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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ  
«ПОНЯТТЯ ЕТИКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЕТИКА»
Робота уявляє собою опис заняття з курсу «Етика бізнесу» з урахуванням тенденцій сучасного 

розвитку навчально-виховного процесу у закладах фахової передвищої освіти. В ній розкриті інтер-
активні технології та узагальнений досвід викладання даного курсу для здобувачів освіти вищих на-
вчальних закладів.

Ключові слова: вміння співпрацювати, комунікація, етичні норми, взаємодія, професійна етика.

The work is a description of the lesson from the course "Business Ethics", taking into account the trends 
in the modern development of the educational process in institutions of professional pre-higher education. 
It reveals interactive technologies and generalized experience of teaching this course for students of higher 
educational institutions.

Key words: ability to cooperate, communication, ethical standards, interaction, professional ethics.

Актуальність теми полягає у сучасному 
стані проблеми застосування активних та 
інтерактивних методів навчання, які ство-
рюють необхідні умови, як для становлення 
і розвитку компетенцій, так і для розвитку й 
виховання особистості.

Сприятливість до нового, інноваційне 
мислення формується в людині в ранньому 
віці. Воно залежить від творчої атмосфери  
в сім’ях, навчальному закладі, від викладачів, 
які працюють зі студентом. Дуже важливим  
є створити на занятті атмосферу зацікавленості, 
творчості, бажання діяти та співпрацювати.

Отже, в період навчання студенти присто-
совуються, звикають до традиційних методів 
навчання, де все зрозуміло і немає місця для 
чогось невідомого. Застосування на заняттях 
інтерактивних технологій змінює звичну для 
студента ситуацію навчання, характер його 
діяльності, ставить його в іншу позицію: 
студент перестає бути пасивним приймачем 
знань, а стає активним учасником навчання. 
Тому постала потреба докладно розглянути 
саме інтерактивні форми і методи навчання  
у вищій школі [1, с. 16].

Компетентність у сфері спілкування стала 
однією із головних складових високого про-
фесійного рівня. Це стосується не тільки про-

фесій де потрібна спеціальна комунікативна 
підготовка,(наприклад, менеджери, працівники 
сфери обслуговування), але і практично всіх 
інших професій де є взаємодія між людьми.

Спілкування – це наука де важливі при-
родні задатки і освіта. Тому той, хто хоче 
досягти успіху у стосунках з іншими людьми 
повинен цьому вчитися.

Дуже важливим є створити на занятті 
атмосферу зацікавленості, творчості, бажання 
діяти та співпрацювати.

Дійсно, дуже важливим є вміння співпрацю-
вати, висловлювати свою думку, займати власну 
позицію та розв’язувати творчі завдання.

Отже хочу запропонувати методику про-
ведення заняття з теми: «Поняття етики діло-
вого спілкування»

ЗМІСТ ТА ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Організаційна частина:
– привітання студентів;
– відмітка в навчальному журналі відсут-

ніх студентів;
– перевірка готовності до заняття студен-

тів, аудиторії та обладнання.
2. Актуалізація опорних знань.
Інтерактивна гра «Магазин».
Один із групи студентів є “директором мага-

зину”, до якого надійшов “товар” – питання  
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з предмету. “Директор” пропонує “продавцям” 
(іншим студентам) прийняти “товар” (відпові-
сти на запитання). А потім він сортує “товар”: 
вищий ґатунок – абсолютно правильні відпо-
віді (вищий рівень), перший ґатунок – непо-
вні відповіді (достатній рівень), другий ґату-
нок – відповіді з похибками (середній рівень) 
і неправильні відповіді (низький рівень). Сам 
“директор магазину” теж повинен відповісти 
на запитання .

Запитання для гри «Магазин»:
1. Що таке спілкування?
2. Назвіть види спілкування.
3. З якою метою в мовленні використову-

ються міміка й жести?
4. Яке спілкування ми називаємо профе-

сійним?
5. Чи потрібно знати мову професії? Що це 

означає?
6. Яку людину можна вважати комуніка-

бельною?
7. Яку функцію мови ви вважаєте найго-

ловнішою: естетичну, комунікативну, когні-
тивну (пізнавальну), чи регулятивну?

8. Пригадайте, що вам відомо про комуні-
кацію?

9. Які особливості має комунікація в діло-
вій сфері?

10. Що розумієте під поняттям етика?
11. На вашу думку, в чому полягає етика 

професійного спілкування?
3. Викладання нового матеріалу.
3.1. Повідомлення теми і мети заняття. 

Прочитайте афоризми. Як ви їх розумієте?
1. Етикет – коли поводиш себе трохи 

краще, ніж це необхідно (Уілл Каппі).
2. Етика – це естетика душі (П. Реверді)
3. Етика – це спроба надати загальної зна-

чущості нашим бажанням (Б. Рассел).
4. Істинна етика починається там, де при-

пиняють користуватися словами (А. Швейцер).
5. Щоб досягти успіху в цьому світі, ...потрібні 

хороші манери (Вольтер).
(Довідка: Уілл Каппі – американський 

письменник; П’єр Реверді – французький 
письменник; Бертран Рассел – англійський 
філософ, логік, математик; Альберт Швей-
цер – німецький лікар-місіонер; Вольтер— 
французький письменник, філософ).

Відповіді студентів.
Тема заняття – «Поняття етики ділового 

спілкування, її предмет та завдання».
3.2. Мотивація навчання.
Спілкування – основна форма людського 

буття. Його відсутність чи недостатність може 
деформувати людську особистість. Спілку-
вання є основою практично всіх наших дій, 
служить життєво важливій меті встановлення 
взаємозв´язків і співпраці.

Здатність до спілкування завжди була 
однією з найважливіших людських якостей. До 
людей, які легко вступають у контакт і вміють 
привернути увагу до себе, ставляться із сим-
патією. Із замкнутими людьми намагаються 
обмежити контакти або взагалі уникати їх.

Більшість людей вважає, що вони вміють 
спілкуватися. Але практика свідчить, що 
ефективно це робити вміють далеко не всі, у 
тому числі й керівники, менеджери. До 90% 
робочого часу управлінці повинні витрачати 
саме на спілкування. Адже звіти, проведення 
нарад, засідань, бесід, дискусій, переговорів – 
усе це різні форми ділового спілкування.

Опитування свідчать, що 73% американ-
ських, 60% англійських і 86% японських 
менеджерів невміння ефективно спілкуватися 
вважають основною перешкодою на шляху 
досягнення цілей, що стоять перед організацією.

Спілкування нагадує своєрідну піраміду, 
яка складається із чотирьох граней. У його 
процесі можна пізнати інших людей, обмі-
нятися з ними інформацією, співпрацювати 
з ними і водночас пережити емоційний стан, 
що виникає в результаті цього.

Таким чином, спілкування – це про-
цес установлення й розвитку контактів між 
людьми, що виникає як потреба у спільній 
діяльності та включає:

– сприйняття, пізнання та розуміння парт-
нерів по спілкуванню (перцептивна сторона 
спілкування);

– обмін інформацією (комунікативна сто-
рона спілкування);

– вироблення єдиної стратегії взаємодії 
(інтерактивна сторона спілкування).

У загальному вигляді спілкування є фор-
мою життєдіяльності людей і необхідною 
умовою їх об´єднання (людина – соціальна 
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істота) та розвитку окремої особистості. Соці-
альний зміст спілкування полягає в тому, що 
воно інтегрує соціальний досвід і культуру, 
яка передається від покоління до покоління. 
Спілкування є також важливим фактором пси-
хологічного розвитку людини.

За своїми формами і видами спілкування 
досить різноманітне. Але це є тема нашого 
наступного заняття. А сьогодні ми зосеред-
имо увагу на етичному боці спілкування.

3.3. Оголошення мети і завдань заняття.
Мета заняття – сформувати знання про 

поняття «спілкування», «професійна етика»; 
визначити сутність і зміст етики ділового 
спілкування, етичні норми і нормативи; роз-
вивати навички використання набутих знань  
у процесі ділового спілкування.

У результаті вивчення даної теми студенти 
повинні засвоїти: основні функції, рівні діло-
вого спілкування, види міжособистісних сто-
сунків; володіти прийомами мислення та мов-
лення, збагачувати індивідуальний словник, 
уміти правильно сприймати партнера, пра-
вильно читати, осмислювати й опрацьовувати 
текст, уміти відредагувати текст.

3.4. Лекція.
План лекції.
1. Етика ділового спілкування як наукова 

дисципліна.
2. Предмет та завдання етики ділового 

спілкування.
Спілкуванню властивий діалоговий харак-

тер. Воно відбувається між двома людьми, 
рідше – між людиною і групою, ще рідше – 
між людиною і суспільством.

Діалог репрезентує комунікативну взаємо-
дію між людьми, а також те, що ця взаємодія від-
бувається з певною метою: висловити своє став-
лення до когось, поінформувати, спонукати до 
дії, обмінятися поглядами, переконати в чомусь 
тощо. Досягнення мети буває різним – успіш-
ним, недостатньо успішним і зовсім невдалим. 
Тому виникає питання ефективності, дієвості 
спілкування. Адже воно часом натрапляє на 
різні ускладнення або й перепони, пов’язані  
з віковими, статевими, соціальними, національ-
ними відмінностями співрозмовників, їх нео-
днаковим характером і темпераментом, ступе-
нем освіченості й вихованості, розбіжностями у 

поглядах на життя та іншими якостями, власти-
вими конкретним людям.

Професійна діяльність неможлива без 
наявності контактів (постійних чи тимча-
сових), без обміну інформацією з метою 
успішного вирішення завдань. Спілкування є 
вагомою складовою професійної діяльності. 
Існує думка, що в нашій країні майже 80 % 
проблем будь-якої організації виникає внаслі-
док неефективного спілкування. Д. Рокфел-
лер стверджував, що «вміння спілкуватися з 
людьми – це товар, який можна купити так, 
як ми купуємо цукор або каву. І я заплачу за 
це вміння більше, ніж за щось інше на світі».

Ділове спілкування – це процес 
взаємозв’язку і взаємодії, в якому відбува-
ється обмін діяльністю, інформацією і досві-
дом, спрямований на досягнення певного 
результату, вирішення конкретної проблеми 
або реалізацію конкретної цілі. Особливості 
ділового спілкування полягають у тому, що:

а) партнер у діловому спілкуванні завжди 
виступає як особистість, що є значущою для 
суб’єкта (колега, клієнт, начальник, підлеглий 
тощо);

б) люди, що спілкуються, мають глибоке 
розуміння конкретної справи, яка є предметом 
обговорення;

в) основним завданням спілкування для 
них є продуктивна співпраця.

Під час ділового спілкування легше вста-
новлюється контакт між людьми, якщо вони 
говорять «однією мовою» і прагнуть до про-
дуктивного співробітництва. При цьому заса-
дами їхнього спілкування є етичні норми та 
ритуальні правила ділових взаємин, знання 
й уміння, пов'язані з обміном інформацією, 
а вони керуються тими самими механізмами 
спілкування.

3.5. Виступи студентів із випереджуваль-
ним завданням. Презентації:

“Діловий стиль одягу. Чоловіки”,
“Діловий стиль одягу. Жінки”.
3.6. Лекція:
Стандартні, стереотипні мовні формули 

(штампи) вживаються в типових ситуаціях 
професійного спрямування. Їх щоразу не 
треба вигадувати, щось нове винаходити, 
витворювати якісь особливі слова та звороти 
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для вираження уваги й чемності. Для кожної 
стандартної ситуації професійного спілку-
вання існує впорядкована сукупність знаків 
уваги, вираження шаноби (тобто парадигма). 
Феномен людського спілкування є явищем 
складним. У ньому тісно переплетені соці-
альні, психологічні та мовні чинники.

За умовами та змістом ситуації професій-
ного спілкування розрізняють 15 мовних моде-
лей: 1) звертання, 2) вітання, 3) знайомлення, 
4) запрошення, 5) прохання, 6) погодження, 
7) згода і незгода, 8) вибачення, 9) скарга,  
10) втішання, 11) комплімент, 12) докір,  
13) побажання, 14) вдячність, 15) прощання.

Етикетні вислови являють собою лексично 
обмежене коло слів. Вони закладені в нашій 
свідомості як своєрідні трафарети або заго-
товки, що адекватні тій чи тій ситуації профе-
сійного спілкування (супроводжується слай-
дами презентації).

Порушення ділового етикету можна пояс-
нити двома причинами:

– незнанням або недостатнім знанням ети-
кетних норм;

– небажанням їх додержувати.
4. Закріплення нового матеріалу.
Вправа 1
В Україні завжди високо цінувалася ввіч-

ливість у ставленні до людей. Про це, зокрема, 
свідчить чимало слів на позначення цієї якості: 
ввічливий, вихований, ґречний, запобігливий, 
люб'язний, обхідливий, поштивий, привітний, 
уважний, чемний, шанобливий... Цю низку 
синонімів суттєво доповнюють слова, запо-
зичені з інших мов: галантний, делікатний, 
коректний, тактовний тощо. Головним у цій 
низці є слово ввічливий. Інші синоніми нази-
вають різні відтінки ввічливості.

Поясніть значення слова ввічливість.
Ввічливість – це чемність, дотримання правил 

пристойності у вчинках і в мовленні, вияв вихова-
ності. Це основа етикетної поведінки, невід'ємна 
ознака нормальних взаємин між людьми.

Зразок. Ввічливий – який дотримується пра-
вил пристойності, виявляє уважність, чемний.

Вправа 2. “Коректор”.
З'ясуйте, яких неточностей припустився 

ваш співрозмовник під час спілкування. Запи-
шіть правильні варіанти.

Ви переплутали адресу.
Вибачаюсь!
Я розділяю Ваш смуток.
Я загадаю Вам питання.
По якому ділу Ви до мене.
Скажіть, будь ласка, скільки годин? 
Дозвольте подякувати Вас.
Вправа 3. Що неетичного є у використанні 

деяких мовних формул знайомства?
Ситуація 1.
Як Ваше ім’я?
Назар.
А по батькові?
Сергійович.
А як Ваше прізвище?
Григоренко.
– Запишіть, будь ласка, в анкеті своє пріз-

вище, ім’я, по батькові та інші дані.
4.1. Робота в групах. Випереджувальне 

завдання. Вам було запропоновано, поділив-
шись на три групи, заздалегідь підготувати 
рекомендації «Правила ділового спілкування 
між начальником і підлеглим, між колегами» 

Ділові ігри.
Відтворіть одну (дві) ситуацію (готується  

в парі з одногрупником), дотримуючись пра-
вил ведення службової бесіди.

1) Вам потрібно на завтра відпроситися  
з роботи. Спробуйте умовити свого керівника.

2) Ви – начальник відділу. Попросіть свого 
підлеглого вийти на роботу у вихідний день.

3) Ви – керівник відділу. Ваш підлеглий 
дуже просить надати йому відпустку. Від-
мовте у проханні.

4.2. «Підіб'ємо підсумки». Заповнити 
картки.

Я сьогодні 
дізнався 

про...

У мене виникли питання і я хотів би 
обговорити на наступному занятті 

докладніше … (що саме?)

5. Підсумки заняття.
6. Домашнє завдання:
1. Визначити власну комунікабель-

ність, скориставшись питальником на сайті 
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ  
Лабораторний практикум за адресою:  
http://posibnyky.vstu.vinnica.ua/opp/112.html

2. Підготувати повідомлення (на вибір).
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2.1. Етикет на робочому місці (етикет сту-
дента).

2.2. Невербальні засоби комунікації в різ-
них країнах світу.

2.3. Службовий етикет у різних країнах світу.
2.4. Мовний «антиетикет» сучасного сту-

дента.
3. Укласти міні-словник формул вічливості 

(2–3).
При спілкуванні з покупцями співробіт-

нику магазину рекомендується використову-
вати наступні мовленнєві формули:

Вітання:
Вибачення:
Відмови:
Незгоди: 
Прощання:
Висновки. На підставі зробленого дослід- 

ження, можна зробити наступні висновки:
1. У роботі наведено теоретичне узагаль-

нення і нове вирішення використання інтер-
активних технологій, і надано методичні 
рекомендації щодо організації і проведення 
роботи зі студентами.

2. Наукова новизна роботи полягає у вико- 
ристанні новітніх технологій як окремо,  
так і поєднуючи один з одним, для досягнення 
кращого результату у навчанні.

3. Досліджено, що завдяки сучасним інно-
ваційним технологіям навчання підвищується 

ефективність навчального процесу, досягається 
високий інтелектуальний розвиток студентів.

4. Доведено переваги інтерактивних мето-
дів навчання:

– у роботі задіяні всі студенти;
– студенти навчаються працювати в команді;
– формується доброзичливе ставлення до 

опонента;
– кожний має можливість пропонувати свою 

думку;
– створюється ситуація успіху;
– за короткий час опановується велика кіль-

кість матеріалу;
– формуються навички толерантного спіл-

кування, вміння знаходити альтернативне 
рішення проблеми.

5. Важливим аспектом є те, що студенти 
творчо підходять до вивчення кожної теми, шука-
ють нестандартні рішення виконання роботи. 
І коли на занятті вони вміло демонструють свої 
проекти, творчі роботи, то підвищується їх само-
оцінка, що спонукає до більшої активності.

6. Аналізуючи досягненні результати у роботі 
зі студентами, доходимо висновку, що шлях 
використання інтерактивних технологій є більш 
ефективним ніж використання традиційних 
методик. Таким чином, безумовно, інноваційні 
технології навчання – шлях до підвищення якості 
освіти, зацікавленості у навчанні. Всі завдання 
вирішенні в повному обсязі, поставлена мета 
досягнута. 
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ  

БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ
У статті розглядається проблема психологічної стійкості військовослужбовців Збройних Сил 

України. Обґрунтовується актуальність заявленої проблеми, пов’язаної з російсько-українською ві-
йною. Розкриваються особливості сучасних бойових дій під час яких психологічна стійкість та бойо-
ва активність особового складу є найважливішими складовими, які забезпечують збереження бойової 
ефективності військ (сил) і досягнення перемоги у сучасному бою. 

Ключові слова: психологічна стійкість, структура, бойове завдання, екстремальна ситуація, 
емоційне напруження, психологічне забезпечення.

The article examines the problem of psychological stability of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. 
The relevance of the declared problem related to the Russian-Ukrainian war is substantiated. The peculiarities 
of modern combat operations are revealed, during which the psychological stability and combat activity  
of personnel are the most important components that ensure the preservation of the combat effectiveness  
of troops (forces) and the achievement of victory in modern combat.

Key words: psychological stability, structure, combat mission, extreme situation, emotional stress, 
psychological support.

Сучасна Україна переживає складний 
та відповідальний етап свого розвитку, 
пов’язаний з російською агресією, яка карди-
нально змінила військово-політичну обста-
новку у світі. Російська Федерація вперше 
після Другої світової війни відкрито вдер-
лася на терени незалежної держави з метою 
порушити її територіальну цілісність та нега-
тивно вплинути на збереження її суверені-
тету. У цьому контексті важливого значення 
набувають Збройні Сили України на які, від-
повідно до ст. 17 Конституції України, покла-
даються оборона нашої держави, захист її 
суверенітету, територіальної цілісності і недо-
торканності [1, с. 7].

Психологічна стійкість фахівця посідає 
одне із центральних місць у психологічних 
дослідженнях. Формування у військовос-
лужбовців психологічної стійкості до психо-
травмуючих факторів сучасних бойових дій 

є одним з основних завдань психологічної 
підготовки особового складу. Командири, 
в цілому, розуміючи важливість підготовки 
своїх підлеглих до бойових завдань, нажаль, 
часто недооцінюють важливість психологіч-
ної стійкості у цьому процесі.

Проблема психологічної стійкості до стре-
согенних чинників професійної діяльності 
представників ризиконебезпечних професій 
знаходиться у фокусі уваги значної кількості 
досліджень українських та зарубіжних фахів-
ців. Науковцями вже напрацьовано велику 
емпіричну базу результатів всебічних дослі-
джень цього феномену, створено теоретико-
методичні моделі з детальним описом їх прак-
тичного застосування.

Процес адаптації військовослужбовців 
до екстремальних чинників і особливо умов 
сучасного бою є процесом вироблення опти-
мальної стратегії професійної діяльності, 
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спрямованої на формування психологічної 
стійкості військовослужбовців до екстремаль-
них ситуацій. У цьому контексті інтеграція 
досягнень психології та суміжних наук надає 
можливість застосувати різноманітні методи 
забезпечення психологічної стійкості військо-
вослужбовців: психологічні, соціально-пси-
хологічні, педагогічні, аутопсихологічні тощо 
[2, с. 1].

Ефективне виконання бойових завдань 
з мінімальними втратами – одне з головних 
завдань військ (сил). Сучасна бойова діяль-
ність пов’язана з великими фізичними та пси-
хічними навантаженнями, які дестабілізують 
психіку військовослужбовців, знижують її 
ефективність, що негативно позначається на 
результатах виконання завдань за призначен-
ням загалом.

