики у сфері освіти та принципом 

освітньої діяльності  визначено академічну доброчесність. Стаття 42 Закону 

України «Про освіту» присвячена академічній доброчесності. Це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Отже, зміст професійної етики викладача наповнюється новими 

смислами, які ще більше роблять її актуальною, орієнтують діяльність педагога 

на дотримання культурних та моральних норм і правил. 

Висновки. Педагогічна етика охоплює соціально значимі елементи 

суспільної моралі, виступає інтегративною характеристикою професійної 

діяльності викладача, визначає морально-етичні вимоги до нього та відображає 

ступінь їх трансформації у свідомості й поведінці педагога, що проявляється у 

спілкуванні зі студентами та колегами. Педагогічна мораль передбачає 

обов’язковий комплекс професійно - значущих якостей: терпіння, 

доброзичливість, чуйність, рівновага, делікатність, милосердя, а розвиток етики 

дозволить підняти рівень освіти на більш високий щабель її розвитку. Тому 

вивчення проблеми професійної етики в історико – культурному вимірі набуває 

нового сенсу і значення. 
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УДК 378.147.011.3-051       Педагогічні науки 

 

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Демченко М.О.,  

аспірант кафедри педагогіки і  

методики технологічної та професійної освіти  

Державного вищого навчального закладу  

«Донбаський державний педагогічний університет»  

м. Слов’янськ, Україна 

У дошкільній педагогіці проблемі класифікації професійних функцій 

вихователя закладів дошкільної освіти присвячено дослідження Л. Загородньої, 

Ю. Косенко, В. Логінової, С. Нікітчиної, С. Тітаренко та ін. Науковці по-

різному визначають професійні функції вихователя. 
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На думку дослідників Л. Загородньої та С. Тітаренко, сучасний 

вихователь закладу дошкільної освіти має виконувати такі професійні функції, 

як-от: оздоровчо-профілактичну, освітню, виховну, розвивальну, нормативну, 

просвітницьку, комунікативну, інформаційну, координувальну, функцію 

рефлексії, діагностично-прогностичну, планувальну, контролюючу, 

самовдосконалення [2]. 

Науковець Ю. Косенко наголошує на таких виробничих функціях 

педагога закладу дошкільної освіти, як-от: охороно життя та здоров’я дітей, 

психолого-педагогічна, освітньо-виховна, організаційно-педагогічна, 

соціально-педагогічна, самоудосконалення, організаційно-методична, 

адміністративна [3]. 

У навчальному посібнику «Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія 

і практика» під загальною редакцією професора С. Нікітчиної функції 

вихователів закладів дошкільної освіти розподілені на дві групи: 

цілепокладання (оздоровчо-профілактична, навчально-розвивальна, виховна) та 

організаційно-структурні (організаційно-педагогічна (діагностико-

прогностична, плануюча, організаційно-педагогічна), контролю, 

самовдосконалення і комунікативна) [1]. 

Автор В. Логінова найважливішими функціями вихователя закладу 

дошкільної освіти пропонує вважати такі: діагностувальну, конструктивно-

організаторську, комунікативну, координувальну. На її думку саме ці функції 

необхідні для виховання і розвитку дитини [4]. 

Отже, спираючись на дослідження педагогів, ми виокремили важливі, на 

нашу думку, професійні функції майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти: освітня, пізнавальна, комунікативна, інформаційна, методична, 

організаційна, самовдосконалення, педагогічна рефлексія. 

Освітня – усвідомлене оволодіння майбутніми вихователями 

теоретичними знаннями в галузі дошкільної педагогіки, дитячої психології, 

методик керівництва різними видами діяльності дітей дошкільного віку; 

системою професійних знань, умінь та навичок. 
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Пізнавальна – накопичення необхідних теоретичних знань, робота з 

літературою психолого-педагогічного та методичного спрямування, вивчення 

досвіду колег. 

Комунікативна – уміння організовувати ефективну комунікативну 

взаємодію з дітьми дошкільного віку; координувати власну діяльність з іншими 

учасниками освітнього процесу (колеги, батьки вихованців); опановувати себе в 

критичних ситуаціях; передбачати конфлікти і запобігати їх виникненню. 

Інформаційна – оволодіння різними носіями інформації; знання 

психолого-педагогічної та методичної літератури; оволодіння засобами 

комп’ютерних технологій; вміння працювати з інформацією за допомогою цих 

засобів для здійснення суспільних і особистих потреб. 

Методична – підвищення власної педагогічної кваліфікації; надання 

системної практичної допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної 

компетентності в питаннях якісного здійснення навчально-виховного процесу; 

вивчення та розповсюдження кращого педагогічного досвіду. 

Організаційна – залучення практичних працівників (завідувачі, 

методисти, вихователі, практичні психологи), батьків дітей дошкільного віку в 

заплановану роботу, співробітництво з ними в досягненні поставленої мети; 

обмін досвідом та інформацією з колегами. 

Самовдосконалення – забезпечення розвитку власних позитивних якостей 

на основі самоаналізу та самооцінки; удосконалення власної професійної 

майстерності. 

Педагогічна рефлексія – вміння адекватно оцінювати результати власної 

діяльності, аналізувати помилки, які виникають під час навчально-виховного 

процесу; знаходити причини успіхів та невдач із метою внесення коректив у 

подальшу діяльність для досягнення кращих результатів. 
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УДК 657         Педагогічні науки 

АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

Заплавна Т.Ю., 

 викладач  Кам’янського медичного коледжу, Україна 

Соціокультурне значення додаткової освіти дорослих на сучасному етапі 

обумовлюється тим, що саме ця сфера дає можливість особистості здобувати 

гнучкість і здатність самовизначатися в ситуації невизначеності, брати активну 

участь у створенні нових економічних, культурних цінностей, виробляти 

здатність до економічних перетворень і соціальних змін. Тобто саме додаткова 

освіта дорослих здатна допомогти формуванню орієнтованого та 

гуманістичного ціннісного способу життя дорослої людини й поширенню цього 

способу життя інтелектуальної еліти, що традиційно культивує на інші верстви 

населення. 

Більшість авторів визначення дорослості зв’язує із соціально-

психологічними факторами, які, з одного боку, усвідомлюються самою 

людиною, а з іншого - визнаються суспільством, проявляються в суспільнім 

житті. Однак існують і деякі вікові рамки дорослого періоду життя людину, 

обумовлені різними вченими по-різному (усереднені вікові рамки дорослості - 
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18-65 років). В XX столітті феномен дорослості став одним з пильних і 

дискусійних об’єктів вивчення в сфері соціально-гуманітарних наук. 

У вікових рамках від 18 до 65 років людина проходить два щаблі 

розвитку суб’єктності: індивідуалізацію як знаходження унікального самобуття, 

авторства у творчо-творчій діяльності й у власнім житті й універсалізацію як 

сходження до граничної повноти реального життя. 

Освіта дорослих - це система додаткових освітніх послуг, що 

задовольняють запити всіх соціально-демографічних груп дорослого населення 

на основі різноманітних освітніх програм, що відповідають їхнім потребам і 

запитам, і освітніх установ, що реалізують дані програми 

Щоб перетворити додаткову освіту дорослих у фактор гуманізації 

суспільного буття, суспільної свідомості, необхідно розбудовувати 

гуманістичний потенціал додаткової освіти дорослих. Розвиток цього 

потенціалу можливий як на рівні системи додаткової освіти дорослих, так і на 

рівні безпосередньо освітнього процесу, що відбувається в даній системі. 

Одним із провідних напрямів гуманізації додаткової освіти дорослих на 

системному рівні стає інтеграція професійного й загальнокультурного 

навчання, що сприяє формуванню в особистості досить цілісної концепції світу 

й уяви про своє місце в ньому. В освіті дорослих домінанта розвитку людину як 

суб’єкта професійної діяльності повинна поступитися місцем домінанті 

розвитку людини в його цілісності: як суб’єкта, особистості та 

індивідуальності. Вимога гуманізації додаткової освіти дорослих пов’язана 

також зі зверненням створюваних у цій сфері можливостей до особистого 

вибору людини, ставленням до освітнього процесу як до розгортання цілісного 

особистого досвіду й, одночасно, - простору самореалізації особистості, 

розкриття й розвитку її потенціалу. Разом з тим, вимога гуманізації додаткової 

освіти означає, що вона повинна стати засобом підтримки дорослої людини у 

кризових соціальних умовах, які супроводжує індивідуально-професійна 

перебудова, а також засіб підтримки інноваційних, соціокультурних, 

гуманістичних, орієнтованих проектів. 
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Гуманізація додаткової освіти дорослих на рівні безпосередньо 

освітнього процесу взаємопов’язується вітчизняними й закордонними 

дослідниками з повноцінною реалізацією базових принципів навчання 

дорослих: 

- створення атмосфери взаємоповаги серед учасників навчальної взаємодії;  

- опори на суб’єктний досвід; 

- самостійного навчання;  

- обліку готовності дорослого до навчання;  

- спільності навчальної діяльності дорослого й викладача; 

- елективності навчання (надання дорослому певної свободи вибору цілей, 

змісту й форм навчання); 

- ціннісного проживання; 

- погодженості рівнів комунікативної культури суб’єктів освітнього 

процесу.  

Аспекти гуманізації - розвиток форм і методів навчання, що реалізують 

зазначені гуманістичні принципи, а також становлення професійної 

андрагогічної позиції викладача у процесі додаткової освіти дорослих. 

Професійну позицію викладача-андрагога можна представити в 4 

аспектах:  

Аксіологічний аспект позиції - цінності діяльності, що перебувають в 

основі, викладача, який навчає дорослих людей, щоб ця діяльність була, з 

одного боку, особисто орієнтованою, з іншого боку - найбільш ефективною. 

Діяльнісний аспект професійної позиції андрагога - це здатність, готовність і 

прагнення викладача працювати з дорослою аудиторією як у позиції експерта, так і 

в позиції фасилітатора (помічника). 

Комунікативний аспект професійної позиції викладача-андрагога -  

припускає здатність, готовність і прагнення викладача рівноправно 

спілкуватися з дорослими, які навчаються, перебуваючи в позиції ухвалення, 

розуміння, визнання. 
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Нарешті, аспект відносності професійної позиції андрагога містить у 

собі здатність, готовність і прагнення викладача будувати свої відносини з 

дорослими не стільки на основі маніпуляції, скільки на основі рефлексивного 

керування. 

Однак аспекти гуманізації додаткової освіти дорослих вивченні набагато 

меншою мірою, аніж питання про принципи навчання дорослих. Та вони не 

вичерпують усієї повноти процесу гуманізації додаткової  освіти дорослих. 

Проведена дослідно-експериментальна робота дозволила виявити базові 

педагогічні умови гуманізації додаткової освіти дорослих. До них належать: 

- становлення індивідуально-професійної позиції педагога-андрагога; 

- розвиток особистісно орієнтованих форм організації навчального 

процесу; 

- створення навчально-професійної спільноти. 

Професійна позиція викладача як андрагога - це система того 

інтелектуального, вольового і емоційно-оцінного ставлення до процесу освіти 

дорослих і педагогічної (андрагогічної) діяльності зокрема, яка є джерелом його 

активності. 

У    процесі   експерименту    також    виявили,    що   тільки особистісно 

орієнтовані форми й методи навчання забезпечують справжню індивідуалізацію 

освітнього процесу, розвиток різних форм спільності суб’єктів освіти, у яких 

культивуються гуманістичні відносини, створення простору особистісного й 

професійного самовизначення дорослих, що навчаються. 

Серед особистісно орієнтованих форм навчання дорослих своїм 

гуманістичним потенціалом виділяються лекції-дискусії, лекції-діалоги, лекції-

полілоги, лекції з оберненим зв’язком, групова робота на основі принципів 

кооперації в навчанні, ділові й рольові ігри, ігрові процедури на основі 

принципів організаційно-діяльносної ігри, соціально-психологічні тренінги.  

Необхідним елементом навчального процесу в особисто 

орієнтованій додатковій освіті дорослих є стимулювання їх самоосвітньої 

діяльності. 
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Національний університет біоресурсів  
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м. Київ, Україна 

В українському освітньому просторі ступінь освіти «магістр» з 

гуманітарного профілю, незважаючи на масовість його сучасного здобуття, 

передбачає набуття, а в подальшому – практичний вияв компетентностей не 

тільки з надання послуг у відповідній сфері, а й здатність аналізувати суспільну 

ситуацію, самовдосконалюватися, порівнювати й надавати професійні 

пріоритети в обраній царині. При цьому, на відміну від бакалавра, магістр-

перекладач повинен здійснювати професійну діяльність як в рамках широкого 

профілю, так і у вузько окресленому соціально-економічному контексті, іноді – 

за умов браку повної інформації, умов не передбачених базовими вимогами до 

спеціаліста. Тобто – бути фахівцем широкого комбінативного спрямування. 
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Як зазначає професор Я. Рецкер, «Невід’ємною складовою процесу 

практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у магістратурі є 

практика, яка покликана вирішувати як специфічні завдання професійно-

практичної, так і завдання науково-дослідної та науково-педагогічної 

спрямованості.» [1, с. 28]. 

Виходячи з вищесказаного, форми освітньої діяльності магістра з 

перекладу повинні мати виразну практичну спрямованість, тоді як теоретичні 

способи здобуття знань (в основному – лекції) матимуть консультативну, 

спрямовуючу й настановчу функції. 

Магістри гуманітарних професій, зокрема й перекладачі, мають виявляти 

компетентності до адаптації в будь-якому комунікативному акті, володіти 

навиками аналізу й самоаналізу заради коригування професійної поведінки, 

ретранслювати філологічні знання й генерувати власні. 

Більшість форм роботи з магістрантами гуманітарного профілю 

полягають не стільки в наданні й транслюванні їм необхідних знань, скільки в 

активізації, підтримці й контролю їхньої пізнавально-навчальної, пошукової й 

наукової діяльності. 

Аналізуючи сучасні очікувані компетентності науковці вказують, що 

випускники магістратури гуманітарних спеціальностей «повинні вміти: 

продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість 

аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї 

у відповідній галузі знань; застосовувати свої знання і володіти компетенціями, 

які дозволяють вирішувати завдання у новому, широкому 

(міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань; інтегрувати знання, 

вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням 

соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення; володіти методами 

проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану 

інтерпретацію отриманим результатам; доводити чітко й аргументовано до 

аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки; володіти навиками 

самоосвіти та саморегулювання» [2; с. 31]. Отже, магістерська освіта 
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гуманітарного напрямку найширша серед спеціальностей, а іноді й 

перетинається з ними (наука і техніка). 

Задля формування вищеперерахованих компетенцій в сучасних 

українських університетах на спеціальностях «Переклад» не залежно від 

мовного спрямування (славістика, германістика, романістика тощо) 

впроваджується студентоцентричний тип навчання за такою схемою:  

а) загальні перекладознавчі знання й уміння за принципом «згори – вниз» 

(основний зміст освіти й інструментарій досягнення його результатів 

пропонується адміністрацією, методичним центром ВНЗ й у рамках окремих 

дисциплін – викладачем); б) спеціальні перекладацькі знання й навички – за 

принципом «знизу – догори», тобто враховується рівень базових знань, 

психологічні особливості, попередньо визначену спрямованість студента. 

Останнім часом особливої популярності, переважно в індивідуально 

затверджених академічних випадках, набувають дистанційні форми роботи. 

Особлива перевага таким формам надається при опануванні дисциплінами, які 

не потребують особливого педагогічного менеджменту й опираються на здобуті 

під час навчання на бакалавріаті знання. Особливо популярними при 

індивідуальному підході до магістранта, який віддає перевагу дистанційній 

роботі, є виконання спеціальних перекладацьких завдань, написання творчих 

робіт (оглядів, звітів, есе) із заданої тематики, факультативна участь у 

тренінгових, ігрових, ділових, мультимедійних формах групової роботи. 

Розглянемо основні форми освітньої діяльності магістрантів без акценту 

на їхню важливість або кількісне превалювання у навчальному процесі. 

Так, класичною, проте не домінувальною для СО «Магістр» формою 

освітньої діяльності й міжособистісної взаємодії є лекція, яка для магістрантів 

носить, передовсім, настановчий, узагальнювальний, а з багатьох дисциплін – 

факультативний характер. 

Практичні заняття органічно продовжують лекційні і на магістерському 

етапі. На цьому рівні практичним заняттям відводиться більш значуща роль, 

аніж лекціям: студент повинен на практичних не стільки репрезентувати набуті 
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на лекціях знання, скільки демонструвати самостійно набуті, засвоєні за участю 

лектора-модератора, лектора-менеджера, лектора-консультанта. 

Важливим на всіх етапах підготовки перекладача є лабораторні заняття, 

які передбачають індивідуальну лінгафонну, аудіювальну або писемну роботу 

над заданим чужомовним або українським дискурсом із подальшою 

репрезентацією (захистом) результатів роботи, проте через обмежену кількість 

аудиторних робіт в магістратурі цей тип занять використовується рідко. Його 

замінюють індивідуальні, в тому числі й індивідуальні аудиторні (лабораторні) 

форми роботи, час виконання яких значною мірою залежить від 

індивідуального планування самим магістрантом. 

Найпоширенішою формою інтегративної освітньої діяльності 

магістранта-перекладача є консультації (переважно індивідуальні або групові в 

мікрогрупах, об’єднаних спільною проблематикою). 

Для магістрів консультації є обов’язковим й індивідуально доцільним 

заходом суб’єкт-суб’єктної взаємодії з викладачем: саме на них виявляється 

найвищий ступінь (окрім виконання індивідуальних завдань та магістерського 

дослідження) індивідуалізації навчання та його проекції на подальшу 

самостійну роботу.  

Обов’язковим і дещо недооціненим в навчальних магістерських планах є 

компонент виробничої практики. На ділі багато магістрантів вже працюють, і 

втілюють цей компонент незалежно від планів. 

Література: 
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м. Київ, Україна 

Академічне письмо є чітким, лаконічним, цілеспрямованим та 

структурованим. Воно має формальний тон і стиль, не вимагає використання 

довгих складних речень. Кожна навчальна дисципліна має свій словниковий 

запас та певні особливості письма, але, слід взяти до уваги, що існують деякі 

загальні характеристики академічного письма, які мають відношення до всіх 

дисциплін. Академічне письмо: формальне, об'єктивне (безособове) та технічне. 

Формальне, тому що в ньому відсутня розмовна мова, скорочення та 

неформальна лексика. Безособове, тому що відсутні посилання на почуття чи 

людей, розглядаються ідеї та факти. Технічне, тому що в академічному письмі 

використовується лексика, специфічна для кожної окремої навчальної 

дисципліни. Різні дисципліни також мають різні стилі та структури письма. 

Найчастіше, теми для академічного письма зосереджені на абстрактних речах, 

таких як ідеї та поняття, які не можуть бути подані у конкретній або фізичній 

формі. Академічне письмо, на відміну від звичайного письма, часто 

фокусується на абстрактних процесах та взаєминах. Наведемо приклади, де 

використовується академічне письмо: книги, переклади, есе, реферати, тези 

доповідей на наукових конференціях, статті в наукових журналах, курсові та 

дипломні роботи, дисертації на здобуття вченого звання. Як і всі різновиди 

письма, академічне письмо має свій стиль, що зумовлює вибір певних слів і 

фраз. Слід звернути увагу студентів на той факт, що їх робота має бути 
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націлена на загальну аудиторію читачів, які можуть не знати всіх термінів та 

понять пов’язаних з конкретною темою роботи.  