У бойовій обстановці психіка військовос-
лужбовця зазнає безліч різноманітних впли-
вів. Одні з них сприяють мобілізації та кон-
центрації фізичних та духовних можливостей 
людини, підвищенню бойової активності, 
хоробрості, самовідданості. Інші, навпаки, 
дезорганізують бойову діяльність військо-
вослужбовців, блокують доступ до наявних 
резервів організму, дестабілізують роботу 
нервової системи та психіки. Треті не мають 
помітного впливу на бойову поведінку.

Бойові чинники – це широкий спектр змін-
них, які визначають ті чи ті реакції, стани, 
поведінку військовослужбовців у бою. Дані 
військово-психологічних досліджень дозво-
лили виявити особливу дієвість таких бойо-
вих чинників, як вид, умови та інтенсивність 
бойових дій, особливості застосовуваної 
зброї, надійність засобів захисту, тимчасові, 
природно-географічні, погодно-кліматичні 
умови, обсяг та співвідношення втрат сторін 
[4]. Усі вони призводять до високої психічної 
та фізичної напруженості під час військо-
вої діяльності, неприпустимих помилок і, як 
наслідок, невмотивованих втрат серед вій-
ськовослужбовців.

Наявна статистика та наукові дослідження 
стану цієї проблеми переконливо доводять 
необхідність правильного формування та під-
вищення бойової активності та психологічної 
стійкості військовослужбовців під час вико-

нання завдань за призначенням. Так зокрема 
за статистикою різних воєн та армій, психічні 
втрати військових дій складають 6,6‒12,7% 
від загальної чисельності військ (сил) і до 30% 
від загального числа санітарних втрат [3].

Більшість дослідників вважають окремі 
психофізіологічні та психологічні якості осо-
бистості, умовою забезпечення надійності 
професійної діяльності, провідне місце у якій 
посідає психологічна стійкість військовос-
лужбовців. Розглянемо її сутність та струк-
туру, що допоможе правильно визначити 
шляхи та способи її розвитку. У широкому 
розумінні забезпечення психологічної стій-
кості військовослужбовців полягає в пошуку 
психологічних, психофізіологічних та інших 
чинників, які сприяють досягненню стабільно 
високої ефективності професійної діяльності 
‒ виконання бойових завдань. Психологічну 
стійкість варто розуміти як помірність, рів-
новагу сталості та мінливості особистості. 
При цьому мається на увазі сталість голо-
вних життєвих принципів та мети, доміную-
чих мотивів, способів поведінки, реагування 
в типових ситуаціях. Мінливість проявля-
ється в динаміці мотивів, появі нових спосо-
бів поведінки, пошуку нових способів діяль-
ності, виробленні нових форм реагування на 
ситуації. У разі такого розуміння підвалинами 
психічної стійкості особистості є гармонійна 
(розмірна) єдність сталості особистості та 
динамічності, які доповнюють одна одну. 

Окремі дослідники виділяють два осно-
вні типи психологічної стійкості: статичну 
і динамічну. Статична стійкість передбачає 
жорсткіші зв’язки між елементами системи, 
відображає відносну, якісну постійність 
об’єкта. У динамічній стійкості наявний пере-
хід у якісно інший стан. Вона обумовлена 
постійними змінами структури та функцій. 
Доцільно виділити дослідження психологіч-
ної стійкості як здатності систем організму 
людини повертатися до минулого порушеного 
збуреннями стану, збереження стабільності 
психологічних станів у часі та забезпечення 
стабільності адаптаційних реакцій [2, с. 5].

Психологічна стійкість є гармонійним 
розвитком інтелектуальних, емоційно-вольо-
вих та особистісно-професійних якостей, які 
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забезпечують успішність професійних дій  
і поведінкових реакцій під час військової 
діяльності та реалізації життєвої стратегії. 
Відтак найбільш значущими для психоло-
гічної стійкості особистості, як практично,  
так і теоретично важливими, є такі напрями: 

– дослідження емоцій;
– волі; 
– інтелекту та професійної компетентності; 
– механізмів і чинників їхнього розвитку  

в гармонійному взаємозв’язку. 
Без урахування або чіткого розуміння цих 

характеристик психіки людини неможливо 
забезпечити її необхідну психологічну стій-
кість для продуктивної професійної діяль-
ності, забезпечення психологічного захисту 
і загалом психічного здоров’я. До переліку 
основних складових психологічної стійкості 
входять домінанти активності: домінанта піз-
нання і самопізнання, домінанта діяльності, 
домінанта інтеракції [2, с. 6].

Повноту наукового дискурсу щодо фено-
мена психологічної стійкості особистості 
також розкривають такі поняття, як життєс-
тійкість та психологічна готовність. Виходячи 
з визначення життєстійкості людини найпро-
стішими елементами цього поняття виступа-
ють умови її життя та їхні зміни, внутрішній 
світ, стан здоров’я, емоційно-психічна та 
мотиваційна сфера людини, особливості її 
життєдіяльності у побуті і на роботі. Дослід-
ники зазначають, що наявність у людини зна-
чущих досягнень та успіхів у житті, певних 
очікувань і мети у майбутньому, активність 
щодо подальших досягнень, а також збере-
ження механізмів саморегуляції та самовря-
дування під час життєдіяльності дає людині 
розуміння того, що вона сама є суб’єктом 
свого життєвого шляху і визначає його жит-
тєстійкість [4].

У військовій діяльності психологічну 
стійкість доцільно розглядати як конкретний 
комплексний прояв необхідних для військо-
вослужбовця компонентів психіки, що мають 
певну напруженість у певний момент часу  
(до того ж рівновага із навколишнім середови-
щем за екстремальних умов діяльності може 
бути значно порушена).Визначення структури 
психологічної стійкості особового складу під 

час бойових дій, ґрунтується на традиційному 
у вітчизняній військовій психології підході до 
уявлення про структуру психіки. 

Виділяються такі основні її компоненти:
‒ емоційний;
‒ вольовий;
‒ особистісно-професійний. 
Вочевидь, що без відповідної професійно 

необхідної стійкості емоційного, вольового 
та особистісно-професійного компонентів 
психіки не може бути психологічної стійкості 
загалом. Психологічна стійкість є не про-
стою сумою стійкості цих окремих компо-
нентів, а їхнім інтегральним проявом. Питома 
вага зазначених структурних компонентів 
не завжди однакова. Неможливо мати стій-
кість до усього і завжди. Психологічна стій-
кість – це не стійкість загалом. Залежно від 
характеру діяльності структурні компоненти 
психологічної стійкості посідають у ній різні 
“рангові місця” та залежать від конкретних 
зовнішніх причин, які дезорганізують вико-
нання завдань за призначенням (обстановка, 
поставлене завдання тощо) та внутрішніх 
причин –індивідуальних особливостей вій-
ськовослужбовця (стан, можливості, мотиви) 
тощо) [2, с. 6].

Отже, внаслідок проведеного теоретич-
ного аналізу проблеми дослідження окрес-
лено категорію стійкості, її забезпечення та 
сутнісну характеристику, виявлено струк-
туру компонентів психологічної стійкості. 
Встановлено, що у військовій діяльності 
психологічну стійкість доцільно розглядати 
як конкретний комплексний прояв необ-
хідних для військовослужбовця компонен-
тів психіки, що мають певну напруженість  
у певний момент 

Узагальнення та синтез існуючих у вій-
ськово-психологічній думці уявлень, підходів 
і концепцій дозволили запропонувати автор-
ське визначення психологічної стійкості вій-
ськовослужбовців, у широкому значенні –  
це комплексне психологічне утворення, 
здатність зберігати функціональну спромож-
ність та відповідність усіх психофізіологіч-
них функцій вимогам підтримання ефек-
тивної професійної (бойової) діяльності за 
різних зокрема й екстремальних ситуацій. 
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У вузькому значені, психологічна стійкість 
військовослужбовців – це інтегральна сис-
темна характеристика особистості, дина-
міка її стійких станів, здатність військовос-
лужбовця бути саморегульованим суб’єктом 
активності, ідентифікувати і справлятися із 
зовнішніми та внутрішніми негативними 
чинниками, які перешкоджають виконанню 
бойових завдань. Визначення структури 
психологічної стійкості особового складу 
під час бойових дій, ґрунтується на тради-
ційному у вітчизняній військовій психології 
підході до уявлення про структуру психіки. 

Усі компоненти: емоційний, вольовий та 
особистісно-професійний у взаємозв’язку 
створюють підґрунтя для вивчення напря-
мів забезпечення психологічної стійкості 
військовослужбовців. При цьому зроблено 
акцент на аналізі психологічних характерис-
тик зазначеної категорії. Проведений аналіз 
психологічної стійкості у межах визначе-
ної мети обумовили його спрямованість на 
вивчення психологічної стійкості військо-
вослужбовців до екстремальних ситуацій 
у контексті пошуку ефективних методів її 
забезпечення.
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Спеціалізованої ЗОШ № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:  
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Екологічна освіта молодших школярів вимагає компетентнісного підходу, позаяк завдання су-
часної школи полягає в навчанні здобувачів освіти екологічному мисленню й практиці, починаючи з 
першого року навчання, тому що саме молодший шкільний вік є вкрай продуктивним для формування 
екологічної культури та наглядно-образної картини світу, екологічної позиції учня й надалі громадя-
нина незалежної держави.

Екологічна компетентність розглядається як «ділянка» життєвої компетентності, що стосу-
ється широкого спектру взаємодії особистості учня й навколишнього середовища, а її формування в 
молодших школярів має певну специфіку, пов’язану з віком, емоційною сферою, соціальними зв’язками 
здобувачів освіти тощо. 

Формування екологічної компетентності здійснювалося в формі проєкту, що дав позитивні ре-
зультати у вигляді глибокого переконання учнів у провідній ролі людини в збереженні природи, в мож-
ливості особистого внеску в охорону довкілля, що й було основним завданням навчальної діяльності.

Ключові слова: екологія, екологічна освіта, екологічна компетентність, природа, довкілля, еколо-
гічні проблеми, природоохоронні заходи. 

Environmental education for junior high school students requires a competent approach since the task 
of a modern school is to teach students environmental thinking and practice, starting from the first year of 
schooling. It is the junior school age that is extremely productive for the formation of an ecological culture. 
As well as a visual and figurative picture of the world, an ecological position of a student and later a citizen 
of an independent state.

Environmental competence is considered a "section" of life competence, which refers to a wide range 
of interactions between the student's personality and the environment. And its formation in younger 
schoolchildren has certain specificities related to the age, emotional sphere, social connections of education 
seekers, etc.

The formation of ecological competence was carried out in the form of a project, which gave positive results 
in the form of a deep conviction of students in the leading role of mankind in nature preservation, in the 
possibility of personal contribution to environmental protection, which was the main task of the educational 
activity.

Key words: ecology, environmental education, environmental competence, nature, environment, 
environmental problems, environmental protection measures.

Кожна людина є природним творінням, 
нерозривно пов’язаним з природою протя-
гом усього свого життя. Сьогодні стосунки 
людини з природою стали глобальною про-
блемою: гублячи навколишнє середовище 
людина поступово рухається до самогубства. 
Такий стан справ зумовив запровадження 
державного документа «Стратегії національ-
ної екологічної політики України на період 
до 2020 року», в якому йдеться про сприяння 
впровадженню системи безперервної еколо-
гічної освіти для усіх категорій населення, у 
зв’язку з чим екологічна освіта учнів загаль-
нонавчальних закладів «… має набути соці-
ального та державного пріоритету» [2, с. 263], 
зміни напрямів формування моральності під-

ростаючої особистості, виховання у неї най-
вищих чеснот, що дозволило б учню відчу-
вати себе відповідальним за долю планети, 
частиною якої він є. 

Питання екологічної освіти вже значний час 
знаходяться у фокусі сучасної вітчизняної педа-
гогічної та психологічної науки в тісному зв’язку 
з методикою викладанням предметів навчаль-
ного циклу (Т. Вайда, О. Гриб’юк, Н. Захарчук, 
В. Ковальчук, Т. Кучер, А. Степанюк, Г. Тара-
сенко, В. Скребець, С. Шмалей, В. Яценко Т. Гіль-
берг, С. Тарнавська, Н. Павич та ін.).

Завдання сучасної школи навчити здобува-
чів освіти екологічному мисленню й практиці, 
починаючи з першого класу – від наймолод-
ших до старших. Саме молодший шкільний вік 
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є вкрай продуктивним для формування еколо-
гічної культури й формування наглядно-образ-
ної картини світу, екологічної позиції учня  
й надалі громадянина незалежної держави, 
який матиме власну точку зору, буде спро-
можним компетентно вирішувати екологічні 
питання, демонструватиме особисту позицію  
в ставленні до довкілля, вести за собою одно-
літків, узагальнюючи досвід інших зі збере-
ження світу й природи. 

Екологічна компетентність є психолого-
педагогічною категорією, а значить має 
стати провідником формування екологіч-
ної культури в змісті освіти, розглядатися як 
«ділянка» життєвої компетентності, що стосу-
ється широкого спектру взаємодії особистості 
й навколишнього середовища.

Екологічна освіта – це психолого-педаго-
гічний процес, а значить перед педагогами 
стоїть проблема вирішення низки освіт-
ньо-виховних завдань, починаючи з 1 року 
навчання:

– засвоєння здобувачами освіти початко-
вої школи наукових знань про взаємозв’язок 
природи, суспільства, життя та діяльності 
людини;

– розуміння учнями багатогранної цінності 
природи для суспільства загалом і для кожної 
людини зокрема;

– оволодіння школярами нормованою та 
законослухняною поведінкою в природному 
середовищі;

– розвиток і поглиблення у школярів-
початківців потреби спілкування з природою;

– формування навиків самоконтролю пове-
дінки з дотримання й збереження довкілля  
в його природному стані;

– усвідомлення учнями проблеми правиль-
ної утилізації відходів;

– активізація діяльності кожного школяра 
щодо охорони й поліпшення навколишнього 
середовища.

Педагоги мають сформувати в учнів низку 
екологічних компетентностей – інтегральних 
результатів у навчанні загальних (базових)  
і спеціальних (предметних) знань, умінь  
і навичок через засвоєння ними навчальних 
курсів природничого спрямування, які вивча-
ються за програмою початкової освіти. 

Метою базової екологічної освіти учнів 
початкової школи є поєднання інтересу до 
природи й навколишнього середовища з інте-
лектуальними й соціальними можливостями 
учнів, виховання відповідального, шанобли-
вого ставлення до природи, збереження наці-
ональних і світових природних багатств.

Формування екологічних компетентностей 
у цієї групи здобувачів освіти має свою спе-
цифіку у зв’язку з характерними для їх віку 
природної допитливості, високого рівня емо-
ційності й чутливості, відвертості, віри в учи-
тельський та батьківський авторитет. Існують 
також труднощі, пов’язані зі зміною провід-
ного виду діяльності – з ігрової на навчальну 
та з природними психічними процесами – змі-
ною наглядно-образного мислення на абстрак-
тне, що необхідно враховувати педагогу  
в роботі з учнями такого віку.

За нашими спостереженнями, планомірне 
опанування навчальним матеріалом дає учням 
розуміння сутності понять «природні явища», 
«навколишнє середовище», «екологія», «еко-
логічна культура», «глобальні екологічні про-
блеми», «природозбереження», загострює 
бажання бути причетним до позитивного 
досвіду Всесвітнього природоохоронного 
руху, розуміти сутність положення «жити  
в гармонії з природою», «розумно користува-
тися ресурсами», знати вимоги й норми пове-
дінки в природному середовищі не тільки 
формально, а й усвідомлювати об’єктивну 
необхідність цих вимог. 

Екологічна освіта школярів-початківців має 
ґрунтуватися на принципах міжпредметного під-
ходу до засвоєння навчального матеріалу, систе-
матичності та безперервності протягом навчання 
в початковій школі й далі. Для успішної реалізації 
завдань екологічної освіти було визначено освіт-
ньо-виховний потенціал кожного з предметів та 
опору на соціальні знання учнів.

Як показали спостереження, учні почат-
кової школи загалом мають досить обмежені 
знання про багатогранність дій і вчинків, 
спрямованих на піклування про природу  
й навколишнє середовище, близьке до 
людини, однак розуміють необхідність при-
кладати зусилля до його збереження, про що 
засвідчило опитування 62 учнів 1-х класів, 
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яких у 2019 р. було об’єднано в контрольну та 
експериментальну групи (1-А клас – експери-
ментальна група, 1-Б – контрольна). 

Після проведення пілотажного опитування 
було отримано такі результати: на питання 
«Чи любиш ти природу?» загалом 99% опита-
них дали позитивну відповідь в обох групах, 
1% просто не дали відповіді на це питання. 
Питання «Чи займаєшся ти особисто збере-
женням природи?» – 82% контрольної групи 
і 79% експериментальної групи дали пози-
тивну відповідь, інші не змогли визначитися, 
що свідчить про недостатність знань про 
природозбережувальну діяльність, що можна 
пояснити віком здобувачів освіти. Такі катего-
рії як «культурна поведінка в довкіллі», «гло-
бальні проблеми довкілля» та інші, звичайно, 
були малозрозумілими для дітей 6–7 років, що 
і надихнуло на реалізацію власного проєкту з 
екологічної освіти учнів початкової школи, 
спираючись на компетентнісний підхід.

Далі роботу з першокласниками було спря-
мовано на поєднання біологічних, географіч-
них, екологічних та суспільствознавчих знань у 
формі звичних уроків та проєктів, що допомо-
гло формувати у них уявлення про єдність при-
роди, людини й суспільства. Дослідження пока-
зало, що учні контрольної та експериментальної 
груп на достатньому рівні засвоїли основні 
екологічні поняття, всебічну цінність природи, 
її гармонію та значення в житті людської спіль-
ноти. Екологічно спрямованими стали предмети 
гуманітарного та природничого циклів. 

Учні рахували кількість використаних 
пластикових пляшок, які разом утилізували в 
кінці навчального дня, змінювали пластиковий 
одноразовий посуд на багаторазовий екологіч-
ний, слідкували за питним режимом та режи-
мом провітрювання класного приміщення, зма-
галися у вирощуванні квітів для прикрашання 
класної кімнати та ін. Особливо дітям подоба-
лося реалізувати проєкти, пов’язані з вивчен-
ням життя диких тварин «Зоо» та піклування 
про домашніх улюбленців «Мій Дружок». Учні 
виявляли такі якості як усвідомлення власної 
причетності до долі живої істоти, прагнення 
особисто долучитися до заходів, пов’язаних 
з їх комфортним проживанням, правильним 
харчуванням тощо. Першокласники обмінюва-

лися кольоровими листівками з зображенням 
рослинного світу під гаслом «Любимо природу 
очима» та багато ін. 

Значну роль в екологічній освіті першоклас-
ників відігравала і батьківська спільнота, долу-
чившись до класних проєктів: батьки приділяли 
значну увагу власному прикладу в формуванні 
ставлення до живого, до навколишнього світу; 
екологічна свідомість дітей збагачувалася й за 
рахунок екологічної свідомості батьків. Батьки 
й діти склали спільну угоду про «щоденний 
добрий вчинок для природи», а потім спільно 
готували звіти про добрі екологічні справи.

У 2 класі завдання екологічної освіти було 
розширено до формування моральних прин-
ципів і переконань, що визначали їх власну 
екологічну позицію у сфері охорони природи. 
У здобувачів освіти спостерігалося значне 
підвищення інтересу до екологічних проблем, 
до вивчення природної багатогранності, розу-
міння її цінності в житті людини. Увагу шко-
лярів було зосереджено на дослідженні «тайн 
і загадок» рослинного й тваринного світу, 
ролі людини в їх розгадуванні та розумінні 
живих організмів. Відбувалася цілеспрямо-
вана робота з вивчення неживої та живої при-
роди, поглиблення знань про її властивості 
та розумне використання природних ресур-
сів: води, повітря, ґрунту, корисних копалин 
тощо. Учні вчилися рахувати використані 
ними ресурси, спираючись на дані науко-
вої літератури, що давало змогу на уроках  
і в позанавчальній діяльності обговорювати 
конкретні наукові дані (вплив температури 
навколишнього середовища на існування 
живих істот і людини зокрема, роль опадів, 
сонячної діяльності та місячних циклів на 
самопочуття людини, проблему утримання 
популяції тварин тощо), дії людей на осо-
бистому й державному рівнях зі збереження 
живої й неживої природи (економія води, 
енергозберігальні прилади, зелена енерге-
тика, роль заповідників тощо). Було здійснено 
подорож до Асканії Нова,відвідування при-
роднигого музею з метою занурення у світ 
дикої природи і пізнання її основних зако-
нів. Це давало змогу бачити позицію учнів, 
формувати прагнення покращувати еколо-
гічну ситуацію в мікро- та макро- масштабах, 
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зменшувати передумови негативних виявів у 
поведінці учнів по відношенню до природних 
ресурсів та живої природи загалом. 

На уроках математики вирішувалися 
завдання екологічної спрямованості, напри-
клад, «Учень 2 класу Микита за місяць вико-
ристав 22 пластикових пакета для бутербро-
дів і 16 пластикових пляшок. Скільки всього 
пластикових предметів використав Микита? 
Якими екологічними предметами він міг би 
замінити половину пластикових?», «Батьки 
дядечка Федора з мультика про Просток-
вашино надіслали в подарунок для песика 
Шарика фоторушницю. На фотополюванні 
Шарик сфотографував 5 зайців, 2 лисиці, 
1 борсука, 1 білку. Скільком тваринкам було 
збережено життя завдяки фотополюванню?» 
і такі ін. Також учням пропонувалося роз-
крити роль математики в вирішенні екологіч-
них проблем – аналіз і підрахунок економного 
використання природних ресурсів, статис-
тичні та економічні показники тощо.

Уроки української мови містили лексику 
екологічного спрямування за темами «сло-
вотвір», «морфологія», «синтаксис». Підби-
ралися тексти диктантів, усних і письмових 
переказів екологічного змісту, використовува-
лися вислови видатних українців про природу 
і навколишній світ, наприклад, «Скільки років 
землі – і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі 
ще гарна!» (Ліна Костенко), «Активно впли-
вати на природу, але при цьому залишатися 
сином її» (Василь Сухомлинський), 

Уроки читання містили тексти для домаш-
нього читання про збереження довкілля, напри-
клад, «Скільки залишилося в Африці слонів?», 
«Як почуваються дерева у містах і в лісі?», «Куди 
біжить Дніпро?» та ін. Полюбилися учням кон-
курси декламації на екологічну тематику.

Особливу радість учням приносили фіз-
культхвилинки з виконанням простих вправ: 

З неба капає вода, на земельку осіда.
А тоді встає туман, з білих хмар ляга оман.
Та як холод насідає, то сніжинки опадають
І кружляють в танці мило, і вкладаються 

безсило.
Вітер пісеньку співа, ніжні шепче їм слова.
Спочиває все в спокої, відпочили ми з тобою.

Протягом навчання учнів контрольної 
та експериментальної груп у 3 класі від-
бувалася цілеспрямована робота з систе-
матизації природоохоронних знань, умінь 
і навиків. Учні самі пропонували проєкти 
особистої участі у природоохоронних захо-
дах: розв’язання посильних екологічних 
проблем (спостереження за дотриманням 
чистоти у шкільних приміщеннях, при-
шкільній території та у мікрорайоні прожи-
вання, виготовлення й розповсюдження лис-
тівок природоохоронного характеру, акція 
«Сьогодні я шкільний двірник», коли необ-
хідно надати допомогу співробітнику школи 
з прибирання території, випуск інформатив-
них плакатів про види сміття та терміни 
його розкладання, Соціальна гра «Допо-
можи першокласнику знайти смітничку», 
конкурс плакатів «Планета у добрих доло-
нях» та ін.)

У листопаді 2021 р. було проведено діа-
гностику рівня екологічних знань контроль-
ної та експериментальної груп третього року 
навчання. Контрольна група показала досить 
значні результати екологічних знань, які 
вони отримали під час вивчення предметів 
природничого змісту. Однак респонденти не 
змогли вповні дати відповіді на питання «Що 
таке екологія?», назвати більше трьох гло-
бальних екологічних проблем, дати оцінку 
природним явищам і їх впливу на життя 
людей.

Учні експериментальної групи легко опе-
рували науковими категоріями екологічного 
змісту, розуміли й давали оцінку природним 
явищам з точки зору природозбереження, 
характеризували роль людини в світі живої 
природи тощо. Результатами проєкту стало 
глибоке переконання учнів у провідній ролі 
людини в збереженні природи, довкілля; від-
чуття власного природоцентризму, спромож-
ність ініціювати ідеї збереження довкілля в 
реальні справи, яких було чимало за майже 
три роки навчання; впевненість батьків, що 
екологічна освіта їх дітей стане їм у пригоді 
в дорослому житті, відкриє шлях до обрання 
професії, збереже здоров’я цього та інших 
поколінь.
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ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ЯК ПРОВІДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ  

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто поняття «психологічна компетентність» та розкрито його сутність  

в професійній діяльності вчителя Нової української школи. Визначені та охарактеризовані компонен-
ти психологічної компетентності педагога. Обґрунтовано важливість психологічної компетентнос-
ті вчителя для створення умов розвивального середовища в Новій українській школі.

Ключові слова: компетентність, психологічна компетентність, психологічна компетентність 
вчителя Нової української школи, освітній процес.

The article deals with the concept of "psychological competence" and reveals its essence in the professional 
activity of a teacher of the New Ukrainian School. The components of the teacher's psychological competence 
have been identified and characterized. The importance of the teacher's psychological competence to create 
the conditions of the development environment in the new Ukrainian school has been substantiated.

Key words: competence, psychological competence, psychological competence of the teacher of the New 
Ukrainian School, educational process.

Актуальність дослідження. У наші часи 
світ існує як досить складний. Дитині недостат-
ньо давати лише знання, потрібно також вчити 
користуватися ними. Соціальні зміни та зміни 
в усіх аспектах освіти вимагають від сучасного 
вчителя високого професійного рівня, спону-
кають його до постійного самовдосконалення. 
Врахування психологічних аспектів розвитку 
учня, підтримання доброї атмосфери в дитя-
чому та педагогічному колективі, виявлення 
вчителем справжньої перспективи особистіс-
ного зростання та розкриття потенціалу кож-
ного учня – все це та багато іншого гармонійно 
поєднане впливає на ефективність навчання. 
Навчальний процес потребує фахівців, які гли-
боко володіють психологічними знаннями та 
можуть їх вміло застосовувати. На цьому фоні 
все більшого значення набуває формування 
психологічної компетентності педагогічних 
працівників як невід’ємної складової їх профе-
сійної компетентності.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
науковців лабораторії вікової психофізіології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України засвідчують, що в другій половині XX 
століття працівники сфери «людина-людина», 
а до них належать педагоги, вихователі, психо-
логи, медичні працівники, управлінці, юристи 

та ін., відчувають дефіцит професійних знань, 
накопичених в науковій та практичній психо-
логії. З огляду на це відбувається зниження 
ефективності вирішення суспільно важливих 
завдань традиційними способами [9].

Одним зі стратегічних завдань реформу-
вання освітньої галузі, визначених Націо-
нальною доктриною розвитку освіти України,  
є впровадження мобільної системи підви-
щення професіоналізму педагогів, спрямова-
ної на розвиток інтелектуального потенціалу, 
психологічної компетентності, здатності до 
ефективної педагогічної діяльності [7].

Для того, щоб добре розуміти сутність даного 
питання, потрібно означити самі поняття «компе-
тентність» та «психологічна компетентність».

Компетентність – динамічна комбінація знань, 
способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 
умінь, інших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно провадити професійну 
та/або подальшу навчальну діяльність [6].

Психологічна компетентність є внутрішнім 
особистим інструментарієм фахівця, що сприяє 
ефективнішому вихованню його діяльності [4].

Сучасному вчителеві недостатньо володіти 
лише своїм предметом, необхідно знати особли-
вості його засвоєння учнями, формувати в них 
потребу в оволодінні метазнаннями (знаннями 
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про знання) та ін. [10]. Високий рівень психоло-
гічної компетентності вчителів, яка є складовою 
їх загальної психологічної культури, є одним 
із чинників гуманізації навчального процесу в 
педагогічному навчальному закладі.

На думку Лук’янової М. І., поняттям «пси-
хологічна компетентність» педагога позначають 
можливості людини, яка займається педагогіч-
ною діяльністю. Це комплексний термін, і він не 
зводиться ні до педагогічних здібностей, ні до 
освіченості учителя в галузі педагогіки та пси-
хології, ні до комплексу особистісних рис. На її 
думку, психологічною компетентністю познача-
ють сукупність визначених якостей особистості, 
які зумовлені високим рівнем її психолого-педа-
гогічної підготовленості і забезпечують високий 
рівень самоорганізації професійної педагогічної 
діяльності [6]. 

Психологічна компетентність розгляда-
ється як максимально адекватна, пропорційна 
сукупність професійних, комунікативних та 
особистісних якостей педагога, котрі забез-
печують не тільки загальнопрофесійну під-
готовленість, а й високий рівень професійної 
самосвідомості, уміння керувати своїми пси-
хічними станами.

Психологічна компетентність – це багато-
параметрична система, компонентами якої є:

1. Ціннісно-мотиваційний (мотивація досяг-
нень, мотивація до оволодіння психологічними 
знаннями, ціннісні орієнтації педагога). 

2. Рефлексивний (усвідомлення сприй-
няття себе суб’єктами навчально-виховного 
процесу з метою вибору стилю взаємодії, 
управління, тактики спілкування). 

3. Організаторський (передбачає органі-
зацію професійної діяльності з метою підви-
щення її ефективності). 

4. Управлінський (передбачає прийняття 
рішень у повсякденних і екстремальних умовах 
професійної діяльності, аналіз та врахування аль-
тернатив, контроль за перебігом діяльності, оцінка 
діяльності учасників педагогічного процесу).

5. Когнітивний (являє собою комплекс про-
фесійних знань, а також загальної, соціальної, 
вікової, педагогічної психології, що є необхід-
ними в професійній діяльності педагога).

6. Емоційно-вольовий (комплекс знань про 
афективну царину суб’єктів педагогічного 

процесу, уміння застосовувати ці знання у 
своїй діяльності, уміння керувати власними 
емоційно-вольовими станами, емпатія).

7. Самоактуалізуючий (включає самокон-
троль, саморегуляцію та самовдосконалення 
особистості педагога) [1].

Для здійснення навчально-виховного про-
цесу вчитель має володіти глибокими знаннями 
психіки школяра, розумінням його психічних 
станів, уміннями добирати для уроків і заходів 
інформацію, контролювати свою діяльність і 
поведінку, а також індивідуальними психічними 
та фізіологічними властивостями, що забезпе-
чують ефективне формування професійної ком-
петентності, входження в професію під час про-
фесійної підготовки й практичної діяльності, 
успішне виконання професійних функцій.

З іншого погляду, психологічна компе-
тентність педагога спирається на те, що пси-
хологічна складова педагогічної діяльності 
охоплює міжособистісне оцінювання, стерео-
типізацію, класифікацію, порівняння, зістав-
лення, аналіз, рефлексію. На основі цього 
формується образ іншої людини, відбувається 
розуміння головних детермінант її поведінки 
і стосунків. Особливу увагу варто приділяти 
методам розвитку проникливості, що ґрун-
тується на фіксації та інтерпретації неконтр-
ольованих або слабко контрольованих форм 
поведінки й різних індикаторів, які відобра-
жають зовнішній вигляд людини, її експресію, 
характеристики мови, звички, симпатії тощо. 
Означені підходи щодо розуміння психоло-
гічної компетенції педагога характеризують 
різні її сторони. Водночас існують структури 
психологічної компетенції педагогів на різ-
них рівнях освітньої системи. Зокрема, дослі-
дження психологів вказують на те, що пси-
хологічна культура вчителя є інтегративною 
особистісно-професійною якістю, розвиток 
якої в процесі його педагогічної діяльності 
зумовлюється дією детермінуючих факторів, 
серед яких найважливішими є: розуміння 
рушійних сил особистісного розвитку учня; 
потреба у психологічній культурі як необхід-
ній складовій професійної компетентності; 
зовнішні соціально-психологічні та внутрішні 
особистісні передумови, що сприяють станов-
ленню психологічної культури [3].
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Для розвитку психологічної компетент-
ності дуже важливою є життєстійкість педа-
гога, адже саме вона виступає як власти-
вість саморегульованої системи особистості 
та полягає у здатності опановувати свою 
психічну активність та поведінку в різ-
них – здебільшого складних чи навіть кризо-
вих – умовах здійснення притаманної людині 
діяльності. З підвищенням у фахівця рівня 
життєстійкості зменшується його вразливість 
до дії психогенних факторів середовища.

Людина з вираженою життєстійкою пози-
цією схильна переживати події, що з нею відбу-
ваються, як «цікаві та радісні, як наслідок осо-
бистісного вибору та ініціативи і як важливий 
стимул для засвоєння нового». Така людина 
здатна до ефективної саморегуляції діяльності 
не тільки у стресових ситуаціях, а і в ситуаціях 
досягнення успіху у різних сферах життя [5].

Очевидний зв'язок життєстійкості особис-
тості та успішної професійної самореалізації. 
Ефективні способи протистояння життєвим 
труднощам, особистісна адаптація, раціональна 
когнітивна та поведінкова стратегії, обумовлені 
життєстійкістю як ресурсом особистості.

Завдяки життєстійкості фахівець сприй-
має життєві проблеми як менш загрозливі та 
реагує на них більш позитивними емоціями, 
максимально залучаючись до соціальних сто-
сунків з оточуючими, що, безперечно, є най-
важливішою умовою ефективної діяльності 
педагога. Життєстійкість є однією з основних 
якостей, що дозволяють педагогу в процесі 
професіоналізації уникати можливу особис-
тісну деформацію і інші деструктивні осо-
бистісні прояви, в тому числі розвиток син-
дрому емоційного вигорання. Життєстійкість 
вчителя виступає, згідно з дослідженням, 
як стабілізуюча властивість системи його 
особистості, чинник подолання труднощів  
у педагогічній взаємодії, набуття професійно 
важливого досвіду. Такий досвід, що постійно 

розвивається, забезпечує – через взаємодію 
викладача з об’єктом (учнями) своєї діяльності, 
через свідому саморегуляцію, виважену актив-
ність та психологічний взаємовплив – успішне 
виконання професійного завдання [2].

Тільки вчитель з високим ресурсом життєс-
тійкості може прищепити учням здатність до 
отримання «знань з досвіду» під час педагогічної 
взаємодії завдяки активній творчій позиції; здат-
ність ставити чіткі цілі, діставати задоволення 
від навчальної діяльності, адекватно впливати на 
її результати, управляти власними емоціями та 
змінювати свою поведінку; за власним прикла-
дом навчити учнів життєстійкості. Адже найваж-
ливішим завданням нинішньої освіти має стати 
формування особистості, яка вміє справлятися 
з проблемними ситуаціями, критично мислити, 
знаходити творчі рішення та перспективно вико-
ристовувати засвоєний досвід.

Висновок. Отже, психологічна компетент-
ність є комплексною характеристикою рівня 
професійної підготовки вчителя, яка ґрунту-
ється на базових психолого-педагогічних зна-
ннях і розвинутих комунікативних здібностях 
і поєднується з особистісною якістю реалізації 
педагогічної діяльності в навчальному процесі. 
Вчителі-професіонали певною мірою мають 
бути професійними психологами, щоб успішно 
реалізувати освітню реформу та забезпечити 
стійку конкурентоспроможність в умовах педа-
гогічної інновації.

Для розвитку психологічної компетент-
ності дуже важливою є життєстійкість педа-
гога, адже саме вона виступає як власти-
вість саморегульованої системи особистості 
та полягає у здатності опановувати свою 
психічну активність та поведінку в різ-
них – здебільшого складних чи навіть кризо-
вих – умовах здійснення притаманної людині 
діяльності. З підвищенням у фахівця рівня 
життєстійкості зменшується його вразливість 
до дії психогенних факторів середовища.
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Кременецької обласної гуманітарно-педагогогічної академії
імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕЇ С. Ф. РУСОВОЇ  
У СУЧАСНІЙ РЕФОРМІ НУШ

У даній роботі досліджено головні положення та ідеї педагогічної спадщини видатної українки та 
впливового педагога свого часу Софії Федорівни Русової. Визначено основні педагогічні ідеї освітянки, 
а також проаналізовано їх відображення у концепції Нової української школи. При цьому детального 
було розглянуто питання національного виховання як важливої ідеї вченої, а також основної складо-
вої реформованої української школи. 
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This paper examines the main provisions and ideas of the pedagogical heritage of the outstanding 
Ukrainian woman and influential teacher of her time, Sofya Fedorivna Rusova. The main pedagogical ideas 
of the educator were determined, and their reflection in the concept of the New Ukrainian School was also 
analyzed. At the same time, the issue of national education was considered in detail as an important idea of 
the scientist, as well as the main component of the reformed Ukrainian school.

Key words: New Ukrainian School (NUSH), Sofya Fedorivna Rusova, pedagogical ideas, pedagogical 
heritage, national education, moral education.

Актуальність даної статті в тому, що 
Україна сьогодні стала на шлях кардинальних 
перетворень в суспільстві, культурі, освіті, 
що поставило на порядок денний важливе 
завдання – виховання громадян нового поко-
ління. Значну роль у розв’язанні культурноос-
вітніх проблем сьогодення відводиться вико-
ристанню національних цінностей, традицій, 
звичаїв, прогресивного досвіду минулого, 
урахування поглядів видатних діячів культури 
й освіти України щодо різних аспектів вихо-
вання дитини дошкільного віку. 

З поміж педагогів і психологів, які вне-
сли вагомий вклад у розвиток дитячих садків, 
шкіл і педагогічної думки в Україні першого 
десятиріччя XX ст. гідне місце належить 
Софії Федорівні Русовій. 

Постановка проблеми. Наразі питання 
реформування української шкільної освіти  
є проблемою номер один на різних рівнях – 
від рівня кожної окремої школи до рівня дер-
жавного. Таким чином в останні роки активно 
розвивається новітня реформа української 
школи, яка являє собою концепцію Нової 
української школи. Нова українська школа – це 
особливе освітнє середовище, яке є абсолютно 
зміненим підходом до навчання та виховання 

учнів. У Новій українській школі активно 
застосовується дитино центричний підхід – 
у центрі навчання та виховання обов’язково 
має бути саме особистість учня, тому саме на 
нього направлена уся педагогічна діяльність, 
і саме для українського учня було проведено 
реформування української шкільної освіти. 
Таким чином у процесі навчання застосову-
ються нові методи, підходи, прийоми та тех-
нології, широко застосовуються інтерактивні 
методи навчання, які дозволяють підвищити 
активність учнів, краще мотивувати їх, тож  
і підвищити результативність від їхньої діяль-
ності. Створюється нове освітнє середовище, 
у якому вчитель та учень постійно взаємоді-
ють один з одним, царює атмосфера праці та 
взаємоповаги, дітям цікаво відвідувати такі 
уроки та займатись різноманітною навчаль-
ною діяльністю. Таке середовище є інтер-
активним, цифровим, інноваційним та над-
звичайно продуктивним. При цьому під час 
реформування середньої освіти, а саме при 
створенні концепції Нової української школи 
педагоги-реформатори та інші освітні та нау-
кові діячі звертались до надбань класичних 
українських та зарубіжних педагогів, педаго-
гічна спадщина яких є важливим джерелом 
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педагогічних ідей для вдосконалення україн-
ської освіти. Тож у концепції Нової україн-
ської школи знайшли своє відображення педа-
гогічні ідеї педагогів різних часів, зокрема  
і відомої української освітянки Софії Русової, 
педагогічна діяльність якої зробила значний 
внесок у розвиток початкової та дошкіль-
ної освіти. Тому науковий інтерес становить 
дослідження ідей С. Ф. Русової у сучасній 
реформі Нової української школи, отже, тому 
тема даної статті є актуальною з педагогічної 
точки зору.

Таким чином для нас дуже важливо 
з’ясувати те, як саме у концепції Нової укра-
їнської школи відображаються педагогічні 
ідеї С. Ф. Русової та яким чином вони впли-
нули на особливості реформування сучасної 
української середньої освіти. Отже, шляхом 
аналізу та дослідження педагогічної спад-
щини відомої української освітньої діячки,  
а також концепції Нової української школи, 
ми з’ясуємо, як саме відображені у рефор-
муванні НУШ ідеї відомої освітянки та як 
вони впливають на сучасну українську освіту  
в цілому [5, с. 16]. 

Постановка завдання є дослідження ідеї 
С.Ф. Русової в сучасній реформі НУШ.

Виклад основного матеріалу. Софія 
Федорівна Русова – талановитий педагог-про-
світитель, вчений зі світовим ім’ям та одна 
з найбільш впливових українських освітя-
нок. Видатна українка народилась 18 лютого 
1856 року у селі Олешня, що на Чернігівщині. 
Від самого дитинства вона виховувалась  
у інтелігентному середовищі, що сприяло її 
гідному вихованню та освіті. Софія від самої 
юності мала активну громадську позицію, 
спілкувалась з видатними вченими та гро-
мадськими діячами, а також разом зі своєю 
сестрою займалась педагогічною діяльністю. 
Так вони разом відкрили у 1871 році перший 
дитячий садок у Києві [4, с. 252]. 