Стосовно структури, академічне письмо має три розділи – вступ, головну 

частину і висновки. У вступі студенти мають визначити тему своєї статті та 

привернути увагу читача, для цього можна використати цитату відомої людини, 

навести деякі цікаві факти, надати визначення важливого терміну, пов’язаного з 

темою роботи. В основній частині абзаци мають бути чітко написані та 

розташовані в логічному або хронологічному порядку. У висновку потрібно 

підкреслити важливість роботи та узагальнити всі основні факти.  

Існує чотири основних типи академічного письма: описове, аналітичне, 

переконливе та критичне. Кожен з цих типів письма має специфічні мовні 

особливості та цілі. 

Найпростіший тип академічного письма – описове письмо, мета якого 

полягає в надаванні певних фактів чи інформації. Прикладом описового письма 

є резюме наукової статті або звіт про результати наукового дослідження або 

експерименту.  

На рівні університету описове письмо в чистому вигляді зустрічається не 

дуже часто, більшість академічного письма – це аналітичне письмо. Аналітичне 

письмо містить в собі описове письмо, але студенти мають реорганізувати 

факти та отриману інформацію, які вони описують в категорії, групи, частини, 

типи. Інколи ці категорії або типи вже є частиною навчальної дисципліни, іноді 

студенти мають створити їх самостійно спеціально для своєї роботи.  

Переконливе академічне письмо має всі особливості написання 

аналітичного письма, але в цьому виді письма студенти мають додати ще свою 

власну точку зору. Більшість есе відносяться до переконливого письма, також 

елементи цього типу письма присутні в обговоренні та висновках наукової 

статті. Власна точка зору в академічному письмі може включати аргументи, 

рекомендації, висновки та оцінку роботи інших. Слід звернути увагу студентів 

на те, що в переконливому академічному письмі свою власну точку зору вони 
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мають підтвердити доказами, посиланнями на результати досліджень або 

опубліковані джерела інформації.  

Критичне письмо використовується для досліджень, в післядипломній 

освіті та для підвищення кваліфікації. Воно має всі особливості переконливого 

письма, а також додаткову властивість – наявність принаймні однієї іншої 

точки зору. Переконливе письмо вимагає наявності своєї власної точки зору на 

проблему чи тему, в той час як критичне письмо вимагає розгляду як мінімум 

двох точок зору, включаючи власну. Прикладом критичного письма може бути 

пояснення аргументів дослідника, оцінювання переваг його аргументації або 

надання власної альтернативної аргументації. Прикладами завдань для 

критичного письма можуть бути написання критики статті з журналу, огляд 

літератури, що визначає слабкі та сильні сторони наукових досліджень. В 

критичному письмі студенти мають вміти чітко та точно написати висновки 

всієї роботи, мати свою власну думку про роботу, надати докази своєї точки 

зору. Залежно від навчальної дисципліни можуть бути доцільними різні типи 

доказів, такі як логічні міркування, посилання на авторитетні джерела 

інформації та дані досліджень. Критичне письмо вимагає від студентів 

наявності сильних навичок письма. Вони повинні ретельно розуміти тему та 

проблеми, вміти створити структуру есе і структуру абзаців, яка дозволяє 

аналізувати різні джерела інформації та розвивати свої власні аргументи 

підтверджені доказами. 

В академічному письмі слід дотримуватися певного стилю написання, 

традиційних умов знаків пунктуації, граматики та орфографії. Різниця між 

академічним письмом та іншими видами письма полягає в тому, що академічне 

письмо перш за все базується на великій кількості цитувань та посилань на 

опубліковані в різних джерелах роботи авторів.  

Академічним письмом ми можемо називати будь-яке письмо, виконане 

студентами в навчальному закладі за вимогами програми навчальної 

дисципліни, публікацію тез доповідей на наукових конференціях та результатів 

досліджень в наукових журналах. Отже, слід звернути увагу студентів на те, що 
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в академічному письмі вони мають вибирати формальну лексику, замість 

неформальної, уникати скорочень, емоційної мови та використання абсолютних 

позитивних та негативних факторів. В академічному письмі дуже важливим є 

дотримування правил пунктуації та граматики, для уникнення двозначності у 

виразі. Навички академічного письма необхідні в різних ситуаціях протягом 

життя, вони сприятимуть успішній побудові майбутньої кар’єри студентів.  

Література: 

1. Academic writing [Electronic resource] – Retrieved from: 

https://library.leeds.ac.uk/info/14011/writing/106/academic_writing/1 

2. Definition of academic writing [Electronic resource] – Retrieved from: 

http://grammar.yourdictionary.com/word-definitions/definition-of-academic-

writing.html 

3. Nine basic ways improve your style academic writing [Electronic 

resource] – Retrieved from: https://slc.berkeley.edu/nine-basic-ways-improve-your-

style-academic-writing 

4. Types of academic writing [Electronic resource] – Retrieved from: 

https://sydney.edu.au/students/writing/types-of-academic-writing.html 

5. What is academic writing [Electronic resource] – Retrieved from: 

http://owll.massey.ac.nz/academic-writing/what-is-academic-writing.php 

____________________________________________________________________  

УДК 371         Педагогічні науки                                  

 

ВПЛИВ РУХЛИВИХ ІГОР  НА  ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО 

РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Кріцак І.В. 

студентка педагогічного факультету 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

м.Івано-Франківськ, Україна 



28 
 

Постановка проблеми. Гармонійний розвиток дитини, що передбачає її 

фізичне, психічне, соціальне, духовне здоров’я, інтелектуальну достатність, 

морально-етичну досконалість, є нині пріоритетом у розвинутих країнах світу. 

Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком та 

вдосконаленням шляхів формування гармонійно розвиненої особистості 

підростаючого громадянина.  Закон України “Про освіту”, державна 

національна програма “Освіта” та Цільова комплексна програма “Фізичне 

виховання – здоров’я нації ”  [ 5,6,10 ]. 

 Аналіз останніх досліджень:Відомий науковець П.Ф. Лесгафт визнавав, 

що рухлива гра – один з важливих засобів фізичного виховання, за допомогою 

якого дитина вчиться справлятися з труднощами . 

Процес становлення освіти й виховання в Україні створюють умови 

збереження і розвитку національної культури, зокрема, впровадження і 

застосування народних рухливих ігор у системі фізичного виховання молодших 

школярів. Будучи важливим засобом надбання і передачі досвіду, ігри повинні 

увійти сьогодні у всі сфери виховної роботи, емоційно збагачуючи особистість, 

викликаючи потребу до творчої діяльності та підвищення фізичної 

працездатності [1; 7].  

На особливу роль народного рухливого ігрового матеріалу вказували 

вчені Прикарпаття М.Стельмахович, Н.Лисенко, Т.Презлята відзначаючи що, у 

змісті гри постає в іпостятах звірят, квітів, рослин, явищ природи, створює 

неповторний художній синтез світовідчувань і світосприймань, де все 

переплітається взаємозв’язується, творить чарівний, у якому діти вчаться 

пізнавати світ, народ і себе серед народу. 

Відомий український етнограф і фольклорист В.Верховинець у своїй 

збірці дитячих ігор «Весняночка», переконливо доводить, що народний ігровий 

матеріал, покликаний забезпечити виховання фізично-здорового, етично-

стійкого та інтелектуально розвиненого майбутнього члена суспільства. 

Дослідник вважає що через гру можна виховати в дитини властивості характеру 

й поведінки. [ 3 ] 
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На необхідність використання різноманітних ігор у вихованні здавна 

звертали увагу такі видатні вчені й педагоги, як Ян Амос Коменський, А.С. 

Макаренко, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський. 

Про окремі аспекти рухливих ігор у вихованні дітей говориться у працях 

Вільчковського Е.С., Воробей Г.В., Мудрика С.Б., Цьося А.В. та ін. Так, наукові 

дослідження Вільчковського Е.С. засвідчують про вплив рухливих ігор на 

підготовленість дітей до навчання у школі. Г.В. Воробей та С.Б. Мудрик 

розкривають вплив ігор на формування фізичного гарту, як діалектичну єдність 

фізичної та духовної стійкості молодших школярів. А.В. Цьось звертає увагу на 

необхідність застосування народних ігор у навчально-виховному процесі 

молодших школярів [4]. 

Аналіз публікацій свідчить про те, що на сьогоднішній день розроблена 

методика проведення уроків з використанням народних рухливих ігор 

присвячених святам народного календаря у початковій школі, обґрунтовані та 

уточнені особливості методики їх проведення на уроках фізичної культури у 

відповідності до навчальних програм шкільного «Фізична культура» 

загальноосвітньій школі, а також з’ясовано вплив цих ігор на розвиток 

фізичних якостей дітей [2; 7]. 

Таким чином, слід відмітити, що актуальність обраної теми дослідження 

зумовлена великим соціальним та педагогічним значенням рухливих ігор у 

формуванні гармонійно розвиненої особистості, а також необхідністю їх 

застосування на уроках фізичної культури учнів початкових класів. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати значення рухливих ігор у 

формуванні гармонійно розвиненої особистості засобами фізичної культури 

учнів. 

Основний зміст статті: У нашій статті розглядаємо вплив рухливих ігор 

на формування гармонійно розвиненої особистості учнів початкових класів. 

Молодший шкільний вік - найбільш сприятливий час для використання 

рухливих ігор у процесі виховання. Рухливі ігри різної спрямованості є дуже 

ефективним засобом комплексного вдосконалення фізичних якостей. [9]Фізичні 
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якості у дітей проявляються через рухові навички та вміння, а вони, у свою 

чергу, обумовлені достатнім рівнем їх розвитку. Ці дві сторони рухової функції 

тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. Якщо формування рухових навичок у 

дітей закріплюється при низькому рівні розвитку рухових якостей, то в 

подальшому це може призвести до закріплення неправильних навичок 

виконання руху [9]. Систематичне застосування ігор сприяє розширенню 

рухливих можливостей учнів, які перетворюються у прикладні життєві уміння 

та навички. 

Це здійснюється в сім'ї, дитячих закладах, школі у спілкуванні з 

навколишнім середовищем і має на меті забезпечення фізичного і психічного 

здоров'я дітей, їх повноцінного розвитку, готовності до засвоєння шкільної 

програми, набуття і забезпечення життєвого та соціального досвіду. Практика і 

наукові дослідження стверджують про єдність суспільного і сімейного впливу 

виховання на повноцінний фізичний і духовний розвиток особистості.[1, 32] 

Значна частина вчених переконливо доводять що в цей період проходить 

інтенсивний розвиток організму. Потреба в рухах, підвищення рухової 

активності є найбільш важливою біологічною особливістю дитячого організму 

у віці 7-9 років. Разом з цим у цьому віці закладаються основи свідомого 

ставлення дітей до власної фізичної підготовленості, усвідомлення необхідності 

рухової активності. 

Найкращими «ліками» для дітей від рухового «голоду» за дослідженням 

Т.В. Презлятої є рухливі ігри. Народні рухливі ігри за змістом і формою прості 

й доступні дітям різних вікових груп. Вони є універсальним засобом у 

фізичному вихованні підростаючого покоління.[ 9 ] 

Великий оздоровчий ефект має проведення ігор на свіжому повітрі 

незалежно від пори року. Це зміцнює мускулатуру, покращує діяльність 

дихальної, серцево-судинної систем, збільшує рухливість суглобів, стимулює 

обмінні процеси, позитивно впливає на нервову систему, підвищує опірність 

організму до простудних захворювань. [ 7,48 ] 
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Під час організації та проведення рухливих ігор потрібно враховувати 

спрямованість на досягнення виховних, освітніх та оздоровчих результатів. 

Керівна роль тут належить учителю, адже цінність гри залежить віл 

керівництва нею. За допомогою одних і тих же ігор можна виховувати різні 

моральні й фізичні якості. Вплив гри на учнів визначається змістом та 

методичними прийомами, за допомогою яких дитина оволодіває способом її 

організації. Вчитель у даному випадку повинен бути не лише організатором 

гри, а й вихователем дітей у процесі її проведення. [2] 

Аналіз матеріалів наукових досягнень у контексті піднятої проблеми, 

наші спостереження засвідчують що використання рухливого ігрового 

матеріалу повинні спрямовувати свою діяльність на зміцненню здоров'я дітей, 

їх фізичний розвиток; сприяти оволодінню життєво необхідними руховими 

навичками і вміннями, їх удосконаленню; утвердження у школярів необхідних 

морально-вольових якостей.  

 При цьому важлива роль відводиться навчанню дітей свідомо ставитись 

до своїх дій, аналізуються невдачі,використовуючи засоби заохочення під час 

успішних рухових дій та організаційного забезпечення  грою під час 

самостійного її проведення, доручаючи школярам роль капітанів, ведучих, 

залучаючи їх до розмітки майданчика, суддівства. Вибір гри залежить 

насамперед від мети, форми занять, місця проведення і природних умов. 

Майданчик для проведення ігор та необхідний інвентар повинні відповідати 

віку дітей. 

Будь-яку гру потрібно пояснювати за такою схемою: назва гри (можна 

дати її характеристику); роль гравців, ведучих і їх розміщення на майданчику;   

хід гри;  мета гри (хто буде переможцем);  правила гри.  

Слід пам'ятати, що пояснення правил гри супроводжується показом 

рухових дій. Для проведення ігор із речитативом тексти розучуються 

заздалегідь так як і визначення ведучих. У багатьох іграх потрібні один чи 

кілька ведучих. Виконання обов'язків ведучого сприяє формуванню 
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організаторських здібностей, активності. Тому бажано, щоб у цій ролі побувало 

якнайбільше дітей.  

У практиці фізичного виховання школярів утвердилось кілька способів 

призначення ведучого: за вибором учителя; за вибором дітей; за результатами 

попередніх ігор (цей спосіб стимулює учнів домагатися кращих результатів);  за 

бажанням; за допомогою лічилок.  

Усі перераховані вище способи застосовують відповідно до умов занять, 

характеру гри та кількості гравців.  

Керівництво грою - педагогічно найважчий і вирішальний компонент у 

її проведенні. Спостерігаючи за діями команд і окремих учасників, оцінюючи 

дії, вимагаючи неухильного дотримання правил гри, педагог фіксує і своєчасно 

пояснює помилки та спонукає до їх усунення, здійснює показ правильних 

індивідуальних і колективних прийомів, регулює навантаження, стимулює 

необхідний рівень напруги змагань протягом усієї гри. Регулювання 

навантаження вельми важливий момент. Надмірна емоційність під час гри 

заважає учням контролювати свій стан. Щойно з’являються перші симптоми 

надмірної втоми, слід зменшувати навантаження. Регулювати його можна 

скороченням тривалості гри, введенням перерв для відпочинку, зміною правил, 

кількості гравців, інвентарю, розмірів ігрового майданчика тощо.  

 Наші спостереження за використання рухливого ігрового матеріалу у 

різних формах фізичного виховання учнів початкових класів засвідчують, що 

учителі практики особливу увагу приділяють тривалості гри, тобто 

своєчасному її закінченні. Адже затягування може  призвести до психічної та 

фізичної втоми. Поряд з тим передчасне або раптове закінчення гри без 

підбиття підсумків викликає в учнів незадоволення.  А тому рекомендують 

закінчувати гру так: організовано зупиняють гравців; підраховують результати 

й оголошують переможців;проводять аналіз; оцінюють результати; вказують на 

порушення правил;  допущені помилки; відзначають кращих гравців, ведучих; 

звертають увагу на позитивні поведінкові рухові дії школярів. [8] 
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Висновки: Рухливі ігри, особливо народний ігровий матеріал за 

дослідженням вчених важливим засобом підвищення рухливої активності дітей 

так і виховання морально-етичного, вольових якостей, зміцнення здоров’я 

особистості. Ігри приносять дітям радість і водночас сприяють формуванню 

колективних рис, згуртуванню в дружній колектив. Захопившись грою, діти не 

відчувають втому, пізнають нове, набувають навичок орієнтуватись в 

ускладнених умовах, доповнюють власну уяву, розвивають фантазію. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАНЬ 

 Кручко І.М., 

студентка фізико-математичного факультету 

Національного педагогічного університету  

імені М.П.Драгоманова 

м. Київ, Україна 

В зв’язку з стрімкими соціально-економічними змінами, які відбуваються 

в Україні в останні роки, виникла об’єктивна необхідність внесення суттєвих 

коректив у вітчизняну систему вищої освіти. 

Станом на сьогодні науково-дослідна діяльність суттєво математизується, 

при цьому зростає роль стохастичних методів у всіх сферах людської 

діяльності. 

Метою навчання стохастики у вищому навчальному закладі стає 

формування стохастичної компетентності майбутніх економістів як складової 

професійної компетентності. Підготовка висококваліфікованого фахівця в 

галузі економіки і управління неможлива без формування необхідних 

професійних компетенцій, зокрема, в аналізі, прогнозуванні та прийнятті 

рішень в економічній діяльності підприємств [1, с. 893]. 
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Курс вивчення теорії ймовірностей традиційно включає три змістовних 

модулі, що стосуються основних об’єктів теорії ймовірностей: випадкові події, 

випадкові величини та випадкові процеси. Що стосується останнього, то, в 

більшості випадків, для студентів економічних спеціальностей даний розділ 

виноситься або на самостійне опрацювання, або взагалі вилучається з 

програми, рідше – темі присвячується кілька занять. Проте, теорія випадкових 

процесів – основний математичний апарат, що використовується для вивчення 

стохастичних систем, які моделюють більшість видів господарської діяльності 

людини. Тому студентам важливо розуміти практичне його застосування в їх 

професійній діяльності. 

Серед основних проблем вивчення теми можна виділити: 

- надмірну формалізацію навчального матеріалу; 

- недостатній зв’язок між математикою та дисциплінами економічного 

циклу; 

- недостатнє використання стохастичних моделей, у яких можливе 

врахування фактора мінливості економічного середовища при 

вивченні дисциплін економічного циклу; 

- абстрактний характер задачного матеріалу [2, с.56]. 

Серед випадкових процесів, які посідають чільне місце в професійній 

діяльності економістів, варто виділити марківські процеси з дискретними 

станами і дискретним часом. Вони часто використовуються для моделювання 

динаміки станів виробничих систем в умовах, коли неможливо вести 

неперервні  спостереження за різними станами об’єктів, а спостереження 

відбуваються епізодично в дискретні моменти часу з фіксацією станів системи. 

Завдяки простоті і зручності математичного апарату, високій 

достовірності та точності результатів, на сьогоднішній день марківські процеси 

та ланцюги знайшли широке застосування в багатьох галузях науки: 

інформаційних технологіях, економіці, енергетиці, радіоелектроніці, фізиці, 

генетиці тощо. Марківські процеси використовуються в системах масового 
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обслуговування, управлінні, прийнятті оптимальних рішень, теорії надійності, 

задачах розпізнавання. 