Софія – авторка незліченної кількості 
праць та наукових статей на тему навчання 
та виховання як дітей початкової школи, так 
і дошкільного віку. Софія Федорівна також 
активно займалась просвітницькою діяль-
ністю та реформуванням тогочасної україн-
ської освіти, звертаючись до надбань видат-

них зарубіжних педагогів. Окрім цього, вона 
активно займалась педагогічною діяльністю, 
викладаючи на Вищих курсах А. Жекуліної 
та у Фребелівському педагогічному інсти-
туті в Києві. Також разом із Г. Шерстюком та 
С. Черкасенком Софія організувала та редагу-
вала журнал «Світло» (1910–1914 рр.), який 
був присвячений питанням шкільного, поза-
шкільного та сімейного виховання, висвіт-
лював проблеми української культури і науки 
[4, с. 252].

Софія Русова авторка таких праць, як 
«Дошкільне виховання» (1918), «Теорія  
і практика дошкільного виховання» (1924), 
«Теорія педагогіки на основі психології» 
(1924), «Дидактика» (1925) та ін.; підручни-
ків «Початковий підручник французької мови 
задля самонавчання перших класів гімназій 
з французько-українським словарем» (1918), 
«Початкова географія» (1918) та ін.; мето-
дичних посібників «Методика початкової 
географії» (1918), «Нові методи дошкільного 
виховання» (1927) та ін., численних наукових 
статей.

Різним аспектам проблеми створення 
національної системи освіти й виховання в 
Україні С. Ф. Русова присвятила такі статті: 
«Загальноземський з’їзд в справах народної 
освіти» (1910), «Дитячий сад на національ-
нім ґрунті» (1910), «Просвітній рух на Вкра-
їні в 60-х роках» (1911), «Нова школа» (1914), 
«Націоналізація дошкільного виховання» 
(1912), «До сучасного становища народного 
вчителя» (1912), «Ідейні підвалини школи» 
(1913), «Націоналізація школи» (1917) та ін.

Слід зазначити основні педагогічні ідеї 
відомої українки. Загалом найбільш головною 
ідеєю Софії було національне виховання та 
національна освіта учнів – як у дошкільних, 
так і у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Основні положення національного виховання 
у педагогічних працях С. Ф. Русової відо-
бражені у багатьох працях авторки, а також у 
деяких працях сучасних українських авторів, 
наприклад, «Національне виховання в ДНЗ за 
педагогічними ідеями С. Русової» [1, с. 128], 
що являє собою посібник, у якому зібрані усі 
найбільш важливі погляди та ідеї Софії Русо-
вої щодо національного виховання. 
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Її концепція національного виховання є 
схожою на головні положення Нової україн-
ської школи. У центрі педагогічних поглядів 
С. Русової стоїть саме учень, якому властиві 
природжені задатки, здібності можливості 
та таланти. Тому навчання та виховання має 
забезпечити розвиток таких чинників, а також 
і національну свідомість та загальнолюдську 
мораль. Окрім цього, дуже важливо форму-
вати соціально зрілу, працелюбну, здатну до 
свідомого суспільного вибору і збагачення 
інтелектуального, духовного, економічного, 
соціально-політичного і культурного потенці-
алу свого народу особистість, яка буде діяти 
на користь своєї держави та своєї нації.

Окрім цього, важливе місце у педаго-
гічній спадщині посідає питання мораль-
ного виховання – уся спадщина українки 
мала гуманістичну спрямованість. На думку 
Ф. Русової, моральне виховання учнів полягало  
у розвитку високих моральних почуттів. Такі 
моральні почуття повинні були вироблятись у 
дітей у результаті участі у добрих та корис-
них справах, під час яких учні здобували від-
повідні моральні навички та моральну пове-
дінку. Окрім цього, на її думку, важливим було 
формування моральної свідомості та стійких 
моральних переконань [3, с. 2]. 

На думку Русової, загальною метою вихо-
вання є «витворити… людину в найкращому 
значенні цього слова» [4, с. 252]. Таким чином, 
на думку вченої, школа та дитячий садок 
повинні сприяти розвитку особистості учня з 
різних сторін: учителі та вихователі повинні 
виховувати гідного громадянина у контексті 
національного виховання, повинні розвивати 
найкращі людські якості, у тому числі працьо-
витість, людяність, повагу до інших, доброту, 
чесність, повагу та любов до батьків тощо. 
Отже, згідно з Русовою, у навчальних закла-
дах слід приділяти максимум уваги та зусиль 
саме особистості учня, оскільки мета освіти 
та виховання – підготовка та формування гар-
монійно розвиненої особистості, яка буде гід-
ним громадянином не тільки своєї держави, 
але й усього світу, а також гідним членом сус-
пільства [3]. 

Враховуючи усе вищезгадане та інформа-
цію, отриману завдяки аналізу педагогічних 

ідей вченої-освітянки, можна чітко побачити, 
що її педагогічна діяльність була направлена 
на реформування та розвиток тогочасної 
української освіти, яка, у результаті цього, 
мала бути дуже схожою на сучасну Нову укра-
їнську школу, адже у освітній системі Русової, 
як і у основних положеннях Нової української 
школи, важливе місце посідає саме особис-
тість учня, при цьому надзвичайно важливо 
виховувати його у дусі повноцінного та різно-
бічного розвитку шляхом оптимального поєд-
нання різних напрямків виховання, а також 
шляхом приділення уваги вихованню найкра-
щих рис учня. У Законі України «Про освіту» 
зазначено: «Метою повної загальної серед-
ньої освіти є різнобічний розвиток, виховання 
і соціалізація особистості, яка усвідомлює 
себе громадянином України, здатна до життя 
в суспільстві та цивілізованої взаємодії з при-
родою, має прагнення до самовдосконалення 
і навчання впродовж життя, готова до свідо-
мого життєвого вибору та самореалізації, тру-
дової діяльності та громадянської активності» 
[2, с. 5]. Дані положення повністю співпада-
ють з основними ідеями Нової української 
школи, яка передбачає, як вже було згадано, 
формування та виховання гідної особистості, 
яка буде розвивати і себе, і свою державу. При 
цьому школа має надати учням цілу низку 
вмінь та навичок, які вони зможуть вико-
ристовувати у подальшому житті, чому саме 
школа має їх навчити [2, 3, с. 5].

Окрім цього, у концепції Нової української 
школи важливе місце посідає національно-
патріотичне виховання особистості учня, 
оскільки наразі дуже важливо виховати відпові-
дального українця, який буде з любов’ю у серці 
ставитись до рідної країни, рідної землі, україн-
ців в цілому та загалом до усього, що пов’язане з 
Україною. Таким чином саме ідея Софії Русової 
щодо національного виховання учнів знайшла 
своє найбільше відображення у концепції Нової 
української школи [3, с. 19–20].

Яким чином національне виховання реа-
лізується у межах Нової української школи? 
Загалом слід зазначити, що важливе місце у 
національно-патріотичному вихованні учнів 
займає навчально-пізнавальна діяльність, 
під час якої учні активно взаємодіють один 
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з одним, а також вчителем, під якої вчитель 
використовує гуманістичний та демократич-
ний підхід до учнів, а також створює умови 
для творчої самореалізації кожного учня. 
Таким чином, національно-патріотичне вихо-
вання здійснюється у рамках вивчення окре-
мих навчальних предметів, зокрема Укра-
їнської мови, Читання, «Я і Україна» тощо. 
Окрім цього, під час вивчення окремих тем 
у межах інших предметів, під час організації 
позаурочної та позакласної роботи та різного 
роду заходів, присвячених саме національ-
ному вихованню, у результаті спільної вза-
ємодії батьків, школи та громадських органі-
зацій тощо [2, 6, с. 20–22]. 

Загалом головною метою національно-
патріотичного виховання у Новій українській 
школі є виховання особистості, готової до 
виконання громадянських і конституційних 
обов'язків; успадкування духовних надбань 
українського народу; досягнення високої 
культури взаємин; формування особистісних 
рис громадянина Української держави.

Висновки. Таким чином, у сучасній 
реформі Нової української школи знайшли 
своє відображення педагогічні ідеї відомих 
як українських, так і зарубіжних педагогів. 
На нашу думку, саме ці ідеї, адаптовані до 
вимог сучасного суспільства, і становлять 
основну джерельну базу для реформування 
сучасної української освіти. Ми з’ясували, 
що Нова українська школа є реформою 
освітньої галузі, яка розпочалась у 2018 році 
і триває донині. Реформа Нової україн-
ської школи наразі торкнулась початкової 

та середньої освіти. Згідно з концепцією 
НУШ змінюються усі підходи до навчання та 
виховання, враховуючи помилки попередніх 
освітніх реформ. У Новій українській школі 
використовується низка новітніх методів, 
методик, прийомів та технологій, викорис-
товуються нові засоби навчання, має місце 
інтерактивність. І при цьому дуже важливою 
є увага, приділена саме особистості учня. 
Тож НУШ наразі – це така українська школа, 
у якій повноцінно розвивається особистість 
учня та формується гідний громадянин своєї 
держави, наділений найкращими людськими 
якостями, а також який володіє усіма необ-
хідними для подальшого життя вміннями та 
навичками. Дослідивши педагогічну спад-
щину Софії Федорівни Русової, ми визна-
чили, що найбільше уваги видатна українська 
вчена приділяла моральному та національ-
ному вихованню учня, і її ідеї також зна-
йшли своє відображення у Новій українській 
школі. Таким чином, згідно з Русовою, дуже 
важливо виховувати гідного громадянина, 
який любить свою країну, поважає кожного 
українця, та який, звісно, буде працювати та 
творити, розвиваючи рідну Батьківщину. Такі 
ідеї чітко можна прослідкувати як у новому 
Законі України «Про освіту», так і у концеп-
ції Нової української школи. Таким чином ми 
довели, що саме ідеї Софії Русової були вико-
ристані педагогами та вченими при створені 
реформованої освітньої концепції, яка спря-
мована на вдосконалення української освіти 
та формування зовсім нового учня, який буде 
гідним та справжнім українцем. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.	Національне	 виховання	 в	 ДНЗ	 за	 педагогічними	 ідеями	 С.	 Русової	 /	 упоряд.	 В.	 В.	 Семізорова.		
Київ	:	Редакції	газет	з	дошкільної	та	початкової	освіти,	2014.	128	с.

2.	Нова	 українська	 школа.	 Порадник	 для	 вчителя.	 Розділ	 1.	 Огляд	 концепції	 Нової	 україн-
ської	 школи.	 [Електронний	 ресурс].	 URL:	 https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/
razdel_1_Oglyad.pdf	

3.	Нова	 українська	 школа	 [Електронний	 ресурс].	 URL:	 https://mon.gov.ua/storage/app/media/
zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf	

4.	Педагогічні	ідеї	Софії	Русової	у	контексті	сучасної	освіти:	матеріали	Міжнародної	науково-прак-
тичної	конференції,	присвяченої	160-річчю	від	дня	народження	С.	Ф.	Русової.	Чернігів	:	Десна	Полі-
граф,	2016.	252	с.

5.	Педагогічна	спадщина	С.	Русової	та	існуюча	освіта.	К.	:	Освіта,	1998.	С.	16.
6.	Устименко	 І.	 П.	 Патріотичне	 виховання	 учнівської	 молоді,	 окреслене	 війною.	 Педагогічний 

вісник. 2022.	№	1–2.	С.	26–29.



26

№ 26 / 2022 р.
♦

Назаренко Н. В.
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри клітинної біології
та методики викладання біологічних дисциплін

Черкаського національного університету  
імені Богдана Хмельницького

Коцюбайло Л. І.
магістр

Черкаського національного університету  
імені Богдана Хмельницького

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
УЧНІВ ПІД ЧАС ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

У статті представлені результати дослідження процесу формування дослідницьких компетент-
ностей учнів під час позакласної роботи з біології у ЗЗСО. Розглянуто компоненти дослідницьких ком-
петентностей, рівні їх сформованості. Зроблені висновки з проведеного дослідження.

Ключові слова: дослідницькі компетентності учнів, позакласна робота з біології.
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Key words: research competences of students, extracurricular work in biology.

У сучасному світі важливим є не стільки 
багаж знань, а здатність їхнього застосування 
в нестандартних умовах, на практиці. Тому 
наскрізною лінією діяльності вчителя є роз-
виток творчої особистості, здатної до пошуку, 
нестандартного мислення, навчання своїх 
учнів самостійної дослідницької діяльності. 
Оволодіння учнями дослідницькими компе-
тентностями (ДК) також обумовлена вимо-
гами Нової української школи – забезпечити, 
передусім, творчий розвиток школярів, їхні 
пошукові здібності. 

Позакласна робота з біології, як свідчать 
досвід роботи вчителів-практиків і наукові 
педагогічні дослідження, відіграє велику роль 
у загальній системі формування ДК учнів  
у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). 
Змістовна спланована робота гуртків, секцій, 
факультативних занять та індивідуальна поза-
класна робота вчителів з обдарованими, ініці-
ативними учнями сприяє формуванню їхніх 
креативних здібностей, дослідницьких вмінь 
і навичок,позитивно впливає на підвищення 
якості освітнього процесу. Адже дитина за 
своєю природою – відкривач світу, допитли-

вий дослідник і слід її мотивувати до само-
стійної пізнавальної діяльності.

Згідно переорієнтації освітнього серед-
овища на формування компетентностей, 
якостей особистості, особливої ваги набу-
ває вміння учня ґрунтовно аналізувати про-
блемні ситуації, швидко знайти вірне рішення 
проблеми, іноді нестандартне, креативне, 
та відповідати за нього. Учителям предме-
тів природничого циклу необхідно створити 
таке навчальне середовище, щоб пізнаваль-
ний процес відбувався в умовах позитивного 
відкриття учнями законів і закономірностей 
довкілля.

Навчання біології у ЗЗСО має достатній 
потенціал для формування ДК учнів, вміння 
самостійно пізнавати складність устрою  
і мінливість природи. Отже сучасна методика 
навчання біології потребує науково обгрун-
тованого підходу для забезпечення умов 
дослідницької діяльності учнів і вчителів. 
Недостатня матеріальна база ЗЗСО, соціально 
зумовлені рівень професіоналізму, пасивність 
багатьох вчителів, великий об’єм навчального 
навантаження школярів сприяють недостат-
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ній увазі, або відсутності організації процесу 
формування ДК учнів під час уроків, поза-
урочної і позакласної пізнавальної діяльності 
з біології.

«Запровадження дослідницько-орієнтова-
ної природничої освіти – це нова тенденція  
у світі, яка сприяє підвищенню інтересу учнів 
до фізики, хімії, біології та інших природни-
чих предметів, зростанню рівня навчальних 
досягнень школярів у галузі «Природознав-
ство», – зазначає Н. Б. Грицай [2, c. 108].

Для розв’язання суперечності між зроста-
ючою потребою ЗЗСО у формуванні креатив-
ності школярів та відсутністю належних умов 
освітнього середовища, науково-методичної 
бази для реалізації поставленого завдання 
нами було проведене дослідження спрямоване 
на формування ДК учнів під час позакласної 
роботи з біології. Його метою була розробка 
ефективної методичної системи позакласної 
дослідницько-пізнавальної діяльності учнів  
з біології для формування в них ДК.

Задля охоплення позакласною роботою  
з біології широкого кола учнів ЗЗСО №6 м. Чер-
каси та виконання поставлених нашим дослі-
дженням завдань протягом 2021–2022 навчаль-
ного року було організовано спілку любителів 
природи, яка охоплювала всіх бажаючих учнів 
школи усіх вікових груп. Об’єднуючими фак-
торами школярів молодших і старших класів 
виступали такі загальношкільні заходи піз-
навального, культурно-розважального і сус- 
пільнокорисного спрямування, як «Наші улюб- 
ленці», «Зустрічаємо весну», «Літні пригоди», 
«Свято осені і врожаю», «Допоможемо птахам 
взимку», «Зелене подвір’я», «Чистий Дніпро» 
та інші масові ранки і вечори, на яких учні 
обмінювались власними повідомленнями, 
дослідженнями, організовували розважальні 
заходи, екскурсії, корисні справи тощо.

У таких заходах залюбки брали участь як 
молодші так і старші школярі. Згідно наших 
спостережень, молодші учні зацікавлені  
у співпраці зі старшокласниками, які в свою 
чергу активно діляться своїми знаннями  
і досвідом з ними, вступаючи у процес пізна-
вальної взаємодії і взаємонавчання. 

У межах спілки любителів при-
роди були організовані секції: ботаніків-

рослинників,зоологів-тваринників,екологів, 
«Від молекул до організму». Такі секції більше 
спрямовані на навчально-дослідницьку діяль-
ність учнів. Для кожної розроблено і запро-
поновано перелік індивідуальних і групових 
дослідницьких робіт, які учні обирали само-
стійно, згідно своїх бажань і інтересів.

Учням 5-6 класів пропонуються нескладні 
дослідження, творчі завдання, які вони вико-
нують під керівництвом старшокласників, 
керівників секцій, з допомогою вчителів  
і батьків. Молодші школярі вчаться прово-
дити заплановане дослідження, формулювати 
власні висновки, оформляти і представляти 
одержані результати. Відповідно в кожній 
секції можуть брати участь зацікавлені учні 
старших класів, які презентували свої дослі-
дження, як у тематичній секції, так і в інших, 
а також на масових навчально-розважальних 
заходах з біології. Учні також обмінювалися 
досвідом роботи на засіданнях секцій, біо-
логічних вечорах, шкільних конференціях, 
які не припинилися з початком воєнних дій  
в Україні. 

Організувати дослідницьку позакласну 
роботу в різних галузях одному вчителю біо-
логії складно. Тому очолювали кожну секцію 
активні старшокласники, які мають досвід у 
проведенні досліджень відповідної тематики. 
Роль учителя в основному у мотиваційній 
і психологічній підготовці молодих дослід-
ників, коригуванні дослідницького процесу. 
Завдання – навчити учнів одержувати задово-
лення від самого пошукового процесу, боро-
тися із тимчасовими перепонами, знаходити 
успіх у власних відкриттях, а також допома-
гати учням в ускладнених ситуаціях. Спілка 
має керівний орган – раду, яка складається з 
представників усіх класів і секцій. Вона тісно 
співпрацює з учителями біології, екології, 
основ здоров’я і є керівним органом, який 
організовує взаємодію учасників позакласної 
роботи і різних секцій, вносить пропозиції, 
узгоджує план роботи та бере активну участь 
в організації різних заходів.

«Завдання вчителя – організувати твор-
чий процес, розвивати дослідницький потен-
ціал, ознайомити з правилами виконання  
і написання наукових робіт. Головне, що ще  
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у шкільні роки діти навчаються ретельно 
проводити дослідження, оволодівають склад-
ними методами обробки результатів і пере-
конуються, що справжня наука не може бути 
надуманою, а результати завжди опираються 
на дійсно доведені факти» – влучно відмічає 
Н. Білецька [1, с. 54].

Для оцінювання результатів експеримен-
тальної роботи було обрано порівняльний 
аналіз початкових і кінцевих рівнів сформо-
ваності компонентів ДК школярів, учасни-
ків організованої нами позакласної роботи  
з біології. Оцінку проводили на початку 2021–
2022 навчального року, до проведення дослід-
ницької роботи учнів, під час різних форм 
позакласної роботи у ЗЗСО №6 м. Черкаси та 
вкінці року.

Критеріями оцінки ДК учнів стали такі від-
повідні складники цієї інтегративної якості 
особистості, як аналітично-комунікаційний, 
мотиваційно-когнітивний та операційно-діяль-
ністний. Рівні сформованості в учнів кожного 
складника за 10-бальною шкалою визначали 
різними методами дослідження, які доповню-
вали і підтверджували результати один одного. 
Це анкетування і самооцінювання учнів, спо-
стереження та метод експертного оцінювання. 
Низький рівень сформованості ДК мали учні, 
які одержували 1–4 балів, середній: 5–7 балів і 
достатній рівень: 8–10 балів.

До групи експертів були залучені вчителі 
природничих наук ЗЗСО №6, практиканти – 

магістри спеціальності “Середня освіта. Біо-
логія та здоров’я людини” Черкаського націо-
нального університету, а також учні 11 класів, 
які мали досвід навчально-дослідницької 
діяльності. Експертна комісія ухвалювала 
колективне спільне рішення щодо рівня ДК 
кожного учасника експериментальної поза-
класної роботи на констатувальному і форму-
вальному етапах дослідження. Одержані нами 
результати висвітлені у таблиціі 1.

Згідно занесених в таблицю узагальне-
них даних, відносна кількість учнів з низь-
ким рівнем сформованості ДК після прове-
дення експериментальної позакласної роботи 
значно знизилась. Зокрема, рівень мотива-
ційно-когнітивної складової ДК підвищився  
у 12,4% учнів з низьким рівнем, аналітично-
комунікаційної – у 21,9%. Найбільше рес-
пондентів покращили свої практичні вміння  
у дослідницькій діяльності: 23,3% школярів  
з низького рівня перейшли на середній і 11% –  
на достатній рівень після участі в позаклас-
ній роботі. Відповідно зросла кількість учнів  
з середнім і достатнім рівнями сформованості 
всіх компонентів ДК учасників експерименту.

Позакласна робота з біології володіє 
великим потенціалом формування ключових 
компетентностей здобувачів освіти, серед 
яких: знання дослідницьких методів, засобів 
і прийомів, практичні вміння їхнього вико-
ристання. У результаті впровадження розро-
бленої методичної системи формування ДК 

Таблиця 1
Кількість учнів з різним рівнем дослідницьких компетентностей на етапах констатувального і 

формувального експерименту

Компоненти ДК
Рівні сформованості ДК

Низький Середній Достатній
КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ

Мотивацій-
но-когнітив-

ний

Осіб 24 15 42 49 7 10

% 32,9 20,5 57,5 67,1 9,6 13,7

Операцій-
но-

діяльнісний

Осіб 29 12 35 44 9 17

% 39,7 16,4 47,9 60,3 12,3 23,3

Аналітично-
комуніка-

ційний

Осіб 32 16 37 45 4 12

% 43,8 21,9 50,7 61,6 16,4 54,8

Різниця між 
КЕ і ФЕ, %

М-к 12,4 9,6 4,1
О-д 23,3 12,4 11
А-к 21,9 10,9 11
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школярів під час позакласної роботи з біології 
значно підвищився рівень сформованості всіх 
компонентів ДК учасників експерименталь-
ного процесу. 

Сучасне суспільство потребує творчої 
активної молоді, компетентної в галузі пошу-
кової дослідницької діяльності. Зважаючи на 

поставлені цілі педагоги-дослідники проек-
тують дидактичні моделі формування клю-
чових компетентностей здобувачів освіти. 
Подальшої розробки потребує дослідницька 
діяльність учнів різних вікових груп, її мето-
дичне забезпечення під час позакласної 
роботи.
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ДО ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ДИДАКТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
У статті розглянуто дидактичну систему професійної підготовки компетентного вчителя ін-

форматики; описано процес проектування дидактичної системи навчання студентів, які здобува-
ють кваліфікацію за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Інформатика). Дидактичну 
систему визначено як впорядковану сукупність цілей, змісту, форм, методів і засобів навчання, що 
налагоджує співпрацю учасників освітнього процесу з метою формування і розвитку професійних й 
загальних компетентностей.

Ключові слова: дидактична система; модель; майбутній учитель інформатики.

The article examines the peculiarities of the didactic system of professional training of a competent 
informatics teacher; the process of designing the didactic system of training students who are qualifying 
under the educational and professional program Secondary Education (Informatics) is described. The 
didactic system is defined as an ordered set of goals, content, forms, methods and means of learning, which 
establishes the cooperation of participants in the educational process for the purpose of forming and developing 
both professional and general competencies.

Key words: didactic system; model; future computer science teacher.

Актуальність статті. Нова українська 
школа окреслює високі вимоги до кваліфі-
кації «вчитель», спираючись на те, що педа-
гог повинен професійно реформувати освіту, 
зокрема, виважено поєднувати традиційне 
навчання з сучасними технологіями, мето-
дами і формами навчання. Відповідно закла-
дам вищої освіти (ЗВО), у яких навчають 
студентів за освітнього-професійною про-
грамою (ОПП) Середня освіта (Інформатика) 
потрібно сприяти їхньому 

Беручи до уваги інновації в педагогічній 
освіті, І. А. Зязюн робить висновок про впро-
вадження: моделі нового змісту навчання; 
моделі інноваційного включення роботодав-
ців у процес навчання; моделі інтеграції науки 
й освіти; моделі інтернаціоналізації освіти  
[1, с. 89]. Погоджуємося з думкою таких вче-
них як Я. Б. Сікора і Б. Л. Якимчук в тому, 
що метою моделювання освітнього процесу  
є розробка моделі, яка дозволила б підвищити 
ефективність цього процесу, співставити його 
з вимогами суспільства [2, с. 88]. Водночас,  
у педагогічних дослідженнях, моделі викону-
ють низку інших функцій, серед яких, виді-

лимо ті, що дають змогу схематично пред-
ставити її компоненти, дібрати основні умови 
функціонування, спрогнозувати очікувані 
результати, міркуючи від абстрактного до 
конкретного і навпаки. Такими функціями є: 
інформаційна; гносеологічна; ілюстративна; 
критеріальна; прогностична. Загалом, дослі-
дження професійної підготовки майбутнього 
вчителя інформатики через проектування 
моделі цього процесу є актуальним, що зумов-
лено змінами, які відбуваються в освіті та 
інформатичній галузі.

Постановка проблеми. З метою побудови 
моделі професійної підготовки компетентного 
вчителя інформатики дослідимо дидактичну 
систему як сукупність компонентів, функціо-
нування яких взаємопов`язане й взаємозумов-
лене умовами, що виникають в освітньому 
процесі та у цій системі. Саме тому метою 
роботи є висвітлення окремих аспектів про-
ектування моделі дидактичної системи про-
фесійної підготовки компетентного вчителя 
інформатики у ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Систему 
науково-педагогічних і дидактико-методич-
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них заходів у середовищі якої майбутній 
вчитель інформатики набуває професійних  
і загальних компетентностей називаємо 
дидактичною. Така система спрямована на 
формування, засвоєння, використання знань 
та умінь з дисциплін професійного циклу 
ОПП, а також націлена на розвиток студента 
як гармонійно розвиненої особистості. 

Передусім зауважимо, що сформульована 
дефініція не має однозначного пояснення  
в науково-методичних і довідниково-енци-
клопедичних працях. Методологічні питання 
створення, впровадження й удосконалення 
педагогічних, у тому числі дидактичних 
і методичних, систем навчання майбут-
нього вчителя інформатики досліджували 
В. Ю. Биков, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, 
С. А. Раков, Ю. С. Рамський, С. О. Семеріков, 
Є. М. Сміронова-Трибульська, О. М. Спірін, 
Ю. В. Триус. Окремі компоненти системи 
навчання здобувача кваліфікації «вчитель 
інформатики» визначені такими вітчизняними 
вченими, як Ю. В. Горошко, О. М. Гончарова, 
Н. Р. Балик, Л. І. Білоусова, І. С. Войтович, 
І. С. Мінтій, Т. В. Тихонова, О. А. Смалько, 
Г. Ю. Цибко, С. В. Шокалюк та ін. 

За визначенням В. І. Бондаря дидактика як 
система побудована у вигляді «узагальненої 
моделі теорії освіти й навчання, яка відобра-
жає зв’язки між її теоретичними компонен-
тами» і розробляє модель освітнього процесу 
як основу «її методичних варіантів» залежно 
від мети і форм організації навчально-пізна-
вальної діяльності здобувачів освіти [3, с. 18]. 
Тлумачення дидактичної системи, сформу-
льоване І. В. Малафіїком є цінним тим, що у 
ньому звернено увагу на її управлінську функ-
цію [4]. Вчений розглядає систему як «органі-
зований об´єкт» за допомогою якого педагог 
«забезпечує управління процесом передачі 
і засвоєння системи знань» [4]. Тобто, це 
складна і динамічна соціальна система управ-
ління освітнім процесом, в якій вирішуються 
завдання навчального й виховного характеру, 
досягаються цілі навчання.

Дидактичну систему професійної підго-
товки компетентного вчителя інформатики 
визначаємо як впорядковану сукупність цілей, 
змісту, форм, методів і засобів навчання, що 

функціонує шляхом співпраці учасників 
освітнього процесу, в ході якої відбувається 
засвоєння знань, способів дій, набуття досвіду 
педагогічної діяльності і розвиток професійно 
значущих особистісних якостей та цінностей 
здобувача освіти.

Однією із особливостей системи є її пред- 
ставлення сукупністю взаємозалежних і взаємо- 
пов’язаних компонентів, упорядкування й напо-
вненість яких визначається вимогами освіт-
нього процесу, побудованого за ОПП Середня 
освіта (Інформатика). Також системі властиві 
цілісність (кожен компонент, перебуваючи  
у взаємозв’яку один з одним, характеризу-
ється власним значенням), функціональність 
(кожен компонент володіє властивостями як 
загальними, так і кожного з них), структурова-
ність (наявність чітко визначеної сукупності 
компонентів, що характеризуються розташу-
ванням, зв’язками між собою), організова-
ність (наявність поведінки функціонування). 
До того ж, кожен компонент характеризується 
змістовим наповнення і у ньому можуть бути 
присутні інші структурні одиниці з урахуван-
ням їхнього «місця» як у даній частині так  
і в системі в цілому. 

Безперечно, що дидактична система спря-
мована на особистість майбутнього вчителя 
інформатики з усіма її особливостями. Вивча-
ючи дидактичну систему з позиції системного 
підходу, розглядаємо її як самостійну складну 
структуру і як частину педагогічної системи. 

Модель дидактичної системи окреслює 
процес професійної підготовки студента 
беручи до уваги аспекти, що відображені 
на рис. 1. Цінністю міркувань є вивчення не 
об’єкту-оригіналу, а його конкретних власти-
востей, беручи до уваги мету дослідження. 
Базовими факторами системи є цілі навчання 
і виховання, зміст дисциплін, педагогічні тех-
нології та особливості освітнього середовища. 
Вважаємо, що сукупність виділених аспек-
тів дидактичної системи дає змогу здійснити 
професійну підготовку студента відповідно 
до предметної спеціалізації. Як бачимо дидак-
тичну систему характеризує низка чинників, 
серед яких: педагогічно обґрунтоване пла-
нування освітнього процесу; єднicть змicту, 
форм i методiв навчання; взаємопроникнення 



32

№ 26 / 2022 р.
♦

теоретичної обізнаності і практичної діяль-
ності, усвідомлюючи особливі характерис-
тики предметної галузі; співпраця учасників 
освітнього процесу; розвиток професійно зна-
чущих особистісних якостей студента.

Представлений доробок спирається на мето-
дичну систему навчання інформатики, розро-
блену Н. В. Морзе та виділені вченою такі прин-
ципи, як предметність, локальність, динамічність 
[5, с. 24–25]. Не менш цінною є відповідність 
моделі оригіналу, тобто «відтворення моделлю  
з необхідною повнотою всіх властивостей 
об’єкта, важливих для цілей даного дослі-
дження» [6, c. 59]. За таких умов відбувається 
перехід від дослідження об’єкта до побудови 
моделі і подальшого її вивчення й перенесення 
здобутого результату на оригінал. Послідовність 
міркувань і прийомів діяльності, спрямованих на 
побудову моделі відображено на рис. 2.

[Введите текст] 
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Рис. 2. Побудова моделі дидактичної системи професійної підготовки 
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у моделі дидактичної системи цільового, цін-
нісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, 
діагностичного і рефлексивного компонентів 
(рис. 3).

Системо утворювальною основою  
є цільовий компонент, зміст якого детермі-
нується метою вищої освіти загалом і метою 
професійної підготовки компетентного вчи-
теля інформатики, зокрема. Поруч із цілями 
навчання оперуємо поняттям мета, у якій 
відображено очікувані результати навчально-
пізнавальної, дослідницької, пошукової 
діяльності студента. Ймовірно, активним 
у навчанні буде той студент, який володіє 
ціннісним ставленням до процесу навчання, 
свідомо проектуючи свою діяльність  
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у середовище майбутньої професії. За таких 
міркувань розглядаємо ціннісно-мотивацій-
ний компонент, що націлений на розвиток 
у здобувача освіти мотивації, пізнаваль-
ного інтересу, почуття обов’язку і відпо-
відальності. Виняткову вагомість у моделі 
відведено когнітивному компоненту, який 
описує єдність змісту дисциплін професій-
ного і вибіркового циклу ОПП та способів 
його засвоєння і базується на надпредмет-
ній діяльності здобувача освіти. Діяльніс-
ний компонент переносить процес пізнання 
у практичну площину, охоплюючи методи  
і форми навчання з використанням ІКТ. Діа-
гностична складова має на меті визначити 
результати впровадження моделі, опрацьо-
вуючи досягнення студента, співставляючи 
з очікуваними результатами навчання. Не 
менш важливо здійснювати рефлексивні 
процеси (самоаналіз, саморозуміння, само-
оцінювання перебігу і результатів власної 
діяльності), що відображено у рефлексив-
ному компоненті системи. 

[Введите текст] 
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Рис. 2. Побудова моделі дидактичної системи професійної підготовки 
компетентного вчителя інформатики 
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діяльнісного, діагностичного і рефлексивного компонентів (рис. 3). 
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Рис. 3. Компоненти моделі дидактичної системи

Розроблена модель є об’єктивною, відкри-
тою і динамічною й такою, що враховує сучасні 
вимоги суспільства і роботодавців до кваліфі-
кації «вчитель інформатики». Її використання 
забезпечує цілеспрямоване здобуття студен-
том знань, набуття умінь, засвоєння способів 
навчально-пізнавальної діяльності і вироблення 
початкового досвіду роботи, а також розвиток 
творчих здібностей на основі використання ІКТ. 
Вважаємо, що розроблена модель дидактич-
ної системи з виділеними в ній компонентами  
і зв’язками, які можна зобразити у вигляді схеми 
і детально дослідити є замісником існуючої 
дидактичної система професійної підготовки 
вчителя інформатики.

Висновки дослідження. Організація освіт-
нього процесу на основі моделі дидактичної 
системи професійної підготовки компетентного 
вчителя інформатики дозволяє всебічно вивчити 
проблеми його навчання у ЗВО, визначити пріо-
ритетні завдання, спланувати навчання, оцінити 
його ефективність, що є умовою інноваційного 
оновлення педагогічної освіти у ЗВО. 
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сіоналізму та особистісних якостей. Розглянуто питання дослідження особливостей формування і 
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The article substantiates the growth of social needs in leaders and the change in requirements for 
their professionalism and personal qualities. The issue of studying the peculiarities of the formation and 
development of leadership traits and qualities of a student in the process of his professional training and 
personal development is considered. The characteristic features of the leader of the innovative age are 
analyzed. The results of the practice of student leadership development in the educational process are 
presented.

Key words: leadership, social needs, requirements for a leader, innovative development, professionalism, 
personal qualities.

Актуальність проблеми зумовлена дина-
мічним характером сьогодення та інновацій-
ними проявами практично у всіх сферах сус-
пільного життя. Зміни часто є такими складними  
і швидкими і так неочікувано настають, що 
люди не встигають глибоко усвідомити і зрозу-
міти їхню сутність, як їм на зміну йдуть нові, ще 
більш складні зміни. За цих умов істотно усклад-
нюється психологічне самопочуття людей, втра-
чаються їхні життєві орієнтири. У зв’язку з цим 
вони і суспільство у цілому відчувають гостру 
потребу у справжніх лідерах. 

Ці лідери повинні мати високу професійну 
компетентність і бути здатні чітко визначати 
цілі й інтереси та вести людей за собою і моти-
вувати їхню активну участь у спільній діяль-
ності, спрямованій на успішне досягнення 
заздалегідь визначених цілей. У поєднанні з 
загальною і фаховою культурою, рішучістю та 

відповідальністю, іншими лідерськими якос-
тями це відкриває можливість забезпечення 
високої ефективності командної діяльності 
лідера та його прихильників і послідовників.

Аналіз провідних тенденцій науково-тех-
нічного і соціального прогресу свідчить не 
просто про подальше ускладнення суспільного 
виробництва, але про становлення принци-
пово нової парадигми його організації та здій-
снення. Розвиток технологій визначає перехід 
до четвертої промислової революції, яка отри-
мала назву індустрії 4.0. Вона здійснюватиме 
істотний вплив на всі сфери суспільного життя, 
що ще більше посилюватиме роль лідерства. 
Водночас слід очікувати, що суспільство вису-
ватиме нові вимоги до підготовки лідерів. 

Постановка проблеми. Відомо, що сис-
тема освіти, насамперед вища школа здійснює 
підготовку фахівців не для сьогоднішнього  
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і навіть не для завтрашнього дня. Їхня профе-
сійна діяльність відбуватиметься у дещо більш 
віддаленому майбутньому. Але його сенсу та 
характерних особливостей ми в принципі не 
можемо знати достеменно і тільки досить 
приблизно вгадуємо його розмиті контури. 
Лідери ж повинні мати розвинені аналітичні 
здібності та інтуїцію, володіти навичками 
наукового прогнозування. Їм вкрай необхідна 
висока комунікативна культура і переконли-
вість впливу на людей.

Всі ці та ще й цілісну систему інших суто 
лідерських якостей у них має сформувати 
система освіти. При цьому постає проблема, 
сутність якої полягає в необхідності розробки 
та реалізації цілісного комплексу ефектив-
них заходів і цілеспрямованого педагогічного 
впливу, призначених для якісної підготовки 
справжніх лідерів. Вона повинні поєднувати 
високу професійну і соціальну компетент-
ність з полікультурною підготовкою та осо-
бистісним розвитком.

Формулювання цілей статті. Цілями статті 
постає виклад результатів досліджень і прак-
тичної педагогічної діяльності авторів з фор-
мування рис та якостей лідера у студентів тех-
нічного університету. Передбачається в першу 
чергу розглянути умови та інструментарій ефек-
тивного виконання цих завдань та особливості 
їхнього застосування. Крім того, мають бути 
розглянуті певні ускладнення, які можуть вини-
кати в освітньому процесі цільової підготовки 
лідерів у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу вважаємо за 
необхідне розпочати з того, що в умовах інду-
стрії 4.0 необхідно готувати її кадрове забез-
печення також на рівні 4.0. В першу чергу це 
стосується підготовки лідерів. Перш за все 
слід виявити у студентському середовищі 
потенційних лідерів. Їхня підготовка має скла-
датися як з двох частин. Перша з них полягає 
в належному оволодінні студентами знаннями 
у сфері своєї майбутньої професійної діяль-
ності з урахуванням провідних тенденцій роз-
витку цієї сфери. Друга частина має визначати 
соціально-гуманітарну підготовку студентів. 
Саме в її структурі доцільною є і специфічно 
лідерська підготовка, в тому числі форму-
вання відповідних рис і якостей справжнього 

лідера. Важливим є і прищеплення їм праг-
нення до постійного самонавчання і самови-
ховання, саморозвитку та самовдосконалення 
протягом всього активного трудового життя.

Що стосується професійної підготовки, 
то на наше глибоке переконання, вже в про-
цесі навчання майбутнім лідерам слід оволо-
дівати перспективними високими техноло-
гіями. Йдеться про штучний інтелект (ШІ), 
комп’ютерні та Інтернет-технології, промислові 
та побутові роботи, біотехнології, нові техно-
логії генерування енергії, мікромініатюризація 
тощо. При цьому лідер повинен бути здатним 
ефективно вирішувати складні соціальні про-
блеми, насамперед звільнення працівників через 
скорочення робочих місць у зв’язку з широким 
застосуванням цих технологій. 

Як справедливо підкреслює з цього при-
воду Д. Олтрейд, «немає чітких обмежень 
для автоматизації за допомогою ШІ. І це най-
важливіша різниця між теперішньою і мину-
лою технологічними революціями». На його 
глибоке переконання, «це матиме серйоз-
ний вплив на спосіб функціонування світу, 
що, очевидно, дуже важко передбачити» 
[3, с. 313]. Однак справжній лідер повинен і це 
передбачати й знаходити інноваційні рішення, 
прийнятні для всіх учасників процесу сус-
пільного виробництва. Одним з прикладів 
подібного рішення стала висунута на Еконо-
мічному форумі в Давосі досить приваблива 
пропозиція про перехід на чотириденний 
робочий тиждень. Вона отримала підтримку 
й перевірку протягом 2022 року в міжнарод-
ному експерименті, учасниками якого стали 
33 компанії зі США, Ірландії, ІсландіїАвстра-
лії та біля тисячі працівників. Результати екс-
перименту довели економічну, соціальну та 
психологічну доцільність такого переходу,  
а Бельгія першою в ЄС вже офіційно легалізу-
вала чотириденний робочий тиждень.