Розглянемо одну з найпростіших задач із застосуванням марківських 

процесів, яку можна запропонувати при вивченні даної теми студентам 

економічних спеціальностей. 

Задача. Підприємство випускає певний тип продукції. Якщо 

підприємство від реалізації прибутку в поточному місяці отримає прибуток (П), 

то, за результатами опитування експертів, з ймовірністю 0,7 отримає прибуток і 

в наступному місяці, а з імовірністю 0,3 – збиток. Якщо в поточному місяці 

підприємство отримає збиток (З), то з ймовірністю 0,4 в наступному місяці 

воно отримає прибуток, а з ймовірністю 0,6 – збиток.  

1) Розрахувати вірогідну оцінку отримання прибутку від реалізації 

товару через два місяці роботи підприємства. 

2) Розрахувати вірогідну оцінку отримання прибутку від реалізації 

товару через два місяці роботи підприємства, якщо на початку ймовірності 

отримання прибутку і збитків була однаковою. 

Розв’язання. 1) Складемо стохастичну матрицю ймовірностей: 

   
 
 
 (
      
      

) 

Спочатку знайдемо як зміняться ймовірності отримання прибутку та 

збитків через місяць: 

   (
      
      

)  (
      
      

)  (
        
        

)  

Знайдемо як зміняться ймовірності отримання прибутку та збитків через 2 

місяці: 

   (
      
      

)  (
        
        

)  (
          
          

)  

Отже, у найближчі два місяці роботи підприємства ймовірність 

отримання прибутку від випуску продукції вище, в порівнянні з ймовірністю 

отримання збитку. Однак слід зауважити, що ймовірність отримання прибутку 
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падає, тому підприємству необхідно здійснити розробку нового продукту для 

заміни виробленого продукту. 

2) Оскільки на початку реалізації продукції ймовірності отримання 

прибутку і збитків були однаковими, то отримуємо початковий вектор 

ймовірностей: 

  ⃗⃗⃗⃗  (       ) 

Складемо стохастичну матрицю ймовірностей: 

   (
      
      

) 

Відшукаємо, як зміняться ймовірності отримання прибутку та збитків 

через два місяці: 

     ⃗⃗⃗⃗  
  (       ) (

      
      

)
 

 (       ) (
        
        

)  (          )  

Отже, при умові, що на початку реалізації продукції ймовірність 

прибутку і збитків однакова, при даній матриці переходу отримуємо, що 

ймовірність отримання прибутку через 2 місяці становить 0,565, а збитків – 

0,435. 

Висновки. Навчання майбутніх економістів елементів теорії випадкових 

процесів є необхідною умовою формування їх професійних і практичних 

компетентностей. Використання прикладних задач при вивченні теорії 

ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових процесів сприяє 

формуванню у студентів системних знань про математичні методи та моделі, 

вмінню будувати та досліджувати математичні моделі стохастичних систем, 

створює передумови для подальшого успішного засвоєння дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки. 
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преподаватель кафедры иностранных языков 

Сумской национальный аграрный университет 

г. Сумы, Украина 

Развитие системы образования стремительно выходит на новый уровень. 

Сегодня образовательный процесс не ограничивается ни возрастными, ни 

географическими рамками. В связи с этим современное поколение может 

получать высшее образование как в своей стране, так и за её пределами. 

Украина не является исключением и выступает в качестве активного участника 

образовательного процесса на международной арене. В связи с украинские 

вузы вынуждены разрабатывать учебные программы и планы для 

профессиональной подготовки иностранных студентов. Первым этапом 

обучения иностранцев является подготовительный факультет. Содержание 

курса в первую очередь направлено на языковую подготовку иностранных 

граждан. Группы иностранных студентов, как правило, многоязычные. В них 

занимаются граждане из разных стран, которых объединяет одна цель – 

овладеть иностранным языком и продолжить обучение выбранной 

специальности в высших учебных заведениях Украины.  

Специфика иностранного языка как учебного предмета состоит в том, что 

общение является не только конечной целью обучения, но и средством её 

достижения. Задача преподавателя русского языка как иностранного состоит в 

том, чтобы создать благоприятные условия для максимально быстрого 

овладения основными языковыми единицами. Это даст возможность 
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иностранцам максимально быстро адаптироваться в русскоговорящем 

обществе. Для реализации этой идеи в первую очередь необходимо выбрать 

эффективные методы обучения. Так, практический опыт преподавания РКИ 

позволяет выделить некоторые особенности преподавания РКИ в 

многоязычных группах. К ним мы относим следующие: 

- активное использование беспереводного метода обучения. На начальном 

этапе обучения перед преподавателем стоит задача заинтересовать 

иностранных граждан, привить им любовь к изучаемому языку. 

Использования традиционного перевода иностранных слов не всегда 

актуально для многоязычной аудитории. Практический опыт показывает, 

что нет универсального языка, на котором можно было бы объяснить 

студентам новый материал и перевести новые слова. Так, турецкие и 

арабские студенты зачастую не владеют базовыми знаниями английского 

языка, африканцы, соответственно, не знают арабского и турецкого 

языков. Если переводить каждое слово на 3-5 языков, то это не только 

занимает много времени, но и рассеивает внимание студентов. Таким 

образом, чтобы иностранные граждане не утратили интерес к изучаемому 

материалу необходимо отдавать предпочтение беспереводному методу 

(рисовать, показывать иллюстрации и пр.); 

- внедрение в учебный процесс интерактивных технологий обучения. 

Основная цель интерактивного обучения состоит в создании комфортных 

условий для усвоения нового материала. Процесс интерактивного 

взаимодействия между студентами и преподавателем способствует 

быстрой и непринуждённой адаптации. На уроках РКИ целесообразно 

использовать такие интерактивные методы: метод кейсов, дискуссия, 

ролевая игра, метод проектов. На начальном этапе обучения стоит особое 

внимание уделить игре, именно она поможет вовлечь многоязычную 

аудиторию в учебный процесс. Когда у иностранных студентов будет 

определённый уровень знаний, с ними нужно проводить дискуссии по 

темам, предусмотренным учебной программой курса, а также реализовать 
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метод проектов (дать задание подготовить проект-презентацию своего 

города или страны); 

- использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках РКИ. Внедрение ИКТ на уроках русского языка как иностранного 

позволяет преподавателю дифференцировать процесс обучения, учесть 

индивидуальные особенности обучаемых, расширить количество 

способов предъявления учебной информации и гибко управлять учебным 

процессом. [2, с. 168]. Использование презентаций, мультфильмов, 

фрагментов из фильмов, тестовых программ и пр., – всё это способствует 

повышению интереса к изучаемому материалу и делает процесс 

овладения новыми знаниями разнообразным и интересным; 

- реализация культурологического компонента в процессе преподавания 

РКИ. Иностранным гражданам важно не только выучить язык и 

продолжить обучение в Украине, им нужно также адаптироваться к 

новым условиям проживания и познакомиться с новой культурой. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы с помощью языка познакомить их с 

обычаями и традициями украинского народа. Реализовать 

культурологический аспект можно, используя на уроках РКИ, 

художественные тексты, произведения искусства. Важную роль также 

играют также экскурсии и проведение внеклассных мероприятий. Они 

помогают сплотить представителей разных стран, а также побуждают их 

к межличностной коммуникации на изучаемом языке. Важно также, 

чтобы преподаватель был знаком с основными обычаями студентов, с 

которыми работает. Знание особенностей национальной культуры 

учащихся сделает работу преподавателя РКИ более эффективной, 

особенно в смешанных группах, где обучаются студенты из разных стран. 

[1, с. 206] 

Мы рассмотрели особенности преподавания русского языка как 

иностранного. К ключевым аспектам работы стоит отнести включение в 

учебный процесс интерактивных и инфомационно-коммуникационных  
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технологий, использование беспереводного метода и реализация 

культурологического компонента как во время аудиторной работы, так и на 

внеклассных мероприятиях.  
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XXI століття – період стрімкого зростання значення науки й освіти в 

житті людства, і це значення зростатиме пропорційно їх здатності вирішувати 

конкретні життєві проблеми людини. Обновилася функція школи: не тільки 

навчання і виховання, але і соціалізація школяра – формування особистості, яка 
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буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно 

орієнтуватися у світі, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, 

морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу. 

Проблема комунікативних навичок особливо актуальною є в підлітковому 

віці, адже підлітковий вік, сенcитивний до комунікативного розвитку, є 

періодом остаточного відшліфовування даного роду умінь і навичок, засвоєння 

зразків поведінки і соціальних ролей, набуття досвіду спілкування, його 

культури. 

Актуальність дослідження  обумовлена тим, що одним із найважливіших 

завдань удосконалення якості української освіти є формування особистісної 

готовності дітей до активного життя, до творчої самореалізації в 

демократичному суспільстві. Комунікативна компетентність посідає особливе 

місце серед творчих проявів  школярів середньої школи. Вона вимагає роботи 

таких складових літературно-творчих здібностей, як сприймання, мислення, 

творча уява, мовлення, дає змогу одночасно розкритися почуттєвій та 

інтелектуальній сфері школяра середньої школи.  

Результатом навчання у середній загальноосвітній школі визнається 

рівень навчальних досягнень та компетентність учнів. Компетентність є 

інтегрованим результатом навчальної діяльності школярів. Сьогодні, освіта 

безпосередньо пов'язується з успішним формуванням в молоді умінь 

самостійно вчитись, критично мислити, користуватися комп'ютером, 

оволодівати іноземними мовами, прагнути до самопізнання та самореалізації в 

різних видах діяльності, опановувати практичні вміння та навички, необхідні 

для життєвого та професійного вибору. Саме компетентності, на думку 

багатьох зарубіжних експертів, є тими індикаторами, які дозволяють визначити 

готовність учня до життя, його подальшого розвитку й активної участі в житті 

суспільства.  

У педагогічній науці єдиного підходу до визначення поняття 

«компетентність» ще не вироблено. Розглянувши дефініції основних понять 

«компетенція» та «компетентність», ми дотримуємося думки, що ці ключові 
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поняття не є синонімами, хоча за значенням близькі. «Компетенція» – це добра 

обізнаність із чим-небудь. «Компетентність» – це здатність людини адекватно 

діяти, ефективно розв’язувати актуальні проблеми в різних сферах 

життєдіяльності, проявляти знання і вміння у певних практичних ситуаціях. 

Попри всю різноманітність понятійних визначень, більшість науковців 

виділяють суттєві ознаки компетентності: 1) базується на знаннях, досвіді, 

системі цінностей особистості, набутих і розвинутих, завдяки навчанню; 2) 

дозволяє адекватно діяти у життєвих ситуаціях, ефективно розв’язувати 

проблеми, що виникають у реальному житті; 3) включає в себе здатність 

мобілізувати наявні знання, приймати обґрунтовані рішення та відповідати за 

результати власних дій [1, с. 17]. 

Розвиткові компетентностей присвячено праці відомих українських і 

зарубіжних науковців: Н. М. Бібік, С. П. Бондар, Н. Н. Волкової, Л. Б. Волошко, 

І. Г. Єрмакова,       І. О. Зимньої, І. А. Зязюна, В. О. Калініна, Н. В. Кузьміної, 

О. В. Овчарук, Ю. В. Пестеревої, В. А. Петрук, О. І. Пометун, Дж. Равена, 

О. Я. Савченко, С. О. Сисоєвої, С. П. Тищенко, С. Е. Трубачевої, А. В. 

Хуторського та ін. 

Інноваційні педагогічні технології в організації навчання досліджували 

В. І. Бондар, С. П. Бондар, О. О. Гаврилюк, В. В. Гузєєв, Р. С. Гуревич, В. Д. 

Лобашов,  С. О. Нікітчина, О. О. Остапенко, І. П. Підласий, В. Г. Редько, О. Я. 

Савченко,     Г. С. Сазоненко, Д. В. Чернилевський та ін. 

Розвиткові комунікативної компетентності в шкільному навчанні 

присвячено дослідження Ю. М. Ємельянова, Р. І. Осадчук, Л. А. Петровської, С. 

В. Петрушина,     Л. Д. Столяренко, С. Е. Трубачевої, О. В. Тюпті та ін. 

Отже, аналізуючи літературу з досліджуваної проблеми можна зробити 

висновок, що серед педагогів триває інтенсивний пошук оптимальних та 

ефективних методів і способів формування комунікативної компетентності в 

учнів середньої школи на уроках інформатики. Підлітки значну частину часу 

проводять у спілкуванні з однолітками. Відомий психолог Л.Божович відзначає, 

що якщо в молодшому шкільному віці основою для об'єднання дітей є спільна 
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діяльність, то в підлітків, навпаки, привабливість занять та інтереси 

визначаються в основному можливістю широкого спілкування з однолітками 

[2, с. 64]. Підліток у спілкуванні набуває досвід комунікативності 

організаторських здібностей. Він стає все більш упевненим у собі, успішним. І 

тоді в нього знижується тривожність, з'являються відчуття комфортності, 

позитивні емоції. Іде активне соціальне становлення підлітка, міняється 

характер взаємостосунків між учнями, з'являється доброзичливість, 

дружелюбність. Ці ефекти призводять до формування фізично й духовно 

здорової особистості, здатної в подальшому вдосконалюватись і розвиватись. 

Як показала практика, найефективнішими формами організації занять з 

інформатики у середній школі виявилися нестандартні уроки [3, с. 13]. 

Помітний ефект дають ділові ігри, спрямовані на розв'язання профільних 

задач. Вони активізують як інструмент і технологію саморозвитку, так і творче 

мислення. Засвоєння і закріплення матеріалу відбувається в кілька разів 

швидше, якщо використовувати метод “навчання під час гри “ . Цей метод 

дозволяє об'єднати таке бажане для учнів відчуття свята спілкування з таким 

бажаним для учителя вибухом інтересу до досліджуваного матеріалу з боку 

учнів. Але для успіху справи потрібно дотриматися ще однієї умови. Очевидно, 

що головним призом у таких іграх є отримані компетентності учнів. Але учням 

потрібен стимул. Тому вони повинні знати заздалегідь, який приз (оцінка за 

тему) їх очікує у випадку перемоги. Тут теж слід дотримуватися почуття міри, 

однак не варто шкодувати оцінок. Умови й завдання до майбутнього змагання 

необхідно давати заздалегідь, щоб в учнів було достатньо часу на підготовку [4, 

с. 89]. 

 Тому до вашої уваги пропонується новий тип нестандартного уроку 

«Урок-вибори президента Інформатики». Учні протягом навчального року 

мають можливість заробляти «голоси-бали», а кожен урок проходить у вигляді 

дебатів. У кінці уроку кожен учень отримує бали відповідно до рівня 

навчальних досягнень (початковий, середній, достатній і високий). Отримуючи 

бали початкового рівня, «кандидати» одержують один «голос»; середній рівень 
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– два «голоси»; достатній – три «голоси»; високий – чотири «голоси». За умови, 

що урок інформатики у середній школі проходить один раз на тиждень, 

максимально можлива кількість «голосів» сто сорок протягом року. 

Отже, формування комунікативних якостей, комунікативної 

компетентності, комунікативної культури є одним з найнеобхідніших завдань 

на шляху до виховання творчої особистості учня середньої школи. Прийоми 

формування комунікативних вмінь можна застосовувати як на комбінованих 

уроках інформатики, так і на всіх інших типах. Найповніше продемонструвати 

застосування цих прийомів можна на нестандартних уроках. Практика 

показала, що систематичне використання елементів розвитку комунікативних 

умінь в учнів середньої школи, використовуючи авторську модель на уроках 

інформатики приводить до формування навичок.  
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В тезах здійснено теоретичний аналіз наукових джерел впливу стилів 

сімейного виховання як основного чинника формування самооцінки підлітка. 

Ключові слова:  підліток, особистість підлітка, самооцінка, виховання, 

стилі виховання  

Традиційно у  психології проблема самооцінки  підлітка розглядається як 

одна із найбільш значущих: в дослідженнях вивчаються структура самооцінки, 

етапи і механізми розвитку, обговорюються зв'язки самооцінки з різними 

характеристиками особистості підлітка. 

Так, за даними Л. І. Божович, правильне формування самооцінки – один з 

найважливіших факторів розвитку особистості дитини. Звідси стає зрозуміло, 

що незважаючи на численні дослідження, проблема вивчення формування 

самооцінки підлітка є досить актуальною, оскільки від неї залежить майбутній 

розвиток дитини – підлітка як особистості [1].   

 Мета – дослідити вплив стилів батьківського виховання на формування 

самооцінки підлітка. 

Різні стилі батьківського виховання по-різному впливають на формування 

і розвиток особистості дитини. Дана проблематика також найбільш широко 

відображена в роботах Л. С. Алексєєвої, Л.І. Божовіча, М.А. Галагузова, Т. А 

Куликової, С.В Ковальова, В. І. Титаренко, В.В. Ткачової та багатьох інших. У 
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вітчизняній науці та практиці дитячо-батьківські взаємини вивчали: А. Я. 

Варга, В. В. Столін, А. С. Співаковська та ін. 

Одним з вирішальних для формування самооцінки фактором виявляється 

якість і кількість батьківської уваги та прийняття, одержуваного в дитинстві, 

іншими словами, стилю сімейного виховання. 

Стиль сімейного виховання – це спосіб взаємодії батьків та дітей, що 

характеризується застосуванням певних засобів і методів виховного впливу, 

виражається у особливій манері вербального та невербального спілкування. 

Зміст стилів сімейного виховання дуже різноманітний. У сім'ї дитина буває 

свідком і учасником найрізноманітніших життєвих ситуацій, причому не 

завжди позитивного змісту і сенсу. У цьому відношенні соціальний досвід, що 

здобувається в сім'ї, відрізняється великим реалізмом. Через призму 

спостережуваної поведінки близьких для дитини дорослих у неї вибудовується 

власне ставлення до світу, формуються уявлення про цінності тих чи інших 

явищ, об'єктів, ставлення та оцінка до самого себе. Сім'я надає дитині 

різноманітні поведінкові моделі, на які вона буде орієнтуватися, набуваючи 

свій власний соціальний досвід.  

Самооцінка – цінність, значущість, якою індивід наділяє себе загалом і 

окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. Самооцінка є відносно 

стійким структурним утворенням, компонентом «Я – концепції», 

самосвідомості і водночас процесом самооцінювання. Формування самооцінки 

залежить від багатьох факторів, особливо великого значення набуває соціальне 

середовище. Стійка самооцінка формується під впливом оцінки з боку 

оточуючих , а також власної діяльності дитини і власної оцінки її результатів. У 

зв'язку з цим постає проблема, які фактори мають найбільший вплив на 

формування самооцінки підлітка, що найбільше впливає на стабільність в 

оцінці себе, своїх можливостей і здібностей у підлітків. При цьому акцент 

робиться на аналізі чинників сімейного виховання, оскільки в підлітковому  

віці, сім'я є одним з визначальних чинників формування особистості [2]. 
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Дослідженням самооцінки займались такі вчені як Б. Ананьєв, Л. 

Виготський, О. Спіркіна, Г. Костюк, В. Столін, К. Левін, А. Маслоу, К. Роджерс 

та інші. Існують різні наукові підходи до визначення сутності поняття 

“самооцінка”. Більшість дослідників (У. Джеймс, К. Роджерс, І. Кон, А. 