Ще одна типова проблема сучасного вироб-
ництва й використовуваних технологій, на яку 
звичайно не звертають належної уваги і яку 
доводитиметься розв’язувати лідерам, полягає 
у можливості людських помилок. Її ще нази-
вають проблемою надійності людини. Існу-
ють примаймні три основних джерела таких 
помилок, які зменшують рівень надійності 
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працівників. Першим є недостатній рівень про-
фесійної компетентності, другим – фізична та 
емоційно-психологічна стомлюваність людей, 
третім джерелом виступає недостатня відпові-
дальність, неуважність та схильність до стресу. 
Не випадково Ден Аріелі звертає нашу увагу 
на те, що «коли розробники сучасних техно-
логій не розуміють нашої схильності помиля-
тися, вони випрацьовують нові вдосконалені 
системи для фондових ринків, страхування, 
освіти, сільського господарства чи охорони 
здоров’я, які не враховують наших обмежень» 
[1, с. 15]. Він навіть уводить спеціальний тер-
мін «технології, несумісні з людиною» і вказує, 
що вони є скрізь. Отже, лідер має враховувати 
це у роботі з персоналом.

Проблема надійності має істотне значення 
і для особистості самого лідера та ефектив-
ності його діяльності. Адже йому, як і бага-
тьом іншим людям можуть бути притаманні 
певні усталені звички, характерні шаблони 
мислення, недостатньо розвинені інтуїція, 
критичність та самокритичність. Ось чому  
в процесі навчання й особистісного розви-
тку студентів як потенційних лідерів необ-
хідно звертати їх увагу на необхідність вияв-
лення і рішучого подолання цих недоліків. 
Особливо ефективним таке подолання стає  
у разі їхнього свідомого підходу до визна-
чення цілей свого самонавчання та самороз-
витку в процесі послідовної реалізації цих 
завдань. 

Вважаємо за необхідне показати, як Петра 
Бок, відома дослідниця чинників, що гальму-
ють наш розвиток і заважають нашій плідній 
діяльності, спеціально наголошує на тому, 
що «звільнившись від деструктивних, само-
саботувальних шаблонів мислення, ви відчу-
єте несподіваний приплив спокою, щирості 
й креативності. На місці колишніх сумнівів  
і стагнації знову з’являться креативність, 
винахідливість, активність і насичене життя. 
Ви отримаєте нове відчуття самоефектив-
ності» [2, с. 11]. Вона стверджує, що «це – 
ваша доросла здатність самостійно керувати 
своїм життям, складати плани, приймати 
рішення і втілювати важливі речі в реальність. 
Так ваша ефективність, а слідом і якість життя 
набудуть нового розмаху» [там само]. Слід 

додати, що «нового розмаху» й ефективності 
набуватимуть і професійна діяльність лідера, 
і його вплив на свою референтну аудиторію. 

Разом з тим необхідно зазначити, що 
визначальну роль у забезпеченні ефектив-
ності формування лидерських рис і якостей 
студентів відіграє педагог. Його індивідуаль-
ний підхід до кожного студента, доброзич-
лива вимогливість та дійсно щире прагнення 
активно сприяти професійному і життєвому 
успіху вихованців сьогодні мають бути допо-
внені проявами власного лідерства, полікуль-
тури й інноваційної спрямованості педаго-
гічної діяльності. Ці вимоги безпосередньо 
випливають з кадрових потреб четвертої 
індустріальної революції (IR 4.0). Не можна 
не погодитися з тим, як пишуть у зв’язку  
з цим малайзійські дослідники А. Шакрум та 
Н. Хуссін, що «швидка революція в інноваціях 
дала нову модель освіти на майбутнє – Освіта 
4.0. Підготувати випускників до майбутнього 
життя і роботи, досягнутої IR 4.0, де більш 
розумні роботи витісняють людей у певних 
сферах діяльності, освіта повинна навчити 
використовувати доречну інформацію і здат-
ності, які не можуть бути замінені роботами» 
[7, p. 315]. 

Одним з важливих завдань освіти 4.0 має 
бути не просто формування і розвиток гнуч-
кого мислення студентів. Не менш важливою 
є й їхня здатність своєчасно бачити, що ті чи 
інші звичні положення застарівають або під 
впливом результатів нових досліджень виявля-
ються хибними. Така здатність має породжу-
вати готовність до зміни поглядів, принципів 
та навіть парадигми в тій чи іншій сфері науки 
і культури, техніки і технології, суспільного 
життя загалом. Не випадково Леонард Мло-
дінов пише про те що «ті, хто не опирається 
змінам парадигм, завжди мають перевагу в 
житті, бо здатні краще адаптуватися. А в сучас-
ному суспільстві це вкрай важливо» [4, с. 107]. 
В приципі це стосується будь-якої людини. Для 
лідера ж здатність сприймати і приймати зміну 
парадигми має доповнюватися його умінням 
аргументовано переконувати інших людей  
у необхідності й доцільності цієї зміни.

Особливо важливу роль для лідерів мають 
відігравати зміни парадигм, які допомага-
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ють йому більш чітко спримати і розуміти 
об’єктивну реальність, у просторі якої від-
бувається його життя й діяльність. Як пише 
згадувана вище П. Бок, «що чіткіше наше 
сприйняття реальності, то краще ми можемо 
приймати правильні рішення на підставі 
реальних фактів» [2, с. 51]. Отже, необхідно 
прищеплювати потенційному лідерові здат-
ність чітко сприймати реальність та на основі 
цього сприйняття готувати та приймати 
раціональні рішення. Не менш важливою 
є його психологічна готовність нести осо-
бисту відповідальність за можливі резуль-
тати і наслідки цих рішень. Формування цих 
якостей також необхідно розглядати як вкрай 
важливі складники цілісної системи завдань 
освіти з цільової підготовки лідерів.

Раніше нам вже доводилось писати, що 
«відповідальність формується тільки в процесі 
цілеспрямованого виховного впливу. На жаль, 
поширення безвідповідальності в суспільстві 
торкнулося й системи вищої освіти. Проявом 
її стало відверте нехтування певною частиною 
викладачів виховною складовою цілісного 
навчально-виховного процесу» [5, с. 33]. 
Навіть сам цей термін зникає і змінюється 
хоча й більш повним і більш загальним, але в 
той же час дещо нейтральним поняттям освіт-
нього процесу. Уявляється, що така ситуація 
серйозно стає на заваді забезпечення бажаного 
рівня ефективності підготовки фахівців рівня 
4.0 і задоволення суспільних потреб та вимог 
щодо рівня їхньої професійної компетентності 
й особистісного розвитку з позицій характер-
них особливостей інноваційної доби. 

Разом з тим, важливим і відповідальним 
завданням вищої школи постає формування і 
розвиток лідерських якостей буквально кож-
ного студента. Виходячи з цього, науково-педа-
гогічним складом кафедри педагогіки і психо-
логії управління соціальними системами імені 
академіка І. Зязюна Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут» на чолі з професором, членом-корес-
пондентом НАПН України О. Романовським 
сформована і успішно діє наукова школа з про-
блем лідерства. В рамках цієї школи автори 
даної статті впроваджують результати своїх 
досліджень в освітню практику. Так, для сту-

дентів інженерних спеціальностей вони розро-
били і успішно викладають такі навчальні дис-
ципліни, як «Психологія лідерства в освіті» та 
«Психологія лідерства в бізнесі».

Студенти дуже позитивно, з інтересом та 
зацікавленістю сприймають навчальний мате-
ріал. Підготовлені ними реферати і виступи 
на семінарських заняттях переконливо свід-
чать про їхнє прагнення оволодівати лідер-
ськими якостями та плідно використовувати 
їх у майбутній професійній діяльності. Вод-
ночас викладання цих дисциплін створює 
сприятливі умови для наукових досліджень 
з проблем лідерства, зокрема з формування 
та прищеплення студентам лідерських рис  
і якостей та їх розвитку.

Так, низку експериментів було проведено 
в групах майбутніх магістрів з комп’ютерних 
наук (12 осіб) та з хімічних технологій 
(10 осіб). Попереднє їх опитування засвід-
чило, що 13 студентів (59 % опитаних) вже 
вважають себе лідерами. При цьому лідерство 
кожного з них визнали і підтвердили май же 
всі студенти відповідних груп. На запитання 
стосовно прагнення бути лідерам схвальну 
відповідь дали всі учасники за винятком 
одного, який сказав, що лідерство пов’язане 
з підвищеною відповідальністю, а йому не 
хочеться нести відповідальність за діяльність, 
вчинки і поведінку інших людей. Однак він 
уточнив, що роль лідера йому вже доводилось 
виконувати і що він готовий до цього у разі 
виникнення серйозної проблемної ситуації.

Цікавими виявилися й результати відпові-
дей на запитання стосовно потреби розвитку 
лідерських якостей. Таку потребу визнають 
всі 22 студенти, в тому числі й ті, що вважа-
ють себе лідерами, і той, що не прагне ставати 
ним. Позитивним визнали значення освіти, 
особливо роль навчальних дисциплін психо-
лого-педагогічного циклу у розвитку лідер-
ських якостей 19 студентів. Зауважимо, що не 
дали відповідей на це запитання 3 студенти, 
які майже не відвідували наших занять.

Розвитку лідерських якостей студен-
тів були присвячені практичні та семінар-
ські заняття. Основним використовуваним 
інструментарієм були тести і тренінги, аналіз 
проблемних ситуацій, а також рольові ігри  
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з активним обговоренням пропозицій та дій 
учасників. Можливість кожному з них вільно 
висловити свою думку та аргументувати 
її сприяла виникненню атмосфери довіри  
й доброзичливості. Деякі проблеми викликали 
досить жваву дискусію аудиторії. Прикладами 
можуть слугувати питання можливості розви-
тку харизми, зміни свого характеру чи хоча б 
певних його особливостей тощо.

Особлива увага студентів зверталася на інно-
ваційний характер нашого часу, на необхідність 
розвитку стратегічного мислення й бачення 
перспектив галузі та професійної діяльності як 
обов’язкової атрибутивної риси лідера. Їм пові-
домлялася інформація про визначальні тенден-
ції науково-технічного і соціального прогресу, 
про характер індустрії 4.0, а вони давали своє-
рідну експертну оцінку переваг і недоліків тих 
чи інших його напрямків.

Така організація практичних і семінар-
ських занять і сприяла розвитку стратегічного 
мислення студентів та їхнього бачення май-
бутнього, на діяльність в умовах якого і спря-
мовуєтьс їхня підготовка. Адже не можна не 
погодитися з твердженням, що «суспільна місія 
вищої школи полягає у забезпеченні виперед-
жаючого розвитку університетської освіти  
у порівнянні з розвитком економіки. Адже тільки 
в такому випадку виникає реальна можливість 
забезпечити дійсно цілісність і системний 
характер науково-технічного і соціального про-
гресу, послідовне його здійснення» [6, с. 9]. Таке 
розуміння місії вищої школи зумовлює необ-
хідність випереджаючого характеру цільової 
підготовки лідерів. А це передбачає й необхід-

ність формування гнучкості їхнього мислення, 
розвиток лідерського потенціалу та креативних 
здібностей. І одне з перших положень, яке пови-
нен засвоїти лідер та якого він обов’язково має 
дотримуватися у взаємовідносинах з людьми та 
впливі на них, полягає у тому, що вплив сили 
має поступатися силі його впливу та переконли-
вості аргументації його суджень.

Висновки з результатів дослідження. 
По-перше, істотні зміни у сфері техніки  
і технологій зумовлюють зміну характеру 
суспільного життя, що дає вагомі підстави 
вважати сьогодення інноваційним етапом 
історії розвитку людської цивілізації. При 
цьому швидкість і глибина змін призводить 
до втрати значною частиною людей жит-
тєвих цілей та орієнтирів. По-друге, за цих 
умов істотно зростають суспільні потреби 
у справжніх ефективних лідерах, одночасно 
з’являються нові вимоги до їхнього професіо- 
налізму та особистісних якостей. Ці лідери 
повинні бути здатними сприймати інновації  
й допомагати людям плідно їх використовувати  
у своїй діяльності. По-третє, виявлення потен-
ційних лідерів і наступна цілеспрямована їх 
підготовка постає одним з важливих завдань 
системи освіти. Однак масштаби кадрових 
потреб вимагають прагнути прищепити лідер-
ські риси і якості буквально кожному студен-
тові. По-четверте, досвід практичної педаго-
гічної діяльності авторів з підготовки лідерів 
свідчить про позитивне її сприйняття сту-
дентами і сприяє розвитку їхніх лідерських 
якостей і їхнє прагнення ставати справжніми 
ефективними лідерами. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ З МАТЕМАТИЧНИМ  
ЗМІСТОМ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ,  

ЩО МАЮТЬ МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ
У статті розглядаються основні теоретичні питання використання в позаурочний час сюжетно-

рольових ігор з математичним змістом як засобу корекції дискалькулії в учнів початкових класів, що 
мають мовленнєві порушення. Визначено характерні особливості сюжетно-рольових ігор та особли-
вості їх проведення в умовах інклюзії.

Ключові слова: учень, початкові класи, корекція, порушення, дискалькулія, сюжетно-рольові ігри. 

The article discusses the main theoretical issues of using story-based role-playing games with 
mathematical content outside of school hours as a means of correcting dyscalculia in primary school students 
with speech disorders. The characteristic features of story-based role-playing games and the peculiarities of 
their implementation in the conditions of inclusion are determined.

Key words: student, primary classes, correction, disorders, dyscalculia, story-based role-playing games.

Одним із найперспективніших шляхів 
виховання і навчання учнів з особливими 
освітніми потребами, озброєння їх необхід-
ними вміннями та навичками є впровадження 
активних форм і методів навчання, серед яких 
чільне місце посідають сюжетно-рольові ігри. 
Сучасні спеціалісти в пошуках ефективних 
засобів корекції дедалі більше орієнтуються 
на використання різних видів ігрової діяль-
ності в урочний та позаурочний час.

Математична компетентність здобувачів 
початкової освіти – це особистісна власти-
вість, яка виявляється в різноманітних жит-
тєвих обставинах як здатність актуалізувати, 
поєднати й застосувати здобутий у процесі 
навчання досвід діяльності та особистісні 
якості, що необхідні для досягнення певного 
результату. Через різні причини молодші 
школярі не завжди демонструють саме мате-
матичну компетентність. Спостереження за 
сучасними дітьми свідчить, що одні діти вже 
в 3 роки добре розрізняють кольори, геоме-
тричні фігури, лічать до 10 у прямому і зворот-
ному порядках, знають окремі букви, мають 
гарне розвинене мовлення, але є і такі діти, 
які в цьому віці лише починають говорити. 

60% дітей приходять до школи з дуже малим 
словниковим запасом – близько 600 слів  
(за нормою – 5000 слів). Низький словниковий 
запас гарантує труднощі в письмі та читанні, 
проблеми функціональної грамотності, у тому 
числі й математичної [1].

Сюжетно-рольові ігри з математичним 
змістом використовуються як засіб навчання, 
виховання й розвитку учнів з дискалькулією 
(математичними труднощами), що мають 
мовленнєві порушення. Одна з головних цін-
ностей використання сюжетно-рольових ігор 
з математичним змістом в корекційній роботі 
є змога учнів впевнено почуватися в різних 
видах діяльності. 

Під час розподілу на ролі і роботою над 
правильністю слів персонажів активізується 
словник дитини, удосконалюється звукова 
культура мовлення. Виконуючи роль, учень 
зрозуміло, чітко промовляє свої слова, опа-
новує мовлення. В учнів поліпшується діа-
логічне мовлення та граматична будова, адже, 
на думку Л. С. Виготського, проблеми в роз-
витку мовлення в учнів створюють умови для 
виникнення перешкод у спілкуванні з оточу-
ючими, налагодженні соціальних зв’язків [2].
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Сюжетна рольова гра, організована вчи-
телем після уроків, дає можливість учням з 
ООП практично використовувати, закріплю-
вати і уточнювати отримані на уроках матема-
тики уявлення. Наприклад, якщо учні 1 класу 
на уроках математики знайомляться з поряд-
ковими числівниками, то і основною метою 
сюжетно-рольової гри «Зоопарк», організо-
ваної під час корекційних занять, буде прак-
тичне використання порядкових числівників 
в межах 10. Сюжетно-рольові ігри під контр-
олем педагога доцільно проводити 2–3 рази 
на тиждень, після уроків. Діти можуть грати  
в ці ігри самостійно. Виділимо характерні 
особливості сюжетно-рольових ігор з матема-
тичним змістом.

По-перше, наявність різноманітних сюже-
тів і ролей, наповнених математичним зміс-
том. По-друге, математичні знання, засвоєні 
на уроках, включаються в ігри як правила 
виконання дітьми тієї чи іншої ролі. Педа-
гог, беручи на себе певну ігрову роль, допо-
магає дітям використовувати рахунок і вимір 
і контролює правильність їх виконання. 
По-третє, в сюжетно-рольових іграх роз-
вивається вміння застосовувати отримані на 
уроках математичні знання в нових умовах,  
з різними об'єктами.

І, нарешті, по-четверте, ігри цього виду 
носять колективний характер. В іграх діти 
відображають те, що бачать навколо себе  
в житті і діяльності дорослих. Щоб органі-
зувати змістовні, різноманітні за тематикою 
сюжетно-рольові ігри педагогам необхідно 
продумати систему роботи, яка допомогла б 
створити в учнів певне конкретне уявлення про 
спостережуване явище навколишнього життя, 
про людей та їх професії. Підготовча робота 
включає екскурсії, заняття, бесіди, читання 
художньої літератури, зустрічі з людьми різ-
них професій. Наприклад, сюжетно-рольовій 
грі "Бензозаправна станція"», в якій першо-
класники визначають попереднє і наступне 
числа в межах 10, передує наступна робота:

1. Екскурсія на вулицю до перехрестя. 
Спостереження за рухом транспорту. Знайом-
ство зі світлофором.

2. Знайомство з дорожніми знаками, їх 
виготовлення. 

3. Бесіда про правила дорожнього руху. 
4. Екскурсія до бензозаправної станції. 

Спостереження за роботою оператора, що від-
пускає бензин. 

5. Читання художніх творів. 
6. Зустріч з працівниками ДАІ. 
Вже в ході підготовчої роботи, учні дізна-

ються, що різним машинам потрібна різна 
кількість бензину, що оператор відпускає 
стільки літрів бензину, скільки вказано в 
талоні, стрілка на бензоколонці зупиняється 
на цифрі, що відповідає названій кількості 
і т. д. У дітей виникають питання «Скільки 
машин заправляється за 1 день? Якій машині 
потрібно більше бензину: вантажній або лег-
ковій? Скільки літрів бензину вміщається в 
бензобак?». У всіх початкових класах най-
поширеніші ігри – «Супермаркет», «Бензо-
заправна станція», «Меблева майстерня», 
«Зоопарк», «Молочна ферма», «Пошта», 
«Ательє», «Аеропорт», «Школа», «Цирк», 
«Кондитерська фабрика», «Шкільна їдальня». 
Яким чином включити обчислювальні дії в ці 
ігри? Для цього потрібно створити такі ігрові 
ситуації і умови, в яких би виникало усвідом-
лення практичної необхідності в математич-
них діях. Істотне значення для організації та 
проведення сюжетно-рольових ігор має під-
готовка ігрового матеріалу. Педагог повинен 
продумати, який матеріал потрібен для реалі-
зації задуманого змісту і як залучити дітей до 
його виготовлення.

В іграх рекомендуємо широко використо-
вувати різноманітний дидактичний матеріал 
і підбирати його таким чином, щоб полег-
шити дитині перехід від застосування більш 
конкретних його форм до більш абстрактних, 
тобто в іграх повинні використовуватися спо-
чатку реальні предмети, потім їх замінники 
(наприклад, в грі «Магазин» на чеках малю-
ють 8 паличок або кружків, що позначають 
8 яблук і т.д.), потім числові фігури і, наре-
шті, картки з цифрами. У сюжетно-рольовій 
грі одночасно можуть брати участь від 6–8 до 
12–14 учнів. Учитель, беручи в ній безпосе-
редню участь, в той же час повинен тримати 
в полі зору і інших учнів класу. Це досить 
складно. Тому, організовуючи нові ігри з гру-
пою дітей, необхідно інших учнів займати 
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добре знайомими їм іграми. Це дозволить 
вчителю брати участь в новій сюжетно-рольо-
вій грі, а провідні функції в знайомих іграх 
передати самим учням.

В організації та проведенні сюжетно-рольо-
вих ігор можна умовно виділити три етапи. 
На першому етапі гра носить сюжетно-дидак-
тичний характер. Провідна роль тут належить 
педагогу. Він спрямовує розвиток сюжету, 
стежить за зміною ролей, виконанням рахун-
кових і вимірювальних дій кожною дитиною, 
розвиває вміння застосовувати ці знання в 
грі. На другому етапі сюжетно-дидактична 
гра переростає в сюжетно-рольову, яка в біль-
шості випадків організовується учнями, що 
успішно опанували рахунком і вимірами. Про-
відні ролі починають виконувати учні. Педагог 
бере участь у грі на другорядних ролях. Третій 
етап характеризується виникненням самостій-
них сюжетно-рольових ігор з ініціативи дітей. 
Всі ролі, в тому числі які включають рахунок 
і вимір, самостійно розігрують діти. Учитель-
активний спостерігач. Лише в окремих випад-
ках він включається в гру.