Петровський, Г. Ліпкіна та ін.) розглядають самооцінку як оцінку особистістю 

самої себе, своїх здібностей, якостей і місця серед людей.  

На сьогодні однією з найбільш популярних і достатньо точних є 

класифікація стилів батьківської поведінки представлена Діаною Баумрінд, на 

яку посилаються багато авторів. На основі досліджень Д.Баумрінд та групи 

науковців (Г. Крайг, М. Маккобі), запропонована достатньо повна класифікація 

стилів батьківської поведінки: демократичного, авторитарного, ліберального, 

індиферентного та традиційного [3]. 

Ця класифікація заснована на фіксації двох факторів впливу на підлітка в 

сім'ї – батьківського контролю та батьківської теплоти.   Поняття «батьківська 

теплота» проявляється в тому, якою мірою батьки демонструють схвалення і 

любов, виражені в підтримці дитини, її похвалі, або, навпаки, застосовують 

покарання, критикуючи її.    

На сьогодні однією з найбільш популярних і достатньо точних є 

класифікація стилів батьківської поведінки представлена Діаною Баумрінд, на 

яку посилаються багато авторів. На основі досліджень Д.Баумрінд та групи 

науковців (Г. Крайг, М. Маккобі), запропонована достатньо повна класифікація 

стилів батьківської поведінки: демократичного, авторитарного, ліберального, 

індиферентного та традиційного [4,5]. 

Ця класифікація заснована на фіксації двох факторів впливу на підлітка в 

сім'ї – батьківського контролю та батьківської теплоти.   Поняття «батьківська 

теплота» проявляється в тому, якою мірою батьки демонструють схвалення і 

любов, виражені в підтримці дитини, її похвалі, або, навпаки, застосовують 

покарання, критикуючи її.  
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 Демократичний стиль – вплив батьків, який відрізняється поєднанням 

твердого контролю над дітьми  разом із заохоченням спілкування та 

обговорення в колі сім'ї правил поведінки, передбачених для дитини. 

Авторитарний стиль – характеризується присутністю великої кількості 

контролю, але вже у поєднанні з холодним відношенням до підлітка. 

  Ліберальний стиль, якому притаманні теплі відносинами та низький 

рівень контролю характеризується практично повною відсутністю контролю 

над підлітками, при наявності теплих, дружніх, довірливих стосунків з ними. 

Індиферентному стилю – характерна наявність низького контролю над 

вчинками, поведінкою дитини-підлітка і відсутністю теплих, дружніх відносин 

з останніми.  

Беручи до уваги науковий доробок Адлера та Дрейкурс, інших педагогів ( 

Д. Нельсен, Л. Лотт і Х.С. Гленн), були розроблені наступні основні ідеї 

виховання щодо формування дисципліни у дітей. Ці ідеї полягали у наступному 

[6]: 

1. Контроль батьками особистої поведінки (у тому числі прийняття 

обов'язків, відповідальності, режиму, встановленого порядку).  

2.  Визнання права на власне життя – і для батьків, і для дитини. 

3. Підтримка почуття гідності та поваги до себе і дитини. 

4. Перспективна мета виховання – формування здорової самооцінки і 

життєвих навичок дітей, щоб вони були повноправними членами суспільства і 

щасливими людьми.  

Цими ідеями повинні постійно керуватися батьки в пошуку відповідей на 

численні проблемні ситуації. Ключові категорії цієї виховної системи – 

співпраця, співучасть, творчий гнучкий підхід щодо різних дітей, емоційна 

чуйність, атмосфера любові, заохочення, підбадьорення. 

Можна припустити, що одним з найважчих періодів у становленні та 

формуванні особистості індивіда є підлітковий вік. І саме те, наскільки вдало 

пройде процес особистісного розвитку, як сформуються стосунки підлітка з 
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батьками і соціальним оточенням, в більшості випадків залежить від стилю 

виховання, властивого окремій сім'ї.  

Успішне формування особистості підлітка залежить також і від здатності 

та бажання батьків переосмислити – прийняти внутрішні зміни особистості 

підлітка, з його пошуком сприйнятливого для функціонування організму 

середовища та почуттям дорослості, через обрання батьками  відповідного типу 

(стилю) сімейного виховання.  

Отже, самооцінка – це той компонент у структурі особистості, який 

відіграє важливу роль у становленні особистості, визначає рівень домагань 

підлітка. Впливу мотивації батьків на формування  лідерських якостей у 

підлітка плануємо скерувати наші психологічні дослідження. 
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Постановка проблеми. Перехід до нового типу гуманістично-

інноваційної освіти в Україні вимагає змін акцентів у вихованні сучасної 

молоді. Нині важливим завданням системи освіти є навчання підростаючого 

покоління відповідального ставлення до здоров’я як до найвищої суспільної та 

індивідуальної цінності. 

За останні півстоліття суттєво зросли вимоги до здоров’я людей, змінився 

зміст самого поняття –здоров’я. На зміну однобічному (в основному медико-

біологічному) прийшов цілісний підхід до його визначення. У зміст поняття 

«здоров’я» сучасні вчені (Т.Богайченко, М.Зубалій, С.Закопайло, С.Кондратюк, 

ін.) включають всі складові здоров’я людини, а саме: фізичне, психічне, 

соціальне, духовне. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Особистісна 

орієнтація освіти, формування через освіту здорового способу життя можуть 

реалізуватися на наукових засадах у процесі валеологічної освіти, використання 

активних форм виховання культури здоров’я. На думку учених та практиків 

І.Д.Беха, Г.К.Зайцева, Р.З.Поташнюк, С.О.Свириденко, В.С.Язловецького, 

культуру здоров’я необхідно формувати ще в дошкільному віці [3,5,9]. У 

початковій школі, коли учні оволодівають системою знань, фізичні можливості 

необхідно поєднувати з їхнім інтелектуальним розвитком. Як відзначає ряд 

науковців (Ю.П.Лисицин, В.М. Оржеховська…), саме в молодшому шкільному 
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віці починає активно формуватися спосіб життя, від якого в майбутньому 

значною мірою залежить здоров’я людини. [6; 9] 

Особливості перехідного періоду дітей зумовлюють необхідність 

формування потреби свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я. 

Саме завдяки розвитку самосвідомості й прагненню до самостійності, 

самовихованню підлітковий вік є сприятливим для виховання правил здорового 

способу життя.[2, с.220] 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз 

окресленої проблеми у масовій педагогічній практиці України виявив позитивні 

тенденції. Так з 1993 року в Україні на державному рівні розпочато 

впровадження валеологічної освіти в навчальний процес, що здійснюється за 

такими напрямами: застосування валеологічних знань у процесі викладання 

предметів гуманітарного та природничого циклів, викладання спеціальних 

валеологічних курсів, проведення відповідної позаурочної виховної роботи 

тощо. Нині в Україні розроблені інтегровані курси «Здоров’я» або 

«Валеологія», які позитивно вирішують деякі аспекти проблеми виховання 

здорового способу життя школярів. 

Сучасний стан здоров’я школярів вимагає тісного співробітництва 

педагогіки з медициною (Ю.Валентик, М.Гундаров, А. Мартиненко, 

В.Полянский). Однак медичний аспект, спрямований на розробку різних 

рекомендацій зі зміцнення і збереження здоров’я дітей практично не торкається 

негативних для здоров’я учнів наслідків розумової перевтоми, тривалого 

нерухомого положення дитини за партою, що спричиняє не лише виникнення 

сколіозів, але й короткозорості, захворювань шлунково-кишкового тракту та 

інші хвороби. 

Як ми бачимо, на сьогодні проблеми здоров’я і здорового способу життя, 

валеологізації освіти й виховання хвилюють багатьох учених у різних аспектах. 

Мета статті. Розкрити сучасні шляхи формування здорового способу 

життя учнів початкових класів. 
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Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-методичної літератури з 

піднятої проблеми дає підставу розглядати здоровий спосіб життя як спосіб 

життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення 

здоров'я, тобто: фізична, психічна, соціальна та духовна його складові. 

Відомо, що важливою характеристикою фізичної складової здоров'я є 

ступінь фізичного розвитку індивіда, стан пульсу, температури тіла, частоти 

дихання, спроможність людини ефективно виконуватися певні дії, здатність 

людини пристосовувати до змін довкілля, ефективно протидіяти 

хвороботворним чинникам [1; 10;13]. 

Поряд з цим надзвичайно важливою є психічна складова здоров'я, яка 

визначає розвиток людини як особистості, забезпечує її душевне благополуччя і 

розкривається через розвиток основних функцій психіки людини, що 

відбувається за допомогою відчуттів, сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, 

уяви, мовлення. Бадьоре самопочуття, відсутність захворювань сприяють 

веселому оптимістичному настрою, прагненню до продуктивного життя. 

Соціальна складова здоров'я проявляється через взаємодію людини із 

соціальним середовищем, через ототожнення особи з певними соціальними 

групами (сім'я, родина, клас, громада, професійна спільнота тощо) [ 8, с.205]. 

Виходячи з вище сказаного, актуалізується потреба створення 

оптимальнихумов для формування, збереження і зміцнення здоров'я що буде 

суттєво позначатися на її емоційному благополуччі. 

Духовна складова здоров'я є своєрідною вершиною, яка складає все 

найкраще в людині, завдяки чому людський індивід стає особистістю і 

розкривається через поєднання вироблення певних правил культури поведінки, 

спілкування і мовлення у взаємодії з рідними, близькими і незнайомими 

людьми. 

Отже, життєздатність людини значною мірою залежить від стану всіх 

складових здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна), та уміння його 

берегти за будь-яких життєвих ситуацій. Звідси випливає важливе завдання 
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сучасної школи та сім'ї - сформувати в учнів потребу цінувати власне здоров'я і 

життя як найвищу індивідуальну та соціальну цінність. 

Основні концептуальні положення нормативно-правових документів 

визначають основні шляхи формування здорового способу життя у молодших 

школярів, де важлива роль відводиться як сім'ї, так і сучасній школі. 

Особливості способу, стилю життя сімей, існуючі традиції щодо дотримання 

принципів здорового способу життя, погляди батьків на цю проблему належать 

до дієвих чинників мікро-соціуму сім'ї. 

Школа має забезпечувати засвоєння учнями комплексу конкретних знань 

про здоровий спосіб життя, зокрема, про прості та дійові заходи протидії 

організму інфекціям; значення гігієни, дотримання чистоти, правильного 

харчування для здоров'я людини; необхідність вакцинації для профілактики 

хвороб, про правильну поставу учнів, гігієну їх опорно-рухового апарату, 

органів слуху та зору [12,с.125; 15 ]. Важливим напрямом педагогічної 

діяльності має бути також і навчання учнів гігієни розумової праці з метою 

уникнення перевантажень. 

Пріоритетну роль у цьому відіграють предмети "Основи здоров'я" та 

«Основи безпеки життєдіяльності», уроки фізичної культури, у процесі 

вивчення яких учні повинні отримати необхідний обсяг знань і практичних 

навичок щодо ведення такого способу життя, який би в повній мірі 

забезпечував збереження здоров'я. 

В.О. Сухомлинський був переконаний, що здоров'я людини - це 

індивідуально достатній та максимально можливий для певної особистості 

рівень гармонійного розвитку духовних, психічних і фізичних сил, що 

забезпечує їй ефективне та повноцінне виконання всіх соціальних, професійних 

та інших функцій.   

Фізична культура - найважливіший елемент всебічного, гармонійного 

розвитку людини. Виховання фізичної культури - це, по-перше, турбота про 

здоров'я і збереження життя як найвищої цінності, по-друге, система роботи, 

яка забезпечує гармонію фізичного розвитку та духовного життя. В. 
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О.Сухомлинський розглядав такі методи формування здорового способу життя 

молодших школярів: бесіди з дітьми та батьками про вплив фізичної культури 

на розвиток різних систем організму; дотримання режиму дня; загартовування 

(праця на повітрі, загартовування сонцем, загартовування взимку в лісі), 

збалансоване харчування; спостереження за самопочуттям. 

У формуванні позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів 

педагогічним працівникам варто керуватися такими критеріями: 

- на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, 

ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, фізична 

розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, 

дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, 

правильне харчування; 

- на рівні психічного здоров’я: відповідальність пізнавальної діяльності 

віку учнів, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, 

адекватної самооцінки, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих 

поведінкових звичок; 

- на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та 

національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, 

працелюбність, відчуття прекрасного у житті, природі, у мистецтві; 

- на рівні соціального здоров’я: сформована громадянська 

відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно спрямована 

комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до 

самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання. 

Дбаючи про утвердження пріоритетів ЗСЖ серед молодших школярів 

педагогам необхідно найперше ознайомитись з матеріалами медичних 

обстежень учнів і відповідно планувати свою діяльність. 

При цьому важлива роль відводиться формуванню правильної постави 

школярів (посадка за партою) використання динамічних хвилин під час 

загальноосвітніх уроків, рухливі перерви, тобто підвищення рухової активності 
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у режимі дня, що запобігає порушенню природного режиму хребта, функцій 

органів зору, покращує фізичну та розумову працездатність учнів. 

Щороку за даними обстеження медичні працівники визначають структуру 

захворюваності учнів   школи. Результати діагностики учнів знаходять своє 

відображення в паспорті здоров’я дитини, який дає інформацію про зріст, вагу, 

артеріальний тиск та фізичний розвиток. Проаналізувавши стан здоров’я дітей, 

провівши анкетування батьків та дітей, вивчивши результати медичної 

діагностики та моніторингу були скомплектовані способи та засоби, спрямовані 

на формування здоров’язбережної поведінки дітей. 

Відомо, що для молодшого шкільного віку найбільш доцільними 

методами виховання є розповіді, бесіди, приклади, серед засобів - фізичні 

вправи, рухливі ігри, виховні ситуації, змагання. Зокрема спонукальна функція 

розповіді орієнтована на засвоєння фактів і накопичення знань, на формування 

пізнавального інтересу до збереження і зміцнення здоров’я. З метою ефективної 

реалізації цієї функції вчителі практикували використання різноманітних 

прийомів, серед яких, насамперед, виділяється наведення яскравих прикладів, 

«проектування» розглянутих оздоровчих проблем на особистість молодшого 

школяра, що розуміється як створення виховних ситуацій, за яких питання 

формування здорового способу життя стають особистісно значущими. 

Постановка проблеми, пов’язаної із станом здоров’я, актуалізація набутих 

молодшими школярами знань та практичного досвіду з формування, 

збереження і зміцнення здоров’я є доброю передумовою здоров’я зберігаючої 

діяльності у повсякденному житті. Зазначимо, що розповідь вчителя, його 

слово, оцінки або судження мають таке велике значення для молодших 

школярів, що, навіть усупереч небажанню дотримуватись основних вимог 

здорового способу життя, стимулюють зміну ставлення учня до цієї діяльності 

на краще. 

Беручи до уваги схильність молодших школярів до наслідування,під час 

виховних годин, шкільних свят, зустрічей із цікавими людьми, широко 

застосовують приклади використання в щоденному побуті здоров’я 
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утверджуючих засобів. Після зустрічей із спортсменами, новаторами здорового 

способу життя  у молодших школярів утверджується стійка мотивація на 

здоров’язбережену діяльність, свій спосіб життя, відбувається проектування 

майбутнього образу самого себе, визначаються позитивні та негативні чинники 

здорової людини. Відомо, що приклад надає конкретні взірці для наслідування і 

тому активно формує свідомість, почуття, переконання, активізує діяльність [ 

3;10]. 

Формуванню оздоровчих навичок також сприяє урок-бесіда. Бесіда як 

метод виховання дозволяє застосовувати діалогічний підхід до виховання у 

молодших школярів здорового способу життя. Доброю нагодою для 

проведення бесід є оприлюднення результатів медичних оглядів, показників 

нормативів з фізичного виховання, підсумків змагання, особисті фізичні 

досягнення учнів тощо. Під час бесіди зі школярами практикується 

обговорення результатів як незадовільних, так і найкращих показників фізичної 

підготовленості учнів. Зважаючи на притаманну молодшим школярам любов до 

казок, дітям пропонується для позакласного читання казка «Мандрівка з 

годинником в країну Здоров’я». Під час виховної години казку читають 

частинами самі діти, а після кожної частини проходить обговорення, де учні 

аналізують поведінку казкового героя. Обов’язковим при цьому має бути 

наявність у класній кімнаті героя казки – годинника. Дітям надається 

можливість висловити свої пропозиції, з повагою віднестися до інших думок, 

разом знайти правильні відповіді, обґрунтувати їх. Так, запитання «Як 

необхідно поводитися дітям, щоб бути здоровими?» учні висловлюють такі 

відповіді: «робити ранкову зарядку потрібно тому, що вона зміцнює здоров’я», 

«мити руки потрібно, бо на брудних руках знаходяться мікроби», «гарно 

пережовувати їжу потрібно тому, щоб вона краще засвоїлась», «їсти більше 

овочів і фруктів потрібно, тому що у них багато вітамінів», «займатися спортом 

або вдома виконувати фізичні вправи», «все робити по черзі, щоб менше 

стомлюватися» та ін. Учні разом із вчителем приходять до висновку «Щоб бути 

здоровим, потрібно дотримуватись режиму дня». Так казка розкриває не лише 
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зміст режиму дня, але й формує позитивне ставлення до гігієнічних вимог, 

допомагає усвідомити і засвоїти норми оздоровчої поведінки, черговість 

виконання режимних моментів, а застосування діалогічного підходу допомагає 

зробити молодшим школярам висновки про необхідність дотримання режиму 

дня з метою збереження здоров’я. 

Наші спостереження засвідчують, що ефективний педагогічний вплив на 

здоров’я учнів дає привчання до рухової активності в ігровій формі. 3 цією 

метою також організовувались спортивні ігри та змагання із застосовуванням 

різних фізичних вправ, які вивчались на уроках фізичної культури з подальшим 

визначенням рівня фізичної підготовки дітей. При цьому визначалися ті, які 

досягли успіху, й ті які вивчались на уроках фізичної культури, хто через 

недостатній рівень фізичної підготовленості відстав, але доклав максимум 

зусиль. Таким чином, схвалення переможців, з метою спонукання дітей до 

повторювання фізичних вправ є застосуванням наступного методу виховання– 

заохочення. Діти молодшого шкільного віку мають більшу потребу в 

заохоченні, схваленні вчинків, ніж діти інших вікових груп. Зважаючи на 

незаперечний авторитет вчителя (вихователя) для молодших школярів, метод 

заохочення має велику виховну силу, активізує процес формування у молодших 

школярів здорового способу життя. 

У вихованні здорового способу життя молодшихшколярів неабияке 

значення має дотримання вимог раціонального харчування. Тому учителі-

практики розповідають дітям про необхідність приділяли увагу часу і 

послідовності прийняття їжі. Для засвоєння дітьми правил гігієни і поведінки 

під час харчування педагоги використовують приклади із відомих казок 

К.Чуковського «Мийдодір» та «Федорине горе» з подальшим їх обговоренням. 