Розглянемо організацію сюжетно-рольо-
вих ігор для учнів 1 класу. Програма з матема-
тики для учнів 1 класу передбачає знайомство 
з утворенням нового числа з попереднього; 
введення числа як кількісної характерис-
тики класу кінцевих еквівалентних множин; 
написання цифри, яка позначає на письмі 
дане число; співвіднесення цифри з групою 
предметів, і навпаки; визначення місця числа 
в натуральному ряді; лічба в прямому і зво-
ротньому порядках у межах даного числа; 
порівняння чисел різними способами у межах 
числа, що вивчається; вивчення складу числа. 
Всі ці уявлення послідовно, протягом навчаль-
ного року діти вивчають на уроках матема-
тики. У сюжетно-рольові ігри обчислювальні 
дії включаються тоді, коли в процесі розвитку 
сюжету вони необхідні.

Вибір сюжету гри, визначення ролей  
і ігрових правил також повинні залежати від 
математичних уявлень, які учні отримали 
перед цим на уроках. Так, наприклад, раху-
нок до 10 і відлік предметів по заданому 
числу краще здійснювати в грі «Супермар-
кет», де продавці, касири і покупці визнача-

ють кількість необхідних предметів за допо-
могою рахунку; кількісний склад з одиниць 
засвоюється успішніше в грі «Пошта», у 
якій сортувальники і листоноші розкладають 
кореспонденцію за адресами згідно з назва-
ним числом; розрізнення кількісного й поряд-
кового рахунку, порівняння попереднього та 
наступного числа відбувається у грі «Зоопарк» 
при виконанні ролі службовців зоопарку, які 
привозять певну кількість тварин і розміщу-
ють їх у пронумеровані клітки.

Розглянемо докладніше гру "В супермаркеті". 
Мета гри. Вправи в перерахунку і відра-

ховуванні предметів, їх умовних зображень 
в межах 10. Розвиток інтересу і поваги до 
професії продавця. Знайомство з правилами 
поведінки в магазині. У грі виділяються ролі 
завідувача супермаркетом, продавців-кон-
сультантів, касирів, покупців, водіїв, робітни-
ків. Виконання ролей касира, продавця-кон-
сультанта і покупця передбачає обов'язкове 
використання рахунку. Так, продавець-кон-
сультант повинен запитати у покупця, що він 
хоче купити і скільки, намалювати на чеку 
відповідну кількість паличок, видати чек і 
сказати покупцеві, щоб він повторив замов-
лення касиру.

Покупці (ними можуть бути всі бажаючі) 
перераховують касиру, що вони хочуть купити 
і скільки, розплачуються «грошима» за кіль-
кістю названих предметів, а отримавши про-
дукти від продавця, перевіряють їх кількість. 
Продавець раніше, ніж видати товар покуп-
цеві, повинен запитати, що він хоче купити і 
скільки, звіряючи по чеку правильність його 
відповідей. Завідувач магазином організо-
вує роботу співробітників, робить заявки на 
отримання товару, звертає увагу на правиль-
ність і акуратність роботи продавців і касирів, 
розмовляє з покупцями (чи подобається їм 
новий магазин, які покупки вони хочуть зро-
бити і скільки і т.д.). Водії доставляють певну 
кількість різноманітних товарів, а робітники 
допомагають вивантажити отриманий товар.

Помилки, що допускаються дітьми. 
В процесі гри легко виявляються відмін-
ності в обчислювальних навичках і вміннях 
дітей. Одні учасники впевнено перерахову-
ють як реальні предмети, так і їх зображення 
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(палички, кружки), правильно відповідають 
на питання «скільки?». Інші пропускають чис-
лівники, не називають підсумкове число, не 
можуть пояснити, що вони роблять. Нерідко 
доводиться спостерігати, що діти легко 
запам'ятовують назви всіх числівників, проте 
значення окремих числівників не розуміють і, 
як правило, не можуть відповісти на питання 
«скільки?». На цих учнів треба звернути осо-
бливу увагу. Допомогу їм надає як учитель, 
так і діти, які добре володіють рахунком. 
Спочатку касир, а потім продавець, що добре 
володіють рахунком, вчать покупця, який не 
розуміє, що число виражає сукупність пред-
метів і треба називати числівники по порядку, 
а в кінці рахунку визначати підсумкове число.

Поступово, вправляючись в неодноразо-
вому перераховуванні різних предметів, їх 
зображень, дитина усвідомлює значення цих 
дій і сенс питання «скільки?». 

Ускладнення завдань. В ході гри завдання слід 
оновлювати і ускладнювати. Так, в грі «Супер-
маркет» учні можуть вправлятися в рахунку 
предметів в різному напрямку: зліва – направо 
або справа – наліво, по колу, по вертикалі і т. д. 
Оскільки в супермаркеті є кілька відділів (хлібо-
булочний, овочевий, кондитерський), то покупці 
змогли одночасно вибивати по кілька чеків.

Поступово, у міру виконання подібних 
завдань, граючим стають звичними деякі 
зв'язки числа з предметом (його кольором, 
розміром і просторовим розташуванням),  
у них розвивається пам'ять на числа, помилки 
в рахунку практично зникають. Відкривається 
новий відділ «Іграшки». Завезення великої 

кількості іграшок стає справжньою подією 
для першокласників. Виникає проблема, що 
з усіма іграшками робити і як їх розкласти. 
Діти стикаються з необхідністю класифіку-
вати іграшки за їх якістю або за ознакою, що 
має більш загальне значення (машини, тва-
рини, ляльки), і т.д. І кожного разу, в залеж-
ності від того, на якій підставі здійснюється 
класифікація, змінюється кількість іграшок.

Використання сюжетно-рольових ігор  
з математичним змістом сприяють засвоєнню 
програмового матеріалу математичної освіт-
ньої галузі. При цьому сюжетно-рольові ігри 
мають відповідати таким вимогам:

1) узгоджуватися з темами уроків матема-
тики;

2) забезпечувати поглиблення, розширення 
та закріплення знань учнів з дискалькулією;

3) коригувати й розвивати розумові, 
вольові, моральні можливості учнів з особли-
вими потребами;

4) відповідати віковим особливостям 
дітей, бути доступними, забезпечувати посту-
пове ускладнення операцій аналізу, синтезу, 
абстрагування, узагальнення.

Таким чином, сюжетно-рольові ігри з мате-
матичним змістом слід використовувати для 
загального і мовленнєвого розвитку учнів  
з дискалькулією. Ці ігри грунтуються на мате-
матичному і мовленнєвому матеріалі, але мають 
на меті не лише розвиток обчислювальних дій 
та розвиток мовлення, а й загальний розвиток 
учнів, зокрема розвиток їхньої пам’яті, уваги, 
кмітливості, уміння класифікувати предмети, 
порівнювати їх, диференціювати.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
У статті описуються підходи до розуміння поняття психологічного супроводу. Психологічний 

супровід дітей із порушенням у розвитку розглядається як діяльність психолога, яка спрямована на 
створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтич-
них умов, що сприяють успішній адаптації дітей, їх реабілітації й особистісному становленні в соці-
умі. В статті розписані особливості організації психологічного супроводу дітей із порушеннями у пси-
хофізичному розвитку в умовах воєнного часу, основні етапи і форми роботи спеціального психолога. 

Ключові слова: супровід, психологічний супровід, психотравмуюча ситуація, стрес, стан фру-
страції, діти із порушеннями у розвитку.

This article describes the approaches to the understanding of the concept of psychological support. 
Psychological support for children with developmental disabilities is regarded as a psychologist activities aimed 
at creating an integrated system of clinical, psychological, psycho-pedagogical and psychological conditions 
conducive to the successful adaptation of children, their rehabilitation and personal formation in the society. 
The article painted features of the organization of psychological support of children with disabilities in the 
psycho-physical development during the war, the main stages and forms of special psychologist.

Key words: support, psychological support, traumatic situation, a state of frustration, stress, children 
with developmental disorders.

Актуальність статті. Воєнні дії є наразі 
найбільш гострою проблемою, з якою стик-
нулася кожна українська сім'я. Вкрай складна 
соціально-політична ситуація у суспільстві 
показала необхідність організації надання 
психологічної допомоги окремим категоріям 
дітей і дорослих. Сьогодні в Україні відбува-
ються військові дії, проте країна не була готова 
до війни ні психологічно, ні економічно, тому 
виявилась не в повній мірі готовою для екс-
треного переміщення дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку на безпечні терито-
рії. Саме ця категорія дітей на сьогодні опини-
лась у найскрутнішому становищі. 

Діти з порушеннями психофізичного роз-
витку та їхні сім'ї, які вимушені перебувати на 
тимчасово окупованих територіях чи в умовах 
релокації, доволі часто опиняються в нових 
соціальних реаліях: втрата усталених емо-
ційних контактів та міжособистісних зв'язків, 
зміна місця та умов навчання даної категорії 
дітей, зменшення об'єму й якості необхідної 
медичної корекційної, навчально-розвиваль-

ної допомоги з боку спеціалістів тощо. Все це 
призводить до особливої травматизації сімей 
дітей з порушеннями психофізичного розви-
тку, переживання ними стану фрустрації та 
утруднення процесу адаптації до нових умов 
життя.

Мета статті – визначити напрямки органі-
зації психологічного супроводу дітей з ООП в 
умовах воєнного часу.

Психологічна травма – переживання 
великої сили, потрясіння, викликане корот-
кочасним стресом, або тривалим стресовим 
впливом бойової обстановки. Вивченням про-
блеми стресової травматизації особистості 
присвячені роботи психологів М. Є. Білової, 
Р. В. Бєлоусової, В. А. Бодрова, К. А. Зайцева, 
Р. В. Купріянова, В. М. Крайнюка, Г. С. Нікі-
форова, Л. П. Пономаренко, В. Ю. Рибнікова, 
М. Є. Садомирського, Г. Сельє, Н. В. Тарабрі-
ної та інших.

Травма має подвійну природу: спочатку 
проявляється руйнівна сила, вона заби-
рає здатність дитини жити і радіти життю, 
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а потім – трансформує людину. Скільки  
у людини травм, стільки і ресурсів за допо-
могою яких вона бореться з нею [4, с. 43]. 
Деякі діти починають виявляти ознаки трав-
матичного стресу одразу після сильної події. 
В інших ознаки стають помітними через 
тижні або навіть місяці. 

Ознаками травматичного стресу у дитини 
виступають наступні:

– в дошкільному віці – плачуть або кричать 
частіше, ніж звичайно; відчувають себе при-
гніченими, боязкими; уявляються кошмари; 
виявляються нові страхи, у тому числі тривога 
при розлученні із батьками; повертаються до 
використання дитячого «лепету»; замочують 
ліжко; відтворюють травматичний досвід під 
час гри; ставлять питання про смерть тощо;

– в молодшому шкільному віці – відчу-
вають страх або тривогу; мають проблеми зі 
сном; погіршується концентрація уваги; здри-
гаються від найменшого подразника; постійно 
розповідають іншим про травматичний 
досвід; демонструють надмірну прив’язаність 
до рідних, учителів; бояться, що страшний 
досвід повториться тощо;

– підлітки – мають ознаки депресії, про-
блеми зі сном; вдаються до ризикової пове-
дінки; проявляються розлади харчової пове-
дінки; уникають відвідування місць, які 
провокують спогади про травму; зловжива-
ють наркотиками та алкоголем; постійно роз-
повідають іншим про травматичний досвід; 
кажуть, що нічого не відчувають тощо [2].

Дітям з особливими освітніми потребами, 
які пережили психологічну травму, досить 
важко зрозуміти, що сталося з ними. Це 
пов'язано з віковими, інтелектуальними осо-
бливостями дітей. Їм не вистачає соціальної, 
фізіологічної та психологічної зрілості. Вони 
не в змозі повністю усвідомити суть події,  
а просто запам'ятовують саму ситуацію, най-
більш міцні свої переживання в цю мить. 
Спектр посттравматичних симптомів у дітей 
включає в себе зміни на фізіологічному, емо-
ційному, когнітивному і поведінковому рів-
нях. На поведінковому рівні наявність пси-
хотравмуючих ситуацій, ситуацій фрустрації 
провокують у дітей з порушеннями в роз-
витку імпульсивну, ворожу, агресивну пове-

дінку чи, навпаки, пасивність, безпорадність 
[3, с. 104]. 

Надання психологічної допомоги дітям 
з порушеннями психофізичного розвитку  
є головним завданням діяльності спеціального 
психолога. В роботі з даною категорією дітей 
спеціальний психолог повинен вирішувати 
багато практичних завдань, серед яких окреме 
місце займає застосування психологічних 
впливів з метою корекції конфліктних, фру-
страційних станів у дітей [8, с. 1171]. Спеці-
альний психолог повинен володіти знаннями 
про специфіку організації і зміст роботи  
з психолого-педагогічного супроводу дітей  
з порушеннями психофізичного розвитку, які 
пережили психотравмуючі, складні ситуації.

Психологічний супровід дітей із пору-
шенням у розвитку розглядається як діяль-
ність психолога, яка спрямована на створення 
комплексної системи клініко-психологічних, 
психолого-педагогічних і психотерапевтич-
них умов, що сприяють успішній адаптації 
дітей, їх реабілітації й особистісному станов-
ленні в соціумі.

За визначенням І. Л. Мамайчук (2001), 
супровід – це цілісна діяльність психолога, 
яка полягає у:

– систематичному відстеженні клініко-пси-
хологічного і психолого-педагогічного статусів 
дитини в динаміці її психічного розвитку;

– створенні соціально-психологічних умов 
з метою ефективного психічного розвитку 
дітей у соціумі;

– систематичній психологічній допомозі 
дітям з ООП – консультуванні, психокорекції, 
психологічній підтримці;

– систематичній психологічній допомозі бать-
кам дітей і підлітків з проблемами в розвитку;

– організації життєдіяльності дитини з 
ООП в соціумі з урахуванням їхніх психічних 
і фізичних можливостей.

Отже, соціально-психологічний супровід – 
це один із видів соціального "патронажу" як 
цілісної та комплексної системи соціальної 
підтримки і психологічної допомоги [4]. Пси-
холого-педагогічний супровід дітей з ООП, 
які постраждали в ході проведення військових 
дій, відповідно до програми роботи з дітьми, 
які постраждали в ході проведення воєнних 
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дій в Україні, передусім включає в себе такі 
основні етапи роботи спеціального практич-
ного психолога: 

І. Діагностичний етап роботи спрямову-
ється на виявлення показників, інформація 
про які стане важливим підґрунтям для орга-
нізації подальшої роботи всіх спеціалістів, що 
працюють з дитиною.

Спеціальний психолог підбирає і прово-
дить комплекс психодіагностичних методик, 
спрямованих на виявлення:

– міри усвідомлення і розуміння дітьми 
проблемних ситуацій в їх житті;

– особливостей емоційної сфери дітей, 
видів емоційного реагування в ситуаціях фру-
страції; негативних емоційних переживань, 
неврозоподібних станів у дітей, пов'язаних  
з психотравмуючою ситуацією;

– схильності до агресивних, імпульсивних 
дій на фоні переживання стресу, психотравми;

– особистнісних проблем, труднощів  
у міжособистісних стосунках дітей у власній 
сім'ї чи поза її межами.

Організація діагностичної роботи, напри-
клад, в умовах дошкільних закладів, шкіль-
ного або позашкільного навчання дітей  
з ООП, дозволяє спеціалісту самому спостері-
гати зміст ситуацій, які є стресовими, психо-
травмуючими для дітей, своєчасно корегувати 
поведінку в складних ситуаціях спілкування 
та дослідити ефективність застосованих при-
йомів психокорекції. 

Первинну розмову психолог проводить 
з батьками, під час якої їх інформують про 
можливість отримання послуг психолога  
у разі спаду успішності у навчанні через вну-
трішні переживання, посилення страхів, заго-
стрення хронічних хвороб та ін. Слід заува-
жити, що досить часто батьки беруть на себе 
функції психотерапевта для власної дитини,  
і це обертається справжньою драмою і траге-
дією, адже рідні самі потребують психологіч-
ної допомоги та психореабілітації. Батьки, що 
пережили гостру психологічну травму, «тіка-
ють» від проявів емоцій, байдуже позитив-
ного вони знаку чи негативного, можуть стати 
емоційно холодними, намагаються відгороди-
тись від інших. Дитина, звичайно, сприймає 
таку поведінку рідних, як прояв того, що її не 

люблять, що може ще більше загострювати 
стресовий стан дитини.

ІІ. Етап реалізації психологічного супро-
воду.

Цей етап передбачає різноманітні форми  
і напрямки роботи спеціального психолога як 
із самою дитиною, що переживає психотрав-
муючу ситуацію, так і з її оточенням. 

1. Співпраця психолога зі спеціалістами, 
які працюють з дитиною, для організації ситу-
ацій успіху дитині, підвищення психологічної 
освіти усіх учасників навчально-виховного 
процесу.

Психолог з’ясовує і основні моменти, які 
можуть свідчити про наявність у дитини пси-
хологічних проблем. Обов’язковим є акцен-
тування уваги педагога на тому, що: сам по 
собі переїзд у нове незнайоме місце із невідо-
мою кінцевою датою повернення додому, або 
перебування дитини на тимчасово окупова-
них територіях чи в умовах війни є стресом. 
Різні люди переживають стрес по-різному, 
але навіть найсильніші можуть відчувати 
складнощі у подоланні стресових ситуацій. 
Спеціалістам за необхідності доноситься 
інформація про симптоми стресу: розлади 
сну, харчування: не хочеться їсти, чи навпаки 
не вдається насититися: їжа, здається, не має 
смаку; розлади уваги: важко концентруватися, 
постійно переключаєшся з одного на інше, 
важко завершити справу, важко всидіти на 
одному місці, навіть якщо вимагає ситуація; 
спостерігаються розлади пам’яті: спогади, 
що переслідують, вибіркове забування; емо-
ційні труднощі, настрій постійно змінюється, 
сльози на очах, пригніченість чи, навпаки, 
дратівливість. 

2. Індивідуальна консультативна, розви-
вальна робота психолога з дитиною.

В бесідах з окремими дітьми з ООП вияв-
ляється відчуття того, що оточуючі не співчу-
вають тим, хто залишився в зоні проведення 
військових дій. А, отже, власні почуття, пере-
живання озвучувати немає сенсу. Крім того, 
багато дітей з ООП мають труднощі соці-
альної адаптації, які ускладнюються зміною 
місця проживання і навчання. Важливим  
є раціональне осмислення дитиною подій, які 
травмували, тому наголошуємо, що дитина 
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потребує розмов про події, які відбулися, 
стільки, скільки їй потрібно. Не варто гово-
рити: «Тобі це не зрозуміти», «Зрозумієш, 
коли виростеш», «Я не можу тобі пояснити». 
Але відповіді мають були зрозумілими, спро-
щеними і не лякали дитину. 

В психологічній роботі зі стресовими 
станами у дітей та дорослих найбільш ефек-
тивними зарекомендували себе методи ког-
нітивно-поведінкової терапії (КПТ), тілесно 
зорієнтованої терапії, ігрової психотера-
пії. В роботі з дітьми цікавими і нестан-
дартними формами роботи є елементи арт-
терапії – малювання власного емоційного 
стану та ліплення, складання віршів, розпо-
відей, історій. Прості, легкі, цікаві форми 
роботи розслабляють дитину та створюють 
умови для проговорення власних емоцій і 
сигналізують про відчуття дитини. З часом, 
через 3–4 місяці видно і радикальну зміну 
позицій дитини, яка могла відбутись лише 
за зниження рівня негативізму і підвищення 
довіри до оточуючих, посилення відчуття 
єдності з ними.

3. Групова корекційно-відновлювальна та 
розвивальна робота психолога з дитиною. 

Групова розвивальна робота з дітьми, які 
постраждали від військового конфлікту має 
свою специфіку передусім в тому, що при-
чина страху дитини криється в депривації 
специфічної пошуково-перетворювальної 
активності, що виконує функцію психоло-
гічного захисту. З цими ідеями співзвучна 
думка А.І. Захарова про те, що повторне пере-
живання страху при відображенні його при-
зводить до послаблення травмуючого впливу 
[7, с. 123]. 

Засоби роботи психолога: рольові ігри, 
моделювання проблемних ситуацій в діяль-
ності та спілкуванні, аналіз заданих ситуацій, 
обговорення літературних творів, тренінги.

До тренінгової програми розвитку дитини 
потрібно відноситись з особливою увагою та 
зупинятись на вже апробованих тренінгових 
заняттях. Відреагування негативних пережи-
вань, пов'язаних зі страхом, реалізується через 
основну мету тренінгових програм – активіза-
цію і нормалізацію процесів уяви, пов'язаних 
зі страхом. Заняття можуть також служити 

цілям профілактики невротичних відхилень  
у розвитку особистості. 