Наші спостереження засвідчують, що цей виховний метод передбачає 

діалогічну взаємодію і спонукає молодших школярів до активізації їх 

самостійності в оцінних судженнях, формує негативне ставлення до людської 

неохайності. Під час обговорення казок увага акцентувалася на таких правилах 

поведінки в їдальні «перед їжею мити руки», «пити невеликими ковтками», «не 
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стукати ложками по тарілці», «не нахилятися низько над столом», «лікті на стіл 

не ставити», «їсти тихо», «під час їжі не розмовляти» та ін. Таким чином, 

учитель разом з учнями має можливість формулювати конкретні правила 

поведінки під час їжі. 

Не менш важливий компонент здорового способу життя дитини-сон, який 

є необхідною умовою психологічної та фізичної рівноваги, формою 

життєдіяльності [4, с. 13]. Ознайомлення молодших школярів із різноманітною 

інформацією про залежність стану психофізичного здоров’я від умов і 

тривалості сну, наведення конкретних прикладів, подання цієї інформації за 

допомогою різних виховних методів (бесіда, розповідь, виготовлення плакатів, 

виховні ситуації тощо) сприяють розумінню дітьми важливості означеної 

здоров’язбережної складової та здорового способу життя. 

Наші спостереження засвідчували, що під час проведення розповідей і 

бесід учителі-практики значну увагу приділяли питанням усунення різних 

негативних чинників, що впливають на нічний сон. Дітям на конкретних 

прикладах пояснювали, що недобре спати у непровітреному приміщенні, у 

якому окрім пилу, міститься багато вуглекислого газу, який перешкоджає 

засинанню. В сучасних квартирах знаходиться велика кількість різної теле- і 

радіоапаратури, електроприладів, котрі випромінюють слабкі електромагнітні 

поля і можуть викликати головний біль, ускладнення дихання тощо. Адже 

дитячий організм значно вразливіший до таких впливів, у порівнянні з 

дорослою людиною. Учні повинні знати причини і сутність цієї небезпеки для 

власного здоров’я і при можливості намагатись усунути ці здоров’яруйнівні 

чинники. 

Висновки і пропозиції. За допомогою активних методів навчання діти 

отримують важливу для себе інформацію щодо ведення здорового способу 

життя. Використовуючи здобуті знання, уміння та навички утверджується 

позитивне уявлення про себе, про можливості власного організму, сильних 

особистісних якостей, пробуджується співчуття та поваги до інших людей, 

формується здоров’язберігаюча поведінка, яка вважається прийнятною в 
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суспільстві. Діти набувають навичок здорової міжособистісної комунікації, 

критичного мислення для розв’язання складних проблем, пошуку альтернатив, 

вчаться висловлювати свою думку, відкрито говорити про свої почуття, 

приймати рішення в ситуаціях, які загрожують здоров’ю. 
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УДК 657         Педагогічні науки 

 

НАРОДНА ГРА – НЕОЦІНЕННИЙ СКАРБ, ПЕДАГОГІЧНА ЗНАХІДКА,  

МОГУТНІЙ ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Пастух М.Д., 

вчитель української мови та літератури 

Розтоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Косівської районної ради 

с. Розтоки, Україна 

Наш український народ  має багату й оригінальну культуру, надбану 

численними поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість та 

настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, святах, 

обрядах, фольклорі. 

Рід наш прекрасний. Наші пращури відбирали найцінніші надбання, 

збагачуючи їх і бережливо передавали із покоління до покоління. Українці 

вміли відчувати природу, черпати здоров'я й красу з її лона; всі творчі сили 
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людини були спрямовані на зміцнення сім'ї та свого роду. Отож, нашим, 

учительським, прямим обов'язком є продовження справи наших предків. 

Відомий знавець традиційно-культурної спадщини Олекса Воропай 

вирізнив народні звичаї в унікальне явище, наділивши їх неповторною 

народознавчою силою. Він констатував, що звичаї народів це ті прикмети, за 

якими розпізнають народ не лише в сучасному, а й у історичному минулому, це 

міцні елементи, які об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. 

Вивчення й оволодіння здобутками минулої спадщини закладає 

підвалини національно-свідомого громадянина, бо, як зазначає  І.Огієнко, 

культура наша давня, велика, оригінальна, самостійна, і серед слов'янських 

народів посідає почесне, одне з перших місць. Особливу роль мови у вихованні 

громадянина-патріота, вважав учений, є виховання рідною материнською 

мовою, бо особа, що не зросла на рідній мові, загублена для нації, бо ціле життя 

буде безбатченком, і справи рідної  нації будуть їй чужі.  

Національна спрямованість освіти полягає у невідділенні загальної освіти 

від національного ґрунту, її органічному поєднанні з національною історією і 

традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу. Для того, 

щоб діти стали народом, треба, щоб ланцюг духовності народу не переривався. 

Ю.Руденко зазначав, що освіта і виховання є найважливішими 

компонентами культури, яка в усьому світі розвивається національними 

шляхами. 

Одним із таких культурних надбань є народна гра. Вона дає основи знань 

з фізичної культури і спорту, валеології, народознавства; розвиває 

комунікативні здібності учнів, логічне мислення, фізичні й моральні якості; 

виховує любов до рідного краю, повагу до традицій, звичаїв та обрядів, 

спонукає кожну дитину  усвідомити  себе  частиною свого народу, поєднати 

свою  діяльність  з інтересами нації, відчути себе національно свідомим 

громадянином України.  Це неоціненний скарб, неоціненна педагогічна 

знахідка для навчання та виховання дітей, зокрема на уроках української мови 

та літератури. 
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Педагогічна значущість народних ігор, основні компоненти яких (зміст, 

форма, методичні особливості) роблять їх одним з ефективних засобів, що 

можуть застосовуватись майже на кожному уроці. Проведення народних ігор на 

уроках української мови і літератури вимагає попередньої підготовки та 

творчості. В кожну гру стараюся внести корекцію, змінити форму проведення, 

але так, щоб вона не втратила національну значущість та допомагала сприймати 

навчальний матеріал. 

Наприклад, у 5 класі під час вивчення розділу «Із народної мудрості»,                  

а в 6 - «Календарно-обрядові пісні», є можливість ознайомити дітей з багатьма 

народними іграми, що проводяться у формі інсценізацій, рольових ігор та 

супроводжуються піснями («Ягілочка», «Чий вінок кращий», «Гра з 

хустиночкою», «Як у нас біля воріт» та ін.  

Знайомлячи дітей з обрядовою піснею чи грою,треба розповісти про 

дійових осіб, її походження та проведення. Цю розповідь на уроці може вести  у 

формі  рольової гри Дід і Баба  

Ці ролі можуть виконувати підготовлені учні з цього ж класу, а можуть на 

урок завітати «дідусь» і «бабуся» хтось із старшокласників у відповідному  

одязі. Також можна ознайомити дітей з давньою традицією святкування Івана 

Купала (гра «Горю – дуб»). 

Вивчаючи у 6 класі один із найдавніших хороводів  – гру «Кривий 

танець» (зміст у підручнику),  знайомлю дітей з його історією (у підручнику її 

немає). Підготовлений учень розповідає, що гра виникла дуже давно, коли на 

нашу країну нападали татари. Батьки тоді вчили дітей остерігатися ворога й у 

разі небезпеки заплутувати свої сліди, щоб чужинці по них не потрапили в село. 

У танку імітується саме такий  рух – по кривій. Діти грали в цю гру, водили  

«кривий» хоровод по обіді біля церкви на свято Благовіщення. Люди з 

особливою шаною ставилися до цього свята, коли «Бог благословляє всі 

рослини».  Працювати в цей день вважалося гріхом, існувало повір'я, що на 

Благовіщення  навіть птах не в'є собі гнізда. А на свято вранці діти виходили в 
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поле до бузька (лелеки), показували йому освячений хліб і промовляли: 

«Бусень, бусень, на тобі  хлібця, а ти нам – жита копу». 

Про Благовіщення та звернення до лелеки використовую на уроці 

розвитку зв'язного мовлення на тему «Твір-опис тварини», доречно підготувати 

ширшу розповідь про цього «сонячного птаха»,- так назвав його 

В.О.Сухомлинський.  Фізкультхвилинку проводжу у формі інсценізованої гри 

«Вирій».  

Після закінчення гри учні беруть листочки, на яких вдома напишуть твір-

мініатюру про почуття, які викликало в них спілкування з сонячними птахами, 

за бажанням доповнять малюнками. Урок продовжується,діти складають 

художній опис лелеки. 

Ознайомлюючи п'ятикласників з темою «Діалог», пишемо зоровий 

диктант або виводимо на екран зміст гри «Лапанка в коло». Вчитель або учень 

роз'яснює, що таке діалог та розділові знаки при ньому.  Вимикаємо екран та 

граємо гру (фізкультхвилинка), а після цього записують в зошит діалог за 

змістом гри або придуманий як відгук на неї. Аналогічною народною грою є 

гра «Нещасний ополоник», але тут обов’язково треба пояснити, що таке 

ополоник, принести його в клас, щоб усі побачили, або напередодні відвідати 

шкільний музей «Полонинське літо», де пересвідчитись, що це велика дерев'яна 

ложка спеціальної форми з тонкими краями для збирання сметани з молока у 

широкій мисці, який використовувався на Гуцульщині.   

На основі тексту, виведеного на екран чи написаного як пояснювальний 

диктант для вчителя відкривається широке поле діяльності – реалізується 

виховна мета і навчальна,  повторення орфограм, пунктограм, частин мови та 

інших тем.  

Подобається дітям також  гра «Чабан», де вони зображують овець, кілька 

з них – вовки. По дорозі додому овечок перестрівають вовки, ловлять їх і 

відпускають лише тих, хто відповість на поставлені  питання.               А тих, що 

не зуміли відповісти загонять у свої володіння  (крейдою описане коло). 
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Визволяє їх з неволі вчитель, який добре знає знання учнів і поставить їм 

посильне питання.  

Питання можуть бути різними: з мови, літератури, за змістом твору, 

читання віршів напам'ять, з теорії літератури та ін. Роль вовків повинні 

виконувати учні, які добре навчаються й знають відповіді на поставлені 

питання. Звичайно, вчитель уважно слідкує, враховує при оцінюванні. На 

основі цієї гри говоримо про нашу Гуцульщину,  де ціниться праця чабанів, їх 

життя та побут на полонинах, звичаї, традиції, звертаємо увагу на велике 

значення вівчарства. 

З народними танцями можна ознайомити учнів грою «Дрібушечки» на 

підсумковому уроці з теми «Склад слова» або «Способи словотворення». 

Незабутнє враження справляє на дітей розповідь про інтер'єр  житла в 

різних регіонах України, побут, звичаї та обряди українського народу, про те, 

як споконвіку люди шанували свою оселю, свою берегиню роду. Інсценізація  

«Хата моя, біла хата…». Пропоную використати її, вивчаючи вірш 

Станіслава Чернілевського «Теплота родинного інтиму».  

Українські народні ігри – невичерпне джерело, з якого витікають тисячі 

струмочків – ідей для творчості вчителя. 

Крім того, використовую в 5 – 6 класах нетрадиційні уроки з елементами 

народних ігор: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-

вікторина, урок-дослідження, урок під відкритим небом тощо, які зацікавлюють 

учнів і підвищують рівень пізнавальної діяльності і мотивації до вивчення 

рідної мови.  

Отже, виходячи з власного досвіду та досвіду вчителів-практиків, можу 

зробити висновок, що використання на уроках української мови в 5 – 6 класах 

окремих інтерактивних технологій, проведення народних ігор    дійсно 

підвищують рівень пізнавальної діяльності та мотивації учнів, виховують 

національно-патріотичні почуття справжнього громадянина своєї Вітчизни, 

зацікавлюють їх, що сприяє бажанню виконувати ті чи інші види робіт, а відтак 

– засвоювати навчальний матеріал у співпраці, співтворчості, шляхом 
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самостійної роботи. А мені (як учителю) дає змогу диференціювати, 

індивідуалізувати процес навчання, розвивати аналітичне мислення учнів, 

формувати в них навички самооцінки, самоконтролю навчальної  діяльності, 

сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати 

активну особистість, яка вміє бачити і вирішувати нестандартні проблеми. 

Організовувати  пізнавальну діяльність школярів під час виконання 

ігрових завдань, інтерактивних вправ потрібно  поступово, тому я практикую, 

починаючи з 5 класу, використання зазначених технологій і форм роботи, 

плануючи ускладнення їх в старших класах.  

Впевнена, застосування ігор підвищить міцність і якість засвоєння знань, 

якщо вони будуть відбиратися, конструюватися у відповідності до змісту 

досліджуваної теми, цілей і завдань уроків; використовуватимуться в поєднанні 

з іншими формами, методами й прийомами, відповідатимуть інтересам і 

пізнавальним можливостям учнів. 
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Unlike traditional linguistics, that viewed metaphor mainly as a figure of 

speech, modern approach treats metaphor as a cognitive phenomenon which is not 

just a mode of language, but rather a mode of thought. The new theory of metaphor 

claims that metaphors help to understand complex and often abstract ideas in terms of 

other, more understandable ideas which come from our bodily or cultural experiences 

[1].  

1. Being a cognitive device, metaphor can and should be employed in 

language teaching. Metaphoric education is holistic in its nature and allows learners 

to come up with new generalizations as well as provides them with a new 

understanding of the phenomena that they are already familiar with.  Unlike 

traditional, linear approach, which only enables learners to acquire one grammatical 

item at a time, metaphoric education is more “organic” and encourages establishing 

connection between various linguistic data [2 , p. 102]. This allows learners to deduce 

new knowledge in a more efficient way. Thus, we can view metaphorization as a 

universal means of enriching human knowledge,  as well as a means to a successful 

foreign language acquisition [3, p.110]. 

2. One of the most challenging areas to master while learning a foreign 

language is grammar. In textbooks, grammar is very often presented in the form of 
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isolated sentences, out of context.  Learners then are supposed to do various exercises 

(repetition, transformation etc) that are aimed at mastering this particular grammar 

phenomenon. However useful these exercise might be, they deny learners the 

opportunity of seeing the systematic relationships that exist between form, meaning 

and use [2, p.102].  

3. And this is where metaphors can help. Let us consider an example 

proposed by Jean-Remi Lapaire for the task of explaining the concept of irregularity 

in the tense system of English verbs:  Irregular verbs are creative. They design their 

own fancy clothes. They never wear those dull uniforms! Irregular verbs are true 

artists! Doesn’t that make you like them more? [4, p. 4]. Students are supposed to 

conclude that verbs can be looked upon as persons. Their affixes are articles of 

clothing. Regular forms are uniforms. Irregularity is rebelliousness. Irregularity is 

creativity [4, p. 5]. 

4. Even the whole concept of learning grammar may be explained / 

represented in the form of a metaphor.  Basically, in learning English, a student 

should master one tense form before being introduced to other forms.  

Metaphorically, learning another language by this method is like constructing a wall. 

The language wall is erected by placing one linguistic 'brick' over another. The easy 

grammatical bricks are laid at the bottom of the wall, providing a foundation for the 

more difficult ones. The task for the learner is to get the linguistic bricks in the right 

order [2, p. 101]. You cannot expect a house to stand firmly, if you have begun its 

building without constructing proper foundation, or if you have “missed” a brick or 

two along the way.  

This metaphor “language is a building” can help learners to better appreciate 

their level of linguistic competence (metaphorically speaking, which floor they are 

on) and can boost their motivation.  
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У сузір’ї постатей, які визначають історію розвитку української педагогіки 

кінця ХІХ і до 40-х років ХХ століття, чільне місце посідає Софія Русова. Її ім’я 

пов’язане із творенням національної педагогічної концепції, яка з’явилась на 

ґрунті тісного поєднання народно-педагогічного досвіду і педагогічної теорії.  

Педагогічна спадщина С. Ф. Русової характеризується тим, що вона 

одночасно була ідеологом, методологом, організатором освіти, вченим-

аналітиком, педагогом, психологом, методистом. Її творчий доробок став 

об’єктом вивчення вітчизняних науковців фактично лише за останні два 

десятки років, з часів набуття Україною незалежності. 

Софія Русова сформувалася як педагог-науковець, ввібравши всі 

прогресивні ідеї реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття, 

які й сьогодні живлять педагогічну думку. Цілком по-сучасному сприймається 

нині, як і колись, заклик Софії Русової працювати на благо українського 

народу: «Життя не жде, воно кличе нас до роботи. І доля, щастя нашого народу 
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залежить від того, як ми проведемо в життя дороге, велике гасло: вільна 

національна школа для виховання вільної, свідомої, дужої нації» [1, c.16]. Праці 

педагога з питань дошкільного виховання є часткою скарбниці української 

педагогічної думки. Вони складають основу нашого національного закладу 

дошкільної освіти, на які мають спиратися сучасна педагогічна наука і 

практика. 

У своїх працях С. Русова зосереджувала основну увагу на проблемі 

творення національної системи виховання і навчання як дітей дошкільного, так 

і шкільного віку. Вона писала: «… народові, який немає школи і не дбає про 

неї, призначені економічні злидні й культурна смерть. Ось через що сучасним 

гаслом усякого свідомого українця мусить бути завдання: рідна школа на 

Вкраїні!» [2, с. 33]. 

У радянській Україні ім’я палкої прихильниці національного виховання 

було забуте. Її праці не використовувались у науковому обігу та практиці 

дошкільного виховання. Ярлик педагога буржуазно-націоналістичного напряму 

наклав «табу» на багатогранну і цілком сучасну спадщину Софії Русової, яка 

стояла біля витоків суспільного українського дошкільного виховання, 

теоретично обґрунтувала принципи його розвитку [3]. 

Лише після проголошення суверенності України предметом наукового 

аналізу стала багатогранна педагогічно-просвітницька діяльність Софії 

Федорівни Русової – педагога європейського рівня, визначного громадського 

діяча, літературного критика, мемуариста, життя якої було і залишається 

прикладом служіння українському народові в його прагненні до волі, до 

утвердження державності, національної системи освіти й виховання. 

Актуальні ідеї педагога щодо національних дитячих садків та досвід 

практичного впровадження цих ідей в умовах сучасних закладах дошкільної 

освіти обговорювалися на міжнародних конференціях. 

Здійснила обґрунтування різноманітних принципів, методів та форм 

організації навчання дітей передшкільного віку, розкрила особливості  

змістово-методичного забезпечення дошкільного виховання на національному 
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ґрунті, окреслила сутність та форми  підготовки педагогічних кадрів для роботи 

у дитячих закладах.  

У педагогічних творах Софії Русової осмислюються й обґрунтовуються 

наукові засади педагогіки на основі глибокого аналізу попередніх і сучасних їй 

надбань вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки, найновіших досягнень у 

галузі психології, філософії, соціології. Теоретичні дослідження 

зосереджуються навколо центральної ідеї: національна освіта, дошкільне 

виховання − як засоби формування громадянина-патріота, високоморальної 

особистості. 

Питання, які вивчались Софією Русовою, розглянуті на основі ґрунтовного 

огляду тогочасних вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних 

досліджень. Вона детально проаналізувала погляди багатьох зарубіжних 

педагогів і психологів, зокрема, М. Монтессорі, Ф. Фребеля, показала 

можливість використання їх ідей у вихованні українських дітей. 

У своїх працях «Націоналізація дошкільного виховання», «В дитячому 

садку», «Дошкільне виховання» та ін. С.Ф. Русова глибоко розробляє методику 

навчання та виховання дітей: досліджує проблеми розвитку мови і мовного 

навчання, науки чисел, морально-соціального виховання, підготовки 

педагогічних кадрів (садівниць) тощо. 

У книзі «Дошкільне виховання» вона дала досить вичерпну відповідь 

відносно того, яким повинен бути український дитячий садок: «він мав 

організовуватись на підставах науки, відповідно до сучасних певних принципів 

психології і педагогіки. Разом з цим він має бути весь пройнятий національним 

духом нашого народу» [4, с.36 ]. 

У публікаціях «Дитячий сад на національнім ґрунті», «Націоналізація 

дошкільного виховання» Софія Русова розкриває ідеї гуманної педагогіки та 

звертає увагу на необхідності використання вихователями у роботі з дітьми, 

найкращих зразків національної культури, українських звичаїв, традицій [5]. 
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Книга — «Нові методи дошкільного виховання» посідає чільне місце у 

педагогічній спадщині педагога. Обґрунтувала кваліфікаційні вимоги до 

вихователя, ставила вимоги до абітурієнтів, надавала важливого значення 

роботи вихователя з дітьми.  

С. Ф. Русова в творах «Дошкільне виховання», «Нові методи дошкільного 

виховання», «У дитячому садку» та ін. наголошувала на тому, що головне 

завдання виховання – це виховання національно свідомої, творчої, 

працелюбної, духовно багатої особистості. Зауважувала, що, коли «дитячий 

ранок» (так педагог називала передшкільний вік) проходить за несприятливих 

умов, то дитина виростає слабкою, з хиткою волею і небезпечними нахилами 

[6, с.24]. 

Незважаючи на велику творчу спадщину С. Русової, є численні списки 

неопублікованих педагогічних творів. Проте, найбільш фундаментальними 

серед них є «Соціальне виховання, його значення в громадському житті», 

«Практичні поради до виховання дітей», «Національна школа у різних 

народів», «Середньовічні університети». 

Всебічне і глибоке творче використання творчого доробку Софії Русової 

допоможе у розв’язанні проблеми розбудови національного дитячого садка, 

допоможе уникнути того, що основною вимогою національної системи освіти і 

виховання іноді визначають тільки фольклоризацію або цикл народознавчих 

предметів. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 8 ДО 11 РОКІВ 

НА ЗАНЯТТЯХ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ 

ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОМАНІТНИХ СУЧАСНИХ ТЕХНІК. 

«КВІЛІНГ» ТА «НИТКОГРАФІЯ» 

Соколова  Г.М.,  

викладач-методист Київської дитячої 

 художньої школи №7, м. Київ, Україна) 

Пропоную до уваги дві надзвичайно цікаві техніки з декоративно-

ужиткового мистецтва «Квілінг» та «Ниткографія».  

В художніх школах викладачі працюють по складеним програмам 

минулих років, хоча тенденції сучасного суспільства прагнуть до нових 

звершень і більш новаторського підходу до викладання матеріалу. Пропоную 

на розгляд, до складу методичної програми включити нові завдання з 

«Квілінгу» та «Ниткографії», які урізноманітнять і суттєво збагатять 

викладання декоративної композиції. Ці техніки можуть набагато розширити 

майстерність дитини та її уяву про сучасні види мистецтва. В шкільних 

програмах художніх шкіл та шкіл мистецтв по декоративній композиції 

передбачені такі завдання, як паперова аплікація, мозаїка, батик, розпис по 

склу, колаж і аплікація з тканин. Рідше зустрічається – витинанка і гобелен. 

Наші діти успішно їх опановують, так чому ж не додати до цього чудового 
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мистецтва ще «Квілінг» та «Ниткографію». Тим більше, що ці техніки дуже 

легкі у виконанні, але вимагають від дитини лише терпіння, зосередженості і 

акуратності, а також розвивають дрібну моторику рученят. 

З багаторічного досвіду викладання декоративної композиції по собі 

знаю, що малі діти полюбляють усе цікаве із яскравих кольорів, тому вони з 

величезним ентузіазмом беруться вивчати щось новеньке. На уроках до 

завдання паперова аплікація я додала ще і «квілінг», тобто завдання трохи 

ускладнилося, тому що треба було поєднати в одній роботі обидві техніки 

разом. Маленький експеримент вдався дуже вдало, діти із захопленням 

виконали цю роботу. Ви напевно хочете вже дізнатися що ж це таке.  

««Квілінг» походить від англійського слова guil – пташине перо, 

паперокручення – мистецтво виготовлення пласких або об’ємних композицій зі 

скручених у спіралі тонких смужок паперу. Хоча достовірно походження 

квілінгу не відоме, вважається, що він з’явився одразу після винайдення паперу 

в Китаї у 105 р. н.е. Інші джерела стверджують, що квілінг практикувався у 

Давньому Єгипті. Ця техніка поступово розповсюджувалася по всій Європі і 

завойовувала серця знатних громадян суспільства не тільки як домашнє 

рукоділля, а й в прикрашанні та декоруванні меблів, ваз, підставок, корзин, 

шкатулок та інше. Раніше тільки заможні люди могли собі дозволити купівлю 

матеріалів для квілінгу. Вважається у 300—400 роки срібні та золоті дротики 

були закручені навколо стовпів та ваз, гарні ювелірні роботи було зроблено 

саме за допомогою техніки квілінг». 

У наші часи квілінг став досить відомим і доступним, тож 

кожен охочий може створити неповторні шедеври у себе вдома, а 

також на уроках у дитячих художніх школах. 

Для того, щоб почати працювати над роботою в цій техніці 

треба підготувати матеріали для квілінгу і допоміжні інструменти: 

1. Інструменти для квілінгу: за допомогою них дитина лише 

прискорює 
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процес накручування паперу у спіралі. Пристрій для крутіння паперу 

можна зробити власними силами з голки, або звичайної зубочистки. 

2. Ножиці - мають бути достатньо гострими для максимально точної 

нарізки бахроми з кольорового паперу. 

3. Клей ПВА – має бути густий і не залишати слідів. 

4. Папір для квілінгу. Готові нарізні смужки паперу різного кольору 

можна купити у спеціалізованих магазинах або зробити самим за 

допомогою ножиць, олівця та лінійки. Стандартна ширина смужки повинна 

бути рівномірною з обох країв 3-7 мм. Папір має бути кольоровим, 

двостороннім.  

Першим ділом треба розробити лінійний ескіз звичайним 

олівцем майбутньої композиції на аркуші паперу. Папір може 

бути білим або тонованим, потрібного кольору, форматом А3, 

або А2 в залежності від складності композиції і віку дитини. 

Потім беремо смужки паперу і завиваємо цільну спіраль. Починати потрібно з 

краю смужки, який накручується на кінчик гострого шила, зубочистки або 

вушко циганської голки. Після декількох щільно накручених витків, валик 

можна зняти з голки та крутити вручну. Скручувати рулон потрібно двома 

руками, аби він не розпустився раніше, ніж потрібно. Коли вся смужка 

накручена, треба трохи послабити пальці, щоб придати смужці потрібного 

розміру. Кінчик паперу змащуємо клеєм та закріплюємо до крученої деталі. 

Коли ми накрутимо декілька смужок і клей на краєчку смужки підсохне, можна 

надавати спіралькам бажаної форми, в залежності від того де і як її стиснути. 

Таким чином зробити трикутник, квадратик, овал чи будь-яку форму, результат 

залежить лише від вашої фантазії і поставленої цілі.  

Щоб приклеїти деталі із скручених смужок на папір, потрібно акуратно 

змастити одну сторону смужки в клей. Краще це робити, коли клей налитий у 

будь-яку пласку формочку тонким шаром, тоді на смужці не буде зайвого клею 

і робота виглядатиме охайною. 
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Щоб зробити з паперу будь-який образ треба зразу привчити дитину 

робити смужки у задуманій колористичній гамі, а детальки гармонійно 

підходили по кольору, або навпаки на контрасті. Далі фантазія дитини сама 

підкаже яку форму де краще пристосувати. Для роботи з квілінгом правильніше 

всього брати однотонний фон паперу для контрастності, набагато темніший, 

чим усі кольори смужок, або чисто білий. Тоді робота буде виглядати цілісно і 

яскраво. 

Обов’язково, перед тим, як приступити до виконання роботи у техніці 

квілінг, викладачу потрібно прочитати коротку лекцію з показом візуального 

ілюстративного матеріалу для зразка, щоб діти мали попереднє уявлення про 

роботу в цілому. Тоді у них не виникне ніяких проблем у виконанні тих чи 

інших елементів їхньої власної композиції і урізноманітняться образи в картині, 

а процес створення роботи в техніці квілінг стане захопливим і цікавим. 

Зразки робіт, образів. Дитячі роботи КДШ№ 7 - з поєднанням квілінгу та 

паперової аплікації: 

 

1.Добровольський Дмитро 9 р. 2.Добровольський Данило 8 р. 3.Пивовар 

Анастасія 9 р. 4.Пивовар Олександра 10р. 5.Лісойван Анна 9 р. 6.Присяженко 
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Катерина 7р. 7.Рябошапко Ліза 7р. 8.Романюк Поліна 8р. 9.Лісойван Анна 12р. 

10.Найкус Олександр 9 р. 11.Печайко Софія 8 р. 12.Артамонов Ілля 8р. 

13.Катеринюк Анастасія 8р. 14.Бєлік Поліна 10р. 

Для збільшення емоційності виконаної роботи у дітей, на початку 

завдання, викладач може дати тему для композиції. Наприклад: «Підводні 

фантазії», «Зустріч друзів» та інші. Головна мета, щоб діти зробили своїх 

власних героїв у взаємодії між собою, в рухливому діалозі. Тоді їхні роботи не 

будуть статичними, в них з’явиться ідея, навіть художня пластика. На 

виконання роботи А3 формату потрібно 5 академічних годин, на А2 – 12 годин, 

враховуючи, що урок декоративної композиції проходить всього 1 раз на 

тиждень. Остаточний розмір робіт залежить від особливостей вікового 

сприйняття дітей. Комусь може здатися що таке завдання забирає багато часу і 

за цей термін можна виконати більше різних маленьких завдань. Не погоджуся, 

краще навчити дитину на більш складному завданні доводити одну власну 

роботу до художнього завершення картини, чим робити багато вправ у 

незавершеному, фрагментарному вигляді. 

Таким чином, проаналізувавши готові дитячі роботи, можу сміливо 

сказати, що дітям дуже корисно робити такі завдання по декоративній 

композиції в художніх школах. На перший погляд здається що виконати 

детальну роботу дуже важко, але на власному досвіді я переконалася, чим 

складніше і цікавіше завдання викладач ставить перед своїми учнями, тим 

завзятіше вони працюють над ним. Тому що, цікавість дитини перемагає над 

страхом, що щось не вийде і вона намагається зосередитись над кінцевим 

результатом власної роботи. Головне, щоб викладач вчасно робив учням 

підказки, як виправити помилки, як досягти поставленої мети і на початку 

роботи дати правильну мотивацію. Дитина повинна повірити у власні сили, що 

навіть надскладні завдання вона здатна виконати. Коли викладач вірить у 

майстерність своїх учнів, він постійно їм це доводить, влаштовуючи спочатку 

шкільні, районні, міські, а далі Всеукраїнські та Міжнародні виставки. Таким 

чином, він виховує в дітях майбутніх митців, здатних вільно висловлювати свої 
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власні думки в художніх творах, а також бути конкурентоздатними у вирішенні 

майбутніх задач у будь-якому віці. Дуже важливо, коли дитині подобається 

кінцевий результат її роботи, вона стає впевненою у власних силах, 

натхненною і уважною. А набутий художній досвід дає можливість цінувати 

красу і втілювати її в майбутніх творах мистецтва у повсякденному житті. 

"Квілінг вчить терпінню, акуратності, посидючості. Заспокоює, знімає стрес і 

негативні емоції"- так стверджують майстри з цього виду мистецтва.  

 І на останнє. Бажаю вам гарного настрою, творчого натхнення і 

художнього злету в роботі з дітьми. 

Нетрадиційна техніка декоративно-ужиткового мистецтва малювання 

в ниткографії для дітей віком від 8 до 11 років. 

Ми знаємо надзвичайно цікавий спосіб, як захопити увагу 

вашої дитини на довгий час, при цьому поринути у казково 

творчу обстановку мистецтва. Ниткографія - це створення картин 

за допомогою ниток, як вид мистецтва, стало відомо не так давно. 

Ця техніка зовні схожа на текстильні витвори килимового гобелену, але має 

велику відмінність у створенні картин за методом виконання, це аплікація з 

ниток. Техніка не складна, але потребує акуратності, зосередженості і терпіння. 

Доречи, це дуже важливо виховувати в дитині терпіння і зосередженість.  

Де брати матеріали? Мабуть ви вже здогадалися, в кожному домі є старі 

в’язані речі, викинути які жалко, а носити вже не доречно, тоді рішення просте. 

Старі светри, шкарпетки, шапки, шарфи, рукавички можна розпустити на нитки 

і приготувати їх до нового життя в картинах. При в'язанні речей часто 

залишаються ниточки. Здавалося б, нічого зробити з них не можна. Але не 

поспішайте засмучуватися і викидати їх. До вас на виручку прийде Ніткографія 

- ця техніка допоможе зробити вам із залишків невеликих моточків ниток 

справжні шедеври рукоділля. Якщо Ви ще не чули про цей вид самовираження. 

Тоді трохи історії. 

Ніткографія, як вид образотворчого мистецтва бере свої витоки в 

Мексиці. Картини, які роблять мексиканські народні майстри, створюються з 
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товстих вовняних ниток і показують елементи етносу. Основа для картин 

змащується спеціальним складом (смола сосни + бджолиний віск), і нитки 

різних кольорів з вовни викладаються у формі різних візерунків. 

Ніткографія в наш час стала цікава, багато в чому, завдяки своїй 

маловитратності. Нитки, клей, основа (картон, ДВП, двосторонній скоч), - от і 

все, що потрібно вам приготувати для того, щоб освоїти ниткографію. Так, і 

звичайно, фантазія, завзятість, посидючість і величезне бажання створювати 

картини. 

Ця техніка малювання надзвичайно приваблива, легка у виконанні і дуже 

подобається дітям. Картини, виконані за допомогою ніткографіі, завжди 

виходять дуже яскравими і барвистими. Крім того їм можна надати додатковий 

пухнастий вигляд, використавши «кучеряві» або «волохаті нитки». Перед тим 

як приступати до виготовлення майбутнього шедевра ви повинні спочатку 

підготувати всі необхідні  матеріали: 

 основа (товстий картон, ДВП, ковролін без малюнка); 

 нитки, які підходять за задумом, для створення картини (шерстяні, 

акрилові, бавовняні, також можна муліне); 

 гострі ножиці, густий клей ПВА, пензлик, зубочистки, двосторонній 

скоч, пінцет. 

 також вам потрібна буде основа, на якій ви зможете застосувати 

техніку малювання ниткою на практиці. Для цієї мети чудово підійде ДВП, 

товстий картон, однотонний ковролін або оксамитовий папір; 

 ще - полімерний водостійкий клей, або двосторонній скоч. Якщо ви 

плануєте працювати в компанії учнів, то вам потрібно вибрати клей з не дуже 

різким запахом (густий ПВА); 

 заздалегідь покладіть на своє робоче місце зубочистки і ножиці.  

 акрилові фарби, пензлик або власноруч намальований лінійний 

ескіз готового малюнку. 
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Подивіться на зразки, які гарні роботи можна виконувати з ниток, 

виглядають як коштовні ковдри, але коштує вся ця краса не дорого.  

 

А теперМайстер-клас ниткографії для початківців 

Ніткографія, апробована і пристосована в художній школі поетапно на 

уроках декоративної композиції. Це завдання розраховано на всю чверть по 1 

годині на тиждень, вього 10 – 12 годин. Візьміть основу для майбутньої 

картини. Як правило, в художній школі використовується звичайний картон або 

цупкий папір: 

1. Нанесіть малюнок, який потрібно відтворити за допомогою олівця, 

на папір (зазвичай діти спочатку роблять ескізи майбутньої картини, але також 

можуть використовувати прості візерунки). Готові схеми, знайдені в інтернеті, 

теж можна використовувати як шаблон для майбутньої картини. Але в 

художній школі зазвичай учні самостійно роблять індивідуальні шаблони для 

майбутніх робіт. 

2. Є два способи виконання: 1.Нанесіть клей за допомогою пензлика 

по контуру зображення (з цим легко впораються самі діти). Коли накладаємо 

нитки на густий клей, сильно притискаемо їх до основи пінцетом, не руками, бо 

нитки змащені в клей можуть швидко приставати до рук; 

2. Якщо у вас немає клею, то можна на картон наклеїти двосторонній 

скоч, щільно, смужка до смужки на весь формат. До нього дуже гарно 

пристають нитки будь-якої фактурної, навіть пухнасті. Потім приклейте нитки 

по чітко зазначеним кордонам. Коли нитки приклеювати на скоч (треба не 

забути зняти з нього захисну плівку). Після виконання контуру малюнка, 

заповніть його внутрішню частину. Нитки можна приклеювати як по спіралі, 
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так і в хаотичному порядку. Головна умова - заповнення простору всередині 

фігури без пропусків, без «білих плям»; 

3. Після повного висихання клею на всій поверхні картини, 

пропрасуйте ваш шедевр праскою, використовуючи марлю або тонку тканину. 

Це дозволить приховати можливі нерівності, утворені при викладанні малюнка; 

4. Якщо ви викладали нитки на двосторонній скоч, після завершення 

роботи вам потрібно буде зафіксувати нитки (нанести густо лаком для волосся 

сильної фіксації і дати висохнути). 

7. Помістіть ваше рукодільні творіння в рамку. Дуже красиво виглядає 

оформлена картина з використанням паспарту. 

Така ніткографія, зроблена дитячими ручками,  унікальна, несе в собі 

неповторну позитивну енергетику.  

Дитячі роботи КДХШ№ 7 – зроблені на уроках декоративної композиції в 

художній школі. 

1. Задорожна Катерина 10р. 

2. Дегтярьова Євгенія 9 р. 

3.Добровольський Данило 8 р.  

4. Задорожна Катерина 9 р. 

5. Пивовар Анастасія 10р.  

6. Добровольський Дмитро 10 р.  

7. Чувардинський  Даніїл 10 р. 
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8. Рябошапко Єлизавета 8 р.  

9. Кіняшова Ксенія 10 р. 

10. Пивовар Олександра 10р.  

11. Присяженко Катерина 9р. 

 

Всі ці роботи виконані під керівництвом викладача-методиста Київської 

дитячої художньої школи № 7 – Соколової Ганни Миколаївни. 

Ніткографія в роботі з дітьми винагородить Вашу працю 

сповна! Діти навчаться створювати маленькі шедеври 

образотворчого мистецтва, стануть більш посидющими, 

спокійними, будуть прагнути до пізнання нового. 

Як викладач можу сказати лише одне, мало навчити 

дитину гарно малювати чи змальовувати навколишній світ. Найважливіше 

розкрити внутрішній творчий потенціал кожної особистості. Варто навчити 

учнів бачити світ через призму власного творчого світосприйняття. Навчити 

навичкам творчого мислення та ознайомити їх з різноманітними технічними 

прийомами художньої творчості. І чим більше технік дитина опанує, тим 

гармонійніше вона стане як особистість. Бо кожен технічний прийом 

привносить в індивідуальність дитини свою особливу грань нового розвитку, 

особливо у розумінні великого океану мистецтва. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ  

XXI СТ. 

Сорочук І.І., 

педагог-організатор 

Луцька спеціалізована школа 

 I –III ступенів № 1 

м. Луцьк, Україна 

Інноваційна освіта в цілому – це не якась певна освітня технологія, а 

принцип адекватного використання потенційних можливостей відомих 

елементів системи навчального процесу, що знову відкриваються. Інноваційний 

підхід в освіті визначається не через використання певної моделі, а через 

здатність проектувати і моделювати необхідний  навчальний процес з 

використанням різних освітніх технологій. Необхідно відзначити, що в рамках 

такого конструювання доцільно використовувати змішані моделі[1; 2; 3] 

Інноваційна діяльність є діяльністю всіх учасників інноваційного процесу 

як єдиної колективної системи отримання, накопичення та використання нових 

знань, а також використання нових технологій, заснованих на таких знаннях. 

Ефективність інноваційної діяльності більшою мірою залежить від того, як і 

яким чином взаємодіють один з одним усі учасники цього процесу. Система 

відносин, що виникають в інноваційній освітній діяльності, спрямована на 

становлення суб’єктно-суб’єктних відносин між вчителем і учнем. Така система 

докорінно змінює відносини “вчитель - учень” перетворюючи їх у партнерів, 

які відповідають за результати своєї праці [4, с. 160].  

Педагогічна діяльність вимагає особливої чутливості до сучасних 

тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб 

суспільства й відповідної корекції навчально-виховного процесу. Особливу 

значущість має ця здатність за теперішньої постіндустріальної, інформаційної 
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доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від 172 попередніх навичок, 

умінь і відповідного мислення.  

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної 

діяльності й мислення, як процес створення, упровадження та поширення 

нововведень в освіті. Інновації не виникають спонтанно, а постають 

результатом системних наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного 

досвіду. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень 

психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду [5, с. 76-77]. 

Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість, 

оскільки суб’єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, 

упровадження та поширення нових ідей. Творчий викладач має широкі 

можливості й необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на 

практиці може експериментувати та переконуватися в ефективності методик 

навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень 

навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. 

Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал педагога.  

Інноваційний потенціал педагога – це сукупність соціокультурних і 

творчих характеристик особистості педагога, який виявляє готовність 

удосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів і методів, 

здатних забезпечити цю готовність.  

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають такі чинники: 

творча здатність генерувати нові ідеї; високий культурно-естетичний рівень, 

освіченість, інтелектуальна глибина та різнобічність інтересів; відкритість 

особистості педагога до нововведень, сприйняття різних ідей, думок, поглядів, 

концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті 

мислення. [5, с. 93-94]. 

Крім того, ще всередині минулого століття на Заході забили тривогу: 

учень не готовий до життя в новому суспільстві. Він, винесли присуд 

менеджери великих компаній, не здатний сам учитися, не вміє працювати з 
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інформацією (шукати її, обробляти, переводити з однієї знакової системи в 

іншу). "Технології завтрашнього дня, - пише О. Тоффлер, - потребують не 

мільйонів... людей, готових працювати в унісон на безконечно монотонних 

роботах, не людей, котрі виконують накази, не зморгнувши оком... а людей, 

котрі можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у 

новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки в 

реальності, що швидко змінюється. Світ заговорив про компетентності як 

спроможність особистості застосовувати засвоєні знання й набуті уміння у 

нестандартних ситуаціях, "готовність і уміння діяти", здатність до 

саморозвитку". 

Однією із технологій є  мультимедіа - продуктів: електронних книг, 

енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об'єднаються 

текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. Мультимедіа-технології 

перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, дозволили учням 

(будь-якого віку), не виходячи з навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути 

присутніми на лекціях видатних вчених, брати участь у конференціях, діалогах, 

вести кореспонденцію. Як принципово новий навчальний засіб електронна 

книга відкрила можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, 

Тобто можливості бачити, чути, читати. [6] 

Учні Луцької спеціалізованої школи № 1 відтепер зможуть навчатися, 

використовуючи сучасну інтерактивну панель – MultiBoard. 

MultiBoard – це інноваційний підхід до навчального процесу, який 

доповнює та розширює стандартний підхід у вивченні предметів, допомагає 

уяві якісніше засвоїти поданий вчителем матеріал.  

Завдяки MultiBoard школярі можуть бачити все те, що раніше могли лише 

прочитати у підручниках. Я сподіваюся, що ця корисна річ в майбутньому буде 

у кожній школі. Це дозволить називати нашу освіту – сучасною. Учні зможуть 

отримувати набагато якіснішу інформацію. 

Пристрій оснащено стійким до ударів дисплеєм з вбудованим 

комп'ютером, в який інтегровано спеціальні навчальні програми для 
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можливості вивчати складні механізми у 3-D проекції, це дозволяє учневі 

краще структурувати отриманні знання та використовувати їх згодом у 

повсякденному житті. 

Для дітей надважливо усе бачити на власні очі. Ця інтерактивна панель 

оснащена тач-дисплеєм, завдяки чому надзвичайно цікаво вивчати анатомію, 

фізику, історичні процеси. Будемо сподіватися, що кожна школа матиме таку 

інтерактивну панель для впровадження сучасних інформаційних технологій у 

сучасній школі XXI ст. [7] 

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує 

особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без 

педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою 

здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. 

Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного 

спрямування, їм властиві чітка мотивація інноваційної діяльності та 

викристалізувана інноваційна позиція, здатність не лише включатися в 

інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором. 

Завдяки старанням педагогів-новаторів нових орбіт сягало мистецтво 

навчання і виховання, їм належать різноманітні відкриття. На новаторську 

педагогічну практику зорієнтовано і немало представників науки, які свої 

авторські програми реалізують у закладах освіти не як експериментатори, а як 

учителі й вихователі. У новаторській педагогіці багатогранно втілена творча 

сутність навчально-виховного процесу. Якщо наукова педагогіка розвиває 

загальні закономірності і теоретичні проблеми виховання, то новаторська 

творить ефективні педагогічні технології. 

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є зміни педагогічних 

методик та впровадження інноваційних технологій навчання у кожній школі. 

[6] 
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У ході розвитку методики навчання іноземним мовам, змінювали один 

одного кризи дефіциту і «надвиробництва» ідей, необхідних для формування 

нового методологічного спрямування. Наприклад, перехід до комунікативного 

навчання здійснювався в умовах явної нестачі плідних і справді нових ідей. 

Криза викликала до життя активний методологічний і методичний пошук, який 

сприяв розвитку сучасних методичних концепцій навчання іноземних мов.  

Для того щоб зрозуміти, на чому грунтуються сучасні методики навчання 

англійської мови, необхідно докладно розглянути методичні принципи, які 

лежать в основі цих методик.  

У структуру комунікативного методу входять пізнавальний, розвиваючий 

і навчальний аспекти, які спрямовані на виховання студента. З огляду на це і 

зміст поняття «комунікативності», а також багатогранність системи навчання, 

можна сформулювати такі методичні засади комунікативної методики:  

- Принцип оволодіння всіма аспектами іншомовної культури через 

спілкування. Комунікативний метод вперше висунув положення про те, що 

спілкування слід навчати тільки через спілкування. У цьому випадку 

спілкування може бути використано в якості каналу виховання, пізнання і 

розвитку.  

Спілкування є соціальним процесом, в якому відбувається обмін 

діяльністю, досвідом, втіленими в матеріальну і духовну культуру. У 

спілкуванні здійснюється емоційне і раціональне взаємодія людей і вплив один 

на одного. Саме спілкування є найважливішою умовою правильного виховання.  

Таким чином, спілкування виконує функції навчання, пізнання та 

розвитку і виховання в комунікативній методиці навчання.  

- Принцип взаємопов'язаного навчання аспектам іншомовної культури.  

Комплексний характер іншомовної культури виявляється в єдності та 

взаємозв'язку її навчального, пізнавального, виховного і розвивального 

аспектів. Кожен з цих аспектів, в практичному сенсі, рівноцінні. Але справжнє 

оволодіння одним можливе лише за умови належного оволодіння іншими.  

- Принцип моделювання змісту аспектів іншомовної культури.  
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Обсяг країнознавчих, лінгвістичних і лингвострановедческих знань 

реальної дійсності не може бути повністю засвоєно в рамках навчального  

курсу, тому необхідно будувати модель змісту об'єкта пізнання, тобто відібрати 

в залежності від мети навчання і змісту курсу той обсяг зазначених знань, який 

буде достатній, щоб представити культуру країни і систему мови. При цьому 

також необхідно враховувати пізнавальні потреби окремих студентів, пов'язані 

з їх індивідуальними інтересами і т.п. Певні рамки системи навчання і його 

кінцеві завдання вимагають у методичних цілях створення моделі змісту 

розвитку, тобто певного мінімуму, який необхідний для вирішення завдань, що 

стоять перед предметом.  

- Принцип системності в організації навчання іноземним мовам.  

Даний принцип означає, що комунікативна система навчання будується 

реверсивним шляхом: спочатку намічається кінцевий продукт (мета), а потім 

визначаються завдання, які можуть призвести до даного результату. Це має 

місце в межах усього курсу, кожного року, циклу уроків та одного уроку і 

стосується всіх аспектів. Такий підхід забезпечує навчання системність з усіма 

властивими їй якостями: цілісністю, ієрархічністю, цілеспрямованістю.  

Системність організації процесу навчання передбачає також стадіальність 

оволодіння мовою, тобто включає в себе різні рівні навчального процесу:  

1) рівень ступенів навчання ; 

2) рівень періодів навчання, які визначаються всередині ступенів;  

3) рівень етапів (етап формування лексичних, граматичних навичок, етап 

вдосконалення навичок, етап розвитку уміння);  

4) рівень стадій навчання, які визначаються всередині етапів і підетапів 

(стадії підстановки, трансформації, репродукції, комбінування).  

Кожен з рівнів має свою специфіку, яка визначається психолого-

педагогічними особливостями студентів.  

Таким чином, ситуація виступає не тільки в ролі так званої мовної 

ситуації, але і в більш широкому статусі - ситуації навчальної діяльності.  

- Принцип індивідуалізації в оволодінні іноземною мовою.  
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У комунікативній методиці студент сприймається як індивідуальність.  

Кожен студент, як індивід, має певними здібностями, як загального, так і 

часткового характеру. Комунікативне навчання направлене на виявлення їх 

вихідного рівня і подальшого їх розвитку. З цією метою використовуються 

спеціальні засоби для виявлення здібностей - спеціальні тести, для розвитку - 

вправи і опори.  

Третім провідним компонентом принципу індивідуалізації є так звана 

особистісна індивідуалізація. Вона передбачає врахування та використання 

параметрів, притаманних особистості: особистий досвід, контекст діяльності, 

інтереси і схильності, емоції і почуття, світогляд, статус у колективі. Все це 

дозволяє викликати у студентів справжню комунікативну і ситуативну 

мотивацію.  

Щоб довести це, достатньо врахувати два факти: 1) спілкування, в даній 

методиці - це засіб підтримки життєдіяльності в суспільстві і 2) навчання 

самостійно даної концепції, є модель процесу спілкування.  

У системі комунікативної методики передбачається цілий комплекс 

заходів для підтримки мотивації у навчанні.  

- Принцип розвитку речемислітельной діяльності і самостійності 

студентів в оволодінні іноземною мовою.  

Він полягає в тому, що всі завдання на всіх ступенях навчання являє 

собою мовленнєво завдання різного рівня проблемності та складності.  

Дана методика спирається на інтелектуальні потреби студентів, а це 

спонукає студента до розумової діяльності.  

Мовленнєво завдання покликані розвивати механізми мислення: механізм 

орієнтації в ситуації, оцінки сигналів зворотного зв'язку і прийняття рішень, 

механізм визначення мети, механізм вибору, механізм комбінування та 

конструювання.  

І, нарешті, самостійність, пов'язана з контролем. У комунікативному 

навчанні використовується така стратегія, яка планує перетворення контролю 

через взаємоконтроль у самоконтролью. 



91 
 

- Принцип функціональності в навчанні іноземної мови.  

Даний принцип передбачає, що кожен студент  повинен зрозуміти, що 

може йому дати не тільки практичне володіння мовою, але й використання 

отриманих знань у пізнавальному і розвиваючому аспектах.  

- Принцип новизни в навчанні іноземним мовам.  

Комунікативне навчання будується таким чином, що всі його зміст та 

організація пронизані новизною.  

У висновку важливо відзначити, що всі розглянуті принципи 

взаємопов'язані, взаємозумовлені і доповнюють один одного. Тому слідування 

додається системі передбачає дотримання всіх вищевказаних принципів та їх 

комплексне застосування.  

Перейдемо до наступної методики навчання англійської мови. Це 

інтенсивна методика. Які ж принципи лежать в її основі?  

- Принцип колективної взаємодії, який є провідним у методі активізації, 

найбільш відомому в інтенсивній методиці. Саме цей принцип пов'язує цілі 

навчання і виховання, характеризує засоби, способи та умови навчального 

процесу. Для навчального процесу, в основу якого покладено цей принцип, 

характерно те, що студенти активно спілкуються з іншими, розширюють свої 

знання, вдосконалюють свої вміння і навички.  

- Принцип особистісно-орієнтованого спілкування є не менш значущим. 

Він заснований на впливі спілкування, його характеру, стилю на реалізацію 

виховних та освітніх цілей. У спілкуванні кожен є як впливає, так і піддаються 

впливу. Особливо значуще місце займає тут пізнання людьми один одного, що 

є необхідною умовою спілкування людей.  

- Принцип рольової організації навчально-виховного процесу тісно 

пов'язаний з двома попередніми. Ролі і маски в групі у великій мірі сприяють 

управлінню спілкуванням на уроці. Навчальний спілкування в інтенсивному 

навчанні передбачає наявність постійно активних суб'єктів спілкування (всі 

студенти), які не обмежуються просто сприйняттям повідомлення і реакцією на 

нього, а прагнуть висловити своє ставлення до нього, тобто «я - маска» завжди 
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проявляє особистісну характеристику. Рольова гра - це одне з ефективних 

засобів створення мотиву до іншомовного спілкування студентів.  

- Принцип концентрованості в організації навчального матеріалу і 

навчального процесу є не тільки якісної, а й кількісної характеристикою 

інтенсивного методу. Концентрованість проявляється в різних аспектах: 

концентрованість навчальних годин, сконцентрованість навчального матеріалу. 

Все це викликає високу насиченість та щільність спілкування, різноманітність 

форм роботи. Це спонукає викладачів працювати в постійному пошуку нових 

форм подачі матеріалу.  

- Принцип поліфункціональності вправ відображає специфіку системи 

вправ в інтенсивній методиці навчання. Мовні навички, які сформувалися у 

немовних умовах, неміцні. Тому найбільш продуктивно працюють вважають 

підхід до навчання іноземної мови, який передбачає одночасне і паралельне 

оволодіння мовним матеріалом і мовленнєвою діяльністю.  

Всі п'ять розглянутих принципів інтенсивного навчання іноземних мов 

забезпечують чіткий взаємозв'язок навчального предмета та навчальної  

Методики, описані вище, можна підвести під один заголовок: «Краще 

навчання спілкуванню – це спілкування». 
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ТЕМИ «ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ») 

Тютюник К.В., 

студентка фізико-математичного факультету 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Сучасна людина не обмежується знаннями лише однієї сфери побуту. 

Кожен із нас повинен мати набір «стандартних» навичок, які забезпечують 

повноцінне життя. А вчитель, в силу свого покликання та обов’язків, повинен з 

кожним роком збільшувати цей набір, адже, інформація у світі збільшується 

кожного дня в рази. Зокрема, це стосується і вміння користуватися 

комп’ютером. Проте слід чітко розрізняти вчителя-користувача персонального 

комп’ютера (ПК) та вчителя, який творчо використовує вміння застосувати 

комп’ютер для підготовки та проведення уроку.  

Неодноразово доведено позитивні сторони організації навчання школярів 

з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Однією з них 

є пробудження інтересу учнів, якого так часто не вистачає під час навчання. 

Також перевагою використання ІКТ на уроках є використання програм, які 

спрощують процес засвоєння матеріалу учнями. 

Наприклад, на уроках математики (під час вивчення теми «Функції») 

здійснення всебічного зв’язку між словесним, аналітичним і графічним 
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поясненням дає можливість учням здобуті знання об’єднати в єдине ціле та 

розвивати ініціативу і творчу думку учнів.  

Так, під час вивчення властивостей функцій не менш важлива і графічна 

інтерпретація – один із ефективних та ефектних засобів розв’язування різних 

задач з параметрами, яким значне місце приділено в програмі поглибленого 

вивчення математики в старшій школі, програмі факультативів та підготовці до 

зовнішнього незалежного оцінювання. Завдяки своїй наочності графічний 

спосіб задання функції часто полегшує процес розв’язання задачі. Задля 

спрощення процесу побудови графіків можна використовувати один із 

рекомендованих програмних засобів (наприклад, Gran1, Gran-2D, Gran-3D, 

Graph, KmPlot, Maxima, Desmos).  

Так, використовуючи програму Graph можна показати переваги 

графічного способу розв’язування нерівності     √ . 

Розв’язання. Будуємо графіки функцій  ( )      i  ( )  √ .  

Після цього стає зрозуміло, що рівняння     √  має тільки один 

додатній корінь     , а розв’язком заданої нерівності є проміжок [    ] , 

оскільки дана нерівність визначена тільки для невід’ємних чисел. 

Розв’язавши рівняння     √  традиційним способом, а саме, шляхом 

піднесення обох частин до 

квадрату, теж отримуємо     . 

Слід звернути увагу на 

наступне: по-перше, рівняння 

(   )    не є рівносильним 

рівнянню     √ . Перше має 

корені 1 і 4, а друге – тільки 4.      рис. 1 

Із рис. 1 зрозуміло, чому число 1 є стороннім коренем для рівняння 

    √  . 

По-друге, попередньо побудовані графіки функцій  ( ) і  ( ) знімають 

питання про сторонні корені відповідних рівнянь і нерівностей.   
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Здійснення всебічного зв’язку між словесним, аналітичним та графічним 

поясненням дає можливість учням здобуті знання об’єднати в єдине ціле та 

розвивати ініціативу та творчу думку учнів.  

Наведемо приклад творчої задачі для учнів 9 класу з використанням 

онлайн сервісу Desmos, у якого серед інших можливостей є властивість 

імпортувати готовий рисунок та виконувати потрібні розрахунки. 

 Задача. На рис. 2 зображено міст, опорна арка якого має форму параболи. 

Скласти рівняння цієї параболи, якщо висота арки h = 5 м і найбільша ширина 

її l = 20 м. 

Пропонуємо обговорити способи розв'язання задачі колективно. 

Запитання до класу: 

1. Як можна задати систему координат? (Виберемо осі координат так, 

щоб вісь ОХ пройшла вздовж моста, а вісь ОY — по осі симетрії параболи).   

2. Який вигляд у цій системі координат має рівняння параболи? 

3. На якій відстані від осі симетрії параболи знаходиться точка А? 

4. Знайдіть координати точки А. 

5. Яка рівність справедлива в цьому випадку? 

6. Який вигляд має рівняння параболи? (Відповідь:         ) [1].       

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

При цьому функціями вчителя в організації колективної роботи будуть 

наступні показники [2, ст. 181]: 

 1) забезпечення учням позиції активного суб'єкта особистого учіння;  
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2) налагоджування та підтримка діяльності окремих малих груп і всього 

класу;  

3) контроль за діяльністю груп;  

4) регулювання дискусій, які виникають під час виконання групового 

завдання;  

5) відповіді на запитання учнів.  

Учитель має обов’язково звертати увагу на раціональність правильних 

розв'язків; виправлення допущених помилок після обговорення в групі; наявність 

типових помилок [3]. 

Таким чином, для забезпечення високого методичного рівня вчитель 

математики має володіти навичками роботи з різними програмними засобами, 

основна мета яких полягає у візуалізації об’єктів побудови. Але не слід забувати, 

що комп’ютер – це засіб навчання. Він ні в якому разі не повинен замінити 

учителя, а лише бути допоміжним приладом для кращого засвоєння матеріалу і 

збільшення кількості задач для розв’язання. 

Література: 

1. Капустянська І.А. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

математики [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://osvita.ua/doc/files/news/444/44482/Rozvitok.doc. 

2. Чуманська С. О. Використання інноваційних технологій на уроках 

математики як умова соціалізації учнів/ С.О. Чуманська // «Таврійський вісник 

освіти». – 2015. – №1(49). – С. 178-183. 

3. Саткіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея як зробити урок. / В.І. Саткіна. – 

Харків: Основа, 2008. – 86 с. 
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Під час вивчення курсу алгебри та початків аналізу одним із центральних 

математичних апаратів являється похідна. Основні ідеї математичного аналізу 

виглядають досить простими і наочними, але не варто забувати на занятті про 

прикладну спрямованість навчального матеріалу. Потрібно показати учням де і 

з якою метою можна застосувати отриманні знання з математики в інших 

галузях. 

Питанням прикладної спрямованості математичної освіти, зокрема 

алгебри та початків аналізу розглядали та досліджували відомі методисти та 

розглядали шляхи реалізації проблеми прикладної спрямованості.  

Прикладні задачі допомагають активізувати пізнавальну діяльність 

студентів, підвищують їхній інтерес до вивчення предмета, забезпечують 

розвиток здібностей до технічної творчості, формують навички відшукування 

раціональних шляхів розв’язування поставлених задач 

 Зазвичай за допомогою похідної розв’язується велика кількість задач з 

фізики, економіки, хімії, біології тощо. Тому традиційно застосування похідної 

класифікують за прикладною спрямованістю у різних предметних галузях.  

В даній роботі ми пропонуємо класифікацію задач на застосування 

методів диференціального числення за тими математичними методами, які 

використовуються для їх розв’язання. Такий підхід є зручним для вчителів та 

викладачів математики, а також сприяє формуванню в учнів та студентів 

системних знань про математичні методи, вміння будувати математичні моделі, 

розуміння універсальності математичних моделей та методів. 

Розглянемо детальніше класифікацію задач за математичними методами 

розв’язання (рис. 1.) та наведемо приклади відповідних задач. 
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Рис. 1 
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Задачі на знаходження похідної в точці  

Похідною функції )(xfy   в точці 
0

x   називається границя відношення 

приросту функції до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу 

прямує до нуля, а границя існує, тобто: 

x

xfxxf

x

y
xf

xx 











)()(
limlim)( 00

000
 

Задача 1. Тіло рухається прямолінійно за законом   3 22 2.5 2 1x t t t t     ( x  

виражено у метрах, t  - в секундах). Знайти швидкість тіла в момент часу 1t   с. 

Задача 2. Заряд q  змінюється за законом   20.4q t t   ( q  виражено в 

кулонах; t  - в секундах). Знайти силу струму в момент часу 3t  . 

Задача 3 Кількість бактерій N  у деякій біомасі змінюється за законом 

  2225450 tttN  . Скільки бактерій було у біомасі у початковий момент   

0t ? Яка швидкість приросту кількості бактерій в момент часу 3,5 хв? 

Задачі на визначення проміжків монотонності 

Похідна є важливим інструментом дослідження функцій, зокрема, на 

монотонність (тобто зростання та спадання). Для дослідження функції на 

монотонність скористуємось наступною схемою: 

1. Знайти область визначення функції 

2. Знайти похідну ( )f x  

3. Знайти критичні точки 

4. Позначити критичні точки на області визначення, знайти знак 

похідної і характер поведінки функції на кожному з інтервалів, на які 

розбивається область визначення. 

5. Відносно кожної критичної точки визначити, чи є вона точкою 

максимуму або мінімуму, чи не є точкою екстремуму. 

6. Записати результат дослідження. 

Задача 4. На рис.2 представлено зміну тиску крові вздовж судинного 

русла. Як залежить тиск крові від товщини ділянки судинної системи? На якій 

ділянці тиск крові є найбільшим, а на якій найменшим? 
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Задача 5. Чисельність популяції бактерій у момент часу t  (у годинах) 

задається формулою   2346 101010 tttp  . Протягом якого часу популяція 

зростає? Починаючи з якого моменту часу її чисельність почне зменшуватися? 

  Задачі на знаходження екстремумів функції 

Точки максимуму та мінімуму називаються точки у яких функція 

приймає найбільшого чи найменшого значення. Такі точки ще називаються 

точками екстремуму, а значення функції в цих точках називають екстремумами 

функції. 

В змістовій лінії «Похідна та її застосування» для знаходження точок 

екстремумів представлені тереми про необхідні та достатні умови існування 

екстремумів функції.  

Розглянемо задачі природничого змісту, в яких похідну можна 

використовувати для знаходження екстремумів. [1 с.5] 

Задача 6. Реакція організму на введені ліки може виявлятися 

підвищенням кров’яного тиску, зменшенням температури тіла, зміною пульсу 

чи іншими фізіологічними показниками. Припустимо, що через x  позначено 

дозу призначених ліків. А ступінь реакції   визначається функцією 

   xaxxfy  2

 де a  − деяка додатна стала. При якому значенні   реакція 

максимальна? 

Рис. 2 
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Задачі на найбільше та найменше значення 

Розв’язування багатьох практичних задач часто зводиться до 

знаходження найбільшого і найменшого значень неперервної функції.  

Для знаходження найбільшого і найменшого значень функції можна 

користуватись наступним алгоритмом [2, с.122]: 

1. Знайти критичні точки функції f , які належать відрізку ];[ ba ; 

2. Обчислити значення функції в знайдених критичних точках і на кінцях 

розглядуваного відрізка; 

3. З усіх знайдених значень обрати найбільше і найменше.  

Задача 7 При вивержені вулкану каміння гірської породи викидаються 

перпендикулярно вверх з початковою швидкістю 
0 120v   м/с. Якої найбільшої 

висоти може досягнути каміння, якщо опором вітру можна знехтувати? 

Задача 8. Яка максимальна виручка монополіста, якщо попит аж до 

перетину з осями описується лінійною функцією  Q b ap  , де p  - ціна товару, 

що випускається монополістом; a  і b  - коефіцієнти функції попиту? 

Задача 9 Реакція організму на введені ліки може виявлятися підвищенням 

кров’яного тиску, зменшенням температури тіла, зміною пульсу чи іншими 

фізіологічними показниками. Припустимо, що через x  позначено дозу 

призначених ліків. А ступінь реакції   визначається функцією 

   xaxxfy  2
 де a  − деяка додатна стала. При якому значенні   реакція 

максимальна? 

Висновки. До поняття похідної приводять багато задач природознавства, 

математики, техніки. Тому його доцільно вводити як узагальнення результатів 

розв’язання відповідних прикладних задач. Це одразу виділяє головний 

прикладний зміст поняття, робить його більш природним і доступним для 

сприйняття. 

Література 
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м. Івано-Франківськ, Україна 

Постановка проблеми дослідження: Ідеї щодо підтримки та зміцнення 

здоров’я кожного громадянина на різних етапах привертали увагу суспільства. 

У наш час, коли Україна стоїть на шляху становлення усіх сфер соціального 

розвитку, проблема здоров’я не стала домінуючою як у поведінці кожної 

людини, так і в державній політиці, і це є головною причиною погіршення 

стану здоров’я переважної більшості українців і, що найболючіше, 

підростаючого покоління [4, с. 45]. 

У сучасному українському суспільстві людина проголошена як найвища 

соціальна цінність. Визначено, що передумовою утвердження розвинутого 

громадянського суспільства є виховання людини в дусі відповідального 

ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. У Концепції загальної 

середньої освіти охарактеризовані перспективні орієнтири і шляхи формування 

освіченої, вихованої, фізично і духовно здорової української нації. У свою 
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чергу, формування здорового способу життя через освіту виокремлено як один 

із напрямів державної політики в галузі розвитку освіти. 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні серед пріоритетних 

завдань шкільної освіти визначено виховання в учнів свідомого ставлення до 

свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 

формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження 

та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. 

Мета статті – розкрити теоретичні питання проблеми формування 

здорового способу життя в учнів початкових класів і значення 

здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій у професійній 

діяльності педагога з вирішення цієї проблеми. 

Важливість вирішення цієї проблеми зумовлена необхідністю підготовки 

особистості до життя у світі під впливом негативних зовнішніх чинників, що 

посилюють антропогенне навантаження, погіршують психофізичне здоров’я, 

створюють передумови виникнення шкідливих звичок. 

Здоров’я є складним, багатоаспектним феноменом, який вивчає 

медицина, психологія, педагогіка тощо. Однак саме середній загальноосвітній 

навчальний заклад є основним соціальним інститутом, діяльність якого має 

бути спрямована на ефективне виховання здорового способу життя 

підростаючого покоління [4, с. 47]. 

Загальний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми 

У сучасній психолого-педагогічній літературі проблемам збереження 

здоров’я, виховання здорового способу життя школярів приділяють увагу        

Г. Власюк, Г. Голобородько, Е. Вільчковський, О. Дубогай, С. Свириденко та 

інші. Вони підходять до виховання здорового способу життя школярів з точки 

зору вікових особливостей. В. Дабагян, В. Оржеховська, О. Шевчук вказують 

на необхідність роботи із запобігання розвитку в школярів шкідливих звичок, 

девіантної поведінки. В. Шахненко, М. Гончаренко, С. Юрочкіна, Т. Бойченко 

визначають шляхи організації валеологічної освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 
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Сучасні дослідження проблеми формування здорового способу життя 

дають можливість зробити висновок про багатоплановість підходів у вирішенні 

цієї проблеми. Так, філософський і соціальний аспект формування здорового 

способу життя дітей і молоді відображено у працях А. Бойко, В. Крюкова,       

О. Сахно, медико-біологічний аспект розроблено у дослідженнях М. Амосова, 

Н. Борисенко. Проблема формування у молодших школярів психічного 

здоров’я знайшла втілення у дослідженнях І. Беха, Л. Божович, С. Максименко 

та ін. З точки зору психологів молодший шкільний вік є сенситивним у 

становленні особистості, характеризується формуванням у дитини ставлення до 

себе, до свого здоров’я, здатності відповідним чином реагувати на умови 

життєдіяльності тощо. 

Основний зміст 

Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є складним феноменом 

глобального значення, котрий може розглядатися як філософська, соціальна, 

економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання, внесення 

капіталу, як індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, 

динамічне, яке постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, що, у свою 

чергу, постійно змінюється [7, с. 32]. Г.С. Никифорова відзначає складність 

характеристики поняття “здоров’я”, адже – історія його розвитку налічує 

близько восьми десятків різноманітних визначень [5, с. 116]. 

Загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров’я, 

викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ: “Здоров’я – це стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або 

фізичних вад” [7, с.32]. 

Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров’я як феномен, що 

інтегрує принаймні чотири його сфери, або складові: фізичну, психічну, 

соціальну і духовну. Всі ці складові є невід’ємними одна від одної, вони тісно 

взаємопов’язані і саме разом (у сукупності) визначають стан здоров’я людини. 

Л. Мазуренко підкреслює, що для зручності вивчення, полегшення 

методології дослідження феномену здоров’я наука диференціює поняття 
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фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я, але в реальному житті 

майже завжди має місце інтегральний вплив цих складових [3, с 289]. 

Фізичне здоров’я визначають такі чинники, як індивідуальні особливості 

анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах 

спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівні фізичного розвитку органів 

і систем організму. 

До сфери психічного здоров’я належать індивідуальні особливості 

психічних процесів і властивостей людини, наприклад, збудженість, 

емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб, 

інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уявлень, почуттів тощо. 

Психічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей. 

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, його 

сприйняття складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, 

релігії,моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва 

самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних 

здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все це 

визначає стан духовного здоров’я індивіда. 

Соціальне здоров’я індивіда залежить від економічних чинників, його 

стосунків зі структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, через 

які відбуваються соціальні зв’язки – праця, відпочинок, побут, соціальний 

захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо. 

Дослідниками охарактеризовані передумови здоров’я. До них 

зараховують вісім чинників: мир; дах над головою; соціальну справедливість, 

рівність, неупередженість; освіту; харчування; прибуток; стабільну екосистему; 

сталі ресурси [6, с. 120]. 

Важливо відзначити, що зараз закладається розуміння здоров’я як 

багатовимірного компонента життя людини, як цінність [2, с. 12]. 

О. Савченко підкреслює, що категорія “цінність” належить до ключових 

понять сучасних людинознавчих наук. У довідкових виданнях і наукових 

дослідженнях з філософії освіти, теорії виховання і навчання знаходимо різні 
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тлумачення понять “цінності”, “ціннісні орієнтації”, “ціннісне ставлення”. 

Узагальнено їх інваріантні характеристики можна визначити як опосередковані 

культурою еталони бажаного [5, с. 119]. 

Сьогодні традиційна інтерпретація здоров’я, яка осмислюється передусім 

у сукупності таких понять, як «нездужання», «хвороба» і далі 

«лікування»,»лікар», «медицина», певним чином переглядається дослідниками. 

Відзначимо, що здійснювати роботу з виховання здорового способу 

життя необхідно з перших днів навчання дитини в школі не тільки в ході 

уроків, а й у позаурочній роботі. Однак аналіз наукових праць щодо виховання 

здорового способу життя у школярів свідчить про відсутність однозначного 

підходу до вирішення цього завдання. Існують певні суперечності між 

суспільним запитом на розробку ефективних педагогічних шляхів виховання в 

учнів здорового способу життя та недостатньою розробленістю наукових і 

методичних засад означеного педагогічного явища. 

Серед несприятливих чинників впливу на здоров’я учнів є школа. Так, 

уже при завершенні початкової школи частка здорових дітей в Україні, за 

різними даними, коливається від 4% до 10%. За останні роки захворюваність 

дітей 7-14 років збільшилася майже удвічі. Найчастіше у дітей виникають 

проблеми з опорно-руховим апаратом, з’являються захворювання серцево-

судинної системи, погіршується зір. Причинами цього є недостатність 

валеологічних знань у педагогів, відсутність наступності, системності, 

послідовності у формуванні позитивного ставлення до ведення здорового 

способу життя тощо [4, с. 50]. 

Дотримання здорового способу життя впливає на формування, 

збереження та зміцнення здоров’я, сприяє інтелектуальному і духовному 

розвитку особистості, успішному навчанню. 

Здоровий спосіб життя також сприяє самореалізації особистості. Спосіб 

самореалізації індивіда залежить від його устремлінь, а також від шкали 

моральних цінностей, яка склалася в його уяві. 



106 
 

Отже, здоровий спосіб життя сприяє зміцненню соціального здоров’я 

особистості та суспільства в цілому. Він включає в себе цінності високого 

порядку, оскільки спрямований на гуманізацію й активізацію людської 

діяльності, удосконалення індивідуальних якостей особистості. 

У школах досі переважають традиційні форми навчання, під час яких діти 

виявляють незначну активність, залишаючись пасивними учасниками 

освітнього процесу, тому підготовка вчителів до ефективної діяльності у сфері 

збереження здоров’я значною мірою залежить від уміння застосовувати 

здоров’язбережувальні технології. 

Суть здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій постає в 

комплексному оцінюванні умов виховання і навчання, які дають змогу 

зберігати наявний стан здоров’я, формувати вищий рівень їхнього здоров’я, 

навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників 

індивідуального розвитку, прогнозувати можливі його зміни і проводити 

відповідні психолого-педагогічні, коригувальні, реабілітаційні заходи з метою 

забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної 

«вартості», поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища. 

Щоб проводити ефективну роботу у цій сфері, педагоги мають знати, які 

групи здоров’язбережувальних технологій існують в галузі освіти та обрати для 

себе пріоритетні: організаційно-педагогічні технології, які визначають 

структуру навчального процесу, що сприяє запобіганню перевтоми, гіподинамії 

та інших дизадаптаційних станів; психолого-педагогічні технології, що 

пов’язані з безпосередньою роботою вчителів на уроці, забезпеченням 

психолого-педагогічного супроводу всіх елементів освітнього процесу; 

навчально-виховні технології, які включають програму з навчання піклуванню 

про своє здоров’я та формування культури здоров’я учнів, з мотивації їх до 

ведення здорового способу життя, із запобігання шкідливим звичкам і 

передбачають проведення організаційно-виховної роботи зі школярами після 

уроків, освіту їхніх батьків [1, с. 70]. . 
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Також педагоги мають реалізовувати їх у навчальних закладах через такі 

напрями освітньо-виховної діяльності: створення умов для зміцнення здоров’я 

школярів та їхнього гармонійного розвитку; організацію навчально-виховного 

процесу з урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу на 

організм учня; розробку та реалізацію навчальних програм з формування 

культури здоров’я і профілактики шкідливих звичок; корекцію порушень 

здоров’я з використанням комплексу оздоровчих і медичних заходів; 

функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо 

подолання стресів, тривожності; контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу, нормування 

навчального навантаження і профілактики стомлюваності учнів; організацію 

збалансованого харчування учнів у школі [1, с. 75]. 

Висновки. 

Таким чином, маємо підстави стверджувати, що діяльність педагога у 

сфері збереження здоров’я має містити в собі ознайомлення з освітніми 

здоров’язбережувальними технологіями, вміння реалізовувати їх у навчально-

виховному процесі, але головне – мати бажання виховувати здорову дитину. 

Перспектива подальшого дослідження полягає у більш детальній розробці 

шляхів формування здорового способу життя у школярів. 
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