4. Здійснення психолого-педагогічної 
корекційної роботи із сім’єю (родиною) 
дитини в цілому, залучення батьків до роботи 
над власними психологічними проблемами  
і труднощами. Особливу увагу слід звернути 
на те, що унаслідок травми порушуються нор-
мальні дитячо-батьківські та родинні зв’язки, 
виникають симбіотичні або вимушено дис-
тантні відносини між дитиною і батьками, 
родичами. При появі в дитини порушень 
поведінки батьки відчувають свою некомпе-
тентність і безпорадність і мимоволі сприя-
ють закріпленню негативних поведінкових 
стереотипів.

5. Попередження та профілактика пси-
хологічних наслідків для здоров’я дитини 
перебування в травмуючих ситуаціях (трав-
матичного стресу, посттравматичних стресо-
вих розладів, фрустраційних проявів тощо),  
в т.ч. шляхом навчання дітей стратегіям оволо-
діння собою у ситуації формування стратегій 
подолання впливів екстремальних ситуацій.

6. Попередження та профілактика дезадап-
тації у дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку як однієї з патологічних реакцій  
в умовах хронічного стресу.

ІІІ. Оціночний етап. Метою етапу висту-
пає дослідження результатів позитивного 
впливу роботи з психологічного супроводу 
дитини з ООП, обговорення стратегій щодо 
подальшої діяльності дитини. 

Результатами психологічної супроводу 
дітей з ООП, що зазнали психотравмуючого 
впливу, мають бути наступні:

– відновлення почуття безпечності, що 
включає зняття емоційно-психологічного та 
тілесного напруження, зняття чи послаблення 
захисних психологічних механізмів, що вини-
кли внаслідок перебування у стресових умовах;

– відновлення психологічних ресурсів 
дитини, а саме, активізація внутрішнього пси-
хологічного потенціалу та ресурсів психіки 
дитини, що полегшує подолання кризових 
станів та допомагає попереджувати такі стани 
у майбутньому;

– відреагування негативних переживань, що 
викликані психотравмуючими факторами, тобто 
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створення певних умов для виклику безпосеред-
ньої чи символічної негативної реакції, копінгу-
вання сильних психоемоційних переживань;

– активізація внутрішніх механізмів 
адаптації та само зцілення дитини, а саме 
підтримка та фокусування на позитивних 
зрушеннях у емоційному стані дитини, заохо-
чення для допомоги у зціленні природного 
середовища дитини (проведення спільного 
дозвілля з родиною, однолітками, спортивне 
чи творче дозвілля дитини) [6, с. 1104]. 

Висновки. Отже, обставини сьогодення, 
що склалися в Україні, потребують ретель-
ного розгляду питання психологічного супро-
воду дітей з ООП в умовах воєнного часу. 
Подальшого вивчення вимагає не тільки 
дослідження особливостей організації психо-
логічного супроводу дітей даної категорії та 
їхніх сімей в умовах воєнного конфлікту, але 
й шляхи удосконалення підходів до реалізації 
психологічного супроводу як системи профе-
сійної діяльності спеціального психолога.
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КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНІМАТОРСЬКИХ ІГОР
У статті зосереджено увагу на ефективних методах, які сприяють всебічному розвитку дітей, 

здатні заохотити представників покоління Альфа до освітньої діяльності, зокрема на аніматор-
ських іграх. Спираючись на дані різноманітних вітчизняних і закордонних наукових досліджень, 
автор крізь призму психологічного портрету дітей покоління Альфа, визначає доцільність викорис-
тання аніматорських ігор. Окреслено переваги та педагогічний потенціал, наведено зразки аніматор-
ських ігор. 

Ключові слова: покоління Альфа, гра, анімація, функції анімації, види анімації, аніматорські ігри. 

The article focuses on effective methods that contribute to the comprehensive development of children, 
able to encourage representatives of the Alpha generation to engage in educational activities, in particular, 
animation games. Based on the data of various domestic and foreign scientific studies, the author, through 
the prism of the psychological portrait of children of the Alpha generation, determines the expediency of using 
animated games. Advantages and pedagogical potential are outlined, examples of animation games are given.

Key words: Alpha generation, game, animation, animation functions, types of animation, animation 
games.

Формування і всебічний розвиток ініціа-
тивної та творчої особистості, здатної жити 
у принципово нових умовах, реалізувати себе 
в житті, бути успішною – основні завдання, 
які має вирішити освіта, на тлі різноманітних 
криз та вигуків сучасного світу. Щоб тримати 
руку на пульсі змін, відповідати вимогам та 
запитам сьогодення, бути на одній хвилі зі сво-
їми вихованцями та учнями, представниками 
цифрового покоління, педагог має постійно 
опановувати нові технології та методи.

Однак, як справедливо зазначали Драден Г. 
та Восс Д., як би не називалися нові техніки − 
навчання має бути захоплюючим, швидким та 
повним. А ще воно має охоплювати релаксацію, 
дієвість, стимули, емоції та задоволення. Все 
без сумніву включає у себе гра, якщо зробити 
її активним помічником у процесі навчання 
[3, с. 242]. Саме гра є своєрідним містком між 
педагогом та учнем (вихованцем), які зроста-
ють і формуються в інформаційно насиченому, 
цифровому середовищі.

У численних наукових психолого-педагогіч-
них дослідженнях та практиках (Бібік Н., Богуш 
А., Виготський Л., Гавриш Н., Давидов В., Запо-
рожець О., Кларін М., Крутій К., Макнамара 
Д., Савченко О., Рогальсько-Яблонська І. та ін.) 
доведено, що саме через гру краще відбувається 

засвоєння матеріалу, розвиток уяви і критичного 
мислення, з’являється можливість довше утри-
мувати, концентрувати увагу, враховувати інтер-
еси здобувачів освіти. 

Мета статті: розкрити педагогічний 
потенціал аніматорських ігор у всебічному 
розвитку дітей покоління Альфа. 

Відповідно до теорії поколінь (Хоул Н., 
Штраус В.), народжені після 2010 року,  
є представниками покоління Альфа – це діти, 
які з дошкільного віку досить багато часу про-
водять у віртуальному світі. Про це свідчать 
результати численних закордонних дослід- 
жень. Близько 90% сучасних дітей віком до 
двох років володіють мінімальними нави-
чками користування гаджетом; кожен пʼятий 
Альфик віком від трьох до чотирьох років 
має вільний доступ до гаджету; майже кожен 
другий п’яти-семирічний представник цього 
покоління володіє гаджетом [7]. Отже, діти 
з дошкільного віку отримують можливість 
розважати себе самостійно за допомогою 
сучасних приладів. Як справедливо зазначає 
Макнамара Д., нівелюється дитяча потреба 
самостійно здогадуватися про щось, вона 
підмінюється швидким доступом до інфор-
мації, і це випереджає власні відкриття 
[6, с. 23].
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Згідно даних інших досліджень (McCrindle 
Research), восьми-дванадцятирічні діти щодня 
4 години й 44 хвилини проводять перед екра-
ном гаджета задля розваги. У переважній 
більшості випадків – це перегляд контенту в 
YouTube, Тіk Тоk, Instagram, гра у різноманітні 
популярні ігри типу Мinecraft тощо. Окреслене 
суттєво відсуває традиційну ігрову діяльність 
на другий план, а інколи повністю її замінює. 

Як бачимо, вплив цифрових засобів на 
ігрову діяльність останні десятиліття досить 
потужний. Серед дітей спостерігається зни-
ження цікавості до традиційної гри, суттєве 
зменшення часу на творчі ігри на користь вір-
туальних. 

Однак, як наголошує Браун С., саме під час 
гри мозок дитини формується за рахунок вза-
ємодії з оточуючим середовищем, найбільше 
на будову мозку впливає кількість годин, які 
дитина проводить у грі [1, с. 27]. Гра – це при-
родний рушій розвитку, коли нейрони вза-
ємодіють разом, вони формують більш сильні 
провідні шляхи.

Численними дослідженнями доведено, що 
у процесі гри відбуваються ріст та розвиток 
мозку: його моторні, перцептивні, когнітивні, 
соціальні та емоційні частини інтегруються 
або взаємодіють, вибудовуються складні 
нейронні мережі, які стають необхідним під-
ґрунтям для здатності розвʼязувати проблеми 
у дорослому житті.

Отже, значення невіртуальної гри у все-
бічному розвитку сучасної дитини надваж-
ливе. Зважаючи на практику аніматорської 
діяльності, можна стверджувати, що потуж-
ним потенціалом володіють аніматорські ігри. 
Насамперед це зумовлено тими функціями, 
які виконує анімація як вид рекреаційної 
діяльності [8, с. 11], зокрема: 

– сприяння адекватній едукації – поширення 
знань та уявлень про світ, різноманітні явища, 
знайомство з новими людьми й країнами;

– компенсаційна – компенсація, вирів-
нювання різноманітних недоліків (фізичної 
активності, розваги та забави тощо);

– креаційна – творча реалізація особи  
в процесі рекреаційної активності (заняттях, 
формах), досягнення чого неможливе в про-
цесі трудової діяльності; 

– катартична – функція, яка сприяє очищенню, 
своєрідній «утечі» від щоденних обов’язків, сут-
тєвому зниженню емоційної напруги;

– інтеграційна – можливість знайомства 
з новими людьми, створення груп за інтер-
есами, інтеграція в родинному середовищі;

– адаптаційна – сприяння в пристосуванні 
до нових соціальних і біологічних умов жит-
тєдіяльності, а також до високоінтенсивних 
психічних та фізичних навантажень;

– стимуляційна – сприяння адекватному 
психофізичному розвитку організму людини;

– корекційна – профілактика й протидія 
відхиленням у фізичному розвитку людини;

– емансипаційна – звільнення від низки 
неписаних соціальних норм, заборон (етич-
них, моральних тощо).

Окреслені функції реалізуються у різних 
видах анімації [4, с. 280]:

– анімація в русі задовольняє потреби 
сучасної людини в русі, що поєднується із 
задоволенням та приємними переживаннями;

– анімація через переживання задоволь-
няє потребу у відчутті нового, невідомого, 
неочікуваного під спілкування, у відкриттях,  
а також у подоланні труднощів;

– анімація через спілкування задоволь-
няє потребу в спілкуванні з новими, ціка-
вими людьми, у відкритті внутрішнього світу 
людей і пізнанні себе через спілкування;

– анімація через заспокоєння задовольняє 
потребу людей у психологічному розванта-
женні від повсякденної втоми через заспо-
коєння, усамітнення, контакт із природою,  
а також потребу в спокої;

– культурна анімація задовольняє потребу 
людей у духовному розвитку через пізнання 
культурно-історичних пам’яток та сучасних 
образів культури; 

– творча анімація задовольняє потребу 
людей у творчості, демонстрації своїх здібнос-
тей і встановленні контактів із людьми, які 
близькі за духом, завдяки спільній творчості.

У багатьох аніматорських іграх спосте-
рігається інтеграція декількох видів аніма-
ції, наприклад, гра «Сумний ведмедик»: діти 
сидять у колі. Ведучий розповідає історію: 
праворуч від вас знаходиться сумний ведме-
дик. У нього поганий настрій, він засмучений 
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і плаче, що ви зробите, щоб заспокоїти ведме-
дика. Наприклад, я почухаю йому за вушком, 
а що зробите ви? Далі діти продовжують гру, 
заспокоюючи того, хто стоїть ліворуч обійма-
ючи, подаючи руку, доторкнувшись до кін-
чика носа, підморгнувши, промовляючи під-
бадьорюючі слова тощо. 

Як бачимо, ця відома аніматорська гра 
передбачає анімацію в русі, через пережи-
вання, через спілкування, і як підсумок – 
через заспокоєння задовольняє потребу дітей 
у психологічному розвантаженні під час ран-
кової зустрічі, перерви, хвилинки відпочинку, 
у групі подовженого дня, через заспокоєння. 
Для дитини Альфа така гра – не лише весела 
розвага, а чудовий засіб для розвитку складо-
вих емоційного інтелекту та розуміння відтін-
ків емоційного стану, що є певною проблемою 
для них. Для Альфиків характерна емоційна 
бідність через суттєве зменшення реальних 
контактів з людьми, заміна їх віртуальним 
спілкуванням і, як наслідок цього, − низький 
рівень розвитку умінь здійснювати комуніка-
цію та розрізняти відтінки емоційного стану. 
У сучасних дітей − спрощений спектр емо-
цій, які вони не уміють висловлювати, тому 
часто не розуміють емоції дорослих (батьків, 
вихователя, учителя,) – радість, сум, незадо-
волення, захоплення та інше.

Розглянемо популярні аніматорські ігри 
«Злітай, ім’я» та «Ритмічні забавлянки» крізь 
призму загальновідомого факту, що діти 
Альфа є візуалами, а інші канали сприйняття 
інформації у них розвинені набагато менше. 

Свого часу Грегорі М. довів, що візуальне 
сприйняття − це використання мозком попе-
реднього досвіду, знань і конструювання на 
цій основі реальності, бо близько 90% інфор-
мації, що сприймається зором, не доходить до 
мозку [2, с. 152].

Натомість, коли діти торкаються та вивча-
ють предмети руками, вони знаходять під-
ґрунтя для абстрактних понять в реальному 
світі, задіються ділянки мозку, які відповіда-
ють за інтерпретацію сенсорних відчуттів, 
що не здатен забезпечити візуальний канал 
сприйняття інформації.

Тож ефективними для розвитку кінесте-
тичного та аудіального каналів будуть аніма-

торські ігри, які інтегрують у собі рух та спіл-
кування. 

«Злітай, ім’я». Діти стоять у колі, а веду-
чий кидає у центр кола повітряну кульку, 
вигукуючи ім’я дитини, яка має вдарити 
кульку рукою. Ударяючи по кульці, дитина 
має назвати ім’я особи, яка наступною вда-
рить по кульці. До кульки можна підбігати, 
підстрибувати, підповзати − головне, щоб 
вона не опинилася на підлозі, а постійно пере-
бувала у повітрі.

«Ритмічні забавлянки». Діти сидять у колі. 
Ведучий демонструє рухи, які треба буде 
виконувати та їх порядок: називаємо своє 
ім’я; плескаємо по черзі долонями по ногам: 
права долоня − права нога, ліва долоня − ліва 
нога; додаємо клацання пальцями: права 
рука – ліва рука; називаємо ім’я особи, яка 
має продовжувати цей ритм, і повторюємо ще 
раз рухи. Після першого кола темп учасників 
пришвидшується.

Видатним нейропсихологом Лурією О. 
доведено, що поєднання когнітивної та мото-
рної діяльності дає додаткові можливості для 
росту звʼязків між різними функціональними 
системами головного мозку [5, с. 58]. Зважа-
ючи на це, можна сказати, що велика кількість 
аніматорських ігор спрямована на розвиток 
усіх каналів сприйняття інформації, що є важ-
ливим для цифрових дітей. Зазначимо, що 
використовувати їх можна як під час урочної, 
так і позаурочної діяльності. Розглянемо кон-
кретні приклади таких ігор.

«Моє математичне ім’я». Діти утворюють 
пари. Їхнє завдання − написати на різноко-
льорових папірцях різної форми (шматочках 
пластику, пластиліну, дерев’яних фігурах 
тощо) комбінацію своїх імен разом, викорис-
товуючи літери по черзі, наприклад, Аліса та 
Денис = АДЛЕІНСИАС та складаючи у цьому 
порядку мозаїку. Якщо діти добре зрозуміли 
завдання, то вони можуть обмінятися своїми 
мозаїками з іншою парою і спробувати роз-
шифрувати їхні імена. 

«Дотиканець». Під музичний супровід 
діти бігають і легенько торкаються один 
одного різними частинами тіла. Коли зупи-
няємо музику, діти мають назвати своє ім’я, 
показуючи на ту частину тіла, до якої щойно 
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хтось доторкнувся. Наприклад, коліно Матвія, 
плече Дарини, рука Кіри.

«Абетка повітряних кульок». Разом з дітьми 
педагог готує стільки кульок, скільки дітей 
братиме участь у грі. На кожній повітряній 
кульці діти пишуть по одній літері алфавіту  
і розкладають їх по кімнаті. Коли лунає музика, 
діти кидають кульки, танцюють з ними. Коли 
музика зупиняється, кожен, у кого немає пові-
тряної кульки, бере в руки першу-ліпшу,  
а хто має − піднімає свою вгору. Потім кожен 
читає літеру на своїй кульці. Завдання дітей 
− скласти цікаве, реальне за звучанням слово,  
а потім озвучити свої асоціації з ним.

Такі ігри активізують всі чотири канали 
сприйняття інформації, спрямовані на розви-

ток уважності, спостережливості та креатив-
ності, допомагають розвинути концентрацію 
уваги у дітей покоління Альфа тощо. Крім 
того, вони є веселими, захоплюючими, збу-
джують рухову активність дітей, що є вкрай 
важливим у сучасних умовах, сприяють подо-
ланню бар’єрів під час адаптації дитини до 
нових умов або колективу. 

Отже, без сумніву аніматорські ігри воло-
діють педагогічним потенціалом, тож не 
варто вважати їх лише веселою розвагою. 
За умови виваженого підходу до їх викорис-
тання в освітньому процесі уможливлюється 
досягнення багатьох завдань, які стоять перед 
сучасним педагогом, який працює з представ-
никами покоління Альфа. 
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ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розглянуто особливості впливу сім’ї на формування особистості дитини дошкільного 
віку. Проаналізовано поняття «сім’я», «особистість», «формування». Наголошено, що велике значен-
ня у сімейному вихованні відіграє обраний батьками виховний стиль та шляхи його реалізації в родині.

Ключові слова: сім’я, особистість, формування, дитина дошкільного віку, виховний стиль, сімей-
не виховання.

The article discusses the features of the influence of theт family on the formation of the personality  
of a child of preschool age. The concepts of «family», «personality», «formation» are analyzed. It is emphasized 
that the educational style chosen by the parents and the ways of its implementation in the family play a great 
importance in family education.

Key words: family, personality, formation, child of preschool age, educational style, family education.

Актуальність сімейного виховання та визна-
чення впливу сім’ї на формування особистості 
дитини дошкільного віку зумовлюється тим, 
що саме в сім’ї з раннього віку починається 
формування особистості: розвиваються розу-
мові, фізичні здібності, моральні, естетичні 
риси дітей, виробляється їхнє ставлення до 
людей, до навколишньої дійсності, заклада-
ються основи світогляду, формується любов 
до праці. Саме сім’я може виступати як пози-
тивним, так і негативним фактором виховання 
особистості дошкільника. Позитивний вплив 
сім’ї на особистість дитини полягає в тому, що 
зазвичай ніхто, окрім близьких для неї людей 
в сім’ї (матері, батька, бабусі, дідуся, брата, 
сестри тощо), не відноситься до дитини краще, 
не любить її так і не піклується про неї, як вони. 
Сім’я забезпечує для дитини ошкільного віку 
потребу в спілкуванні, турботі, створює ті необ-
хідні матеріальні блага, без яких б вона ніколи 
не змогла б зростати і стати особистістю. 

Проблеми виховання дітей в сім’ї висвіт-
лені в працях класиків педагогіки та психоло-
гії (Л. Виготського, Я. Коменського, А. Мака-
ренка, Й. Песталоцці, В.Сухомлинського та 
ін.). Різні сторони впливу сім’ї на формування 
особистості дитини дошкільного віку були 
предметом досліджень таких учених: 

1) проблеми неблагополуччя сім’ї, осмис-
лення феномену дезадаптації (С. Бентовіна, 
Д. Бородіна та ін.);

2) різні типи сімей, особливості їх функці-
онування, тактика сімейного виховання, осо-
бливості роботи із сім’ями (Є. Артамонова, 
О. Кононко, Т. Лодкіна, С. Толстоухова, І. Тру-
бавіна);

3) особливості соціально-психологічної ро- 
боти із сім’ями (А. Капська, С. Харченко та ін.);

4) вплив сім’ї і сімейного виховання на 
розвиток самостійності дитини (І. Амірова, 
В. Дуброва, З.Єлісєєва та ін.);

5) взаємодія педагогів і батьків з питань 
виховання самостійності дітей дошкільного 
віку (Р. Буре);

6) умови виховання самостійності в сім’ї 
(І. Гребеннікова);

7) педагогічна компетентність батьків  
у вихованні самостійності дитини (А. Мініна);

8) особливості та стилі батьківського вихо-
вання дітей дошкільного віку (О. Кононко)
[4, с. 102].

Враховуючи наявні дослідження, наголо-
симо, що водночас жодний інший соціальний 
інститут не може потенційно нанести стільки 
шкоди в вихованні дітей, скільки це може зро-
бити сім’я, тому метою статті є висвітлення 
окремих аспектів впливу сім’ї та формування 
особистості дитини дошкільного віку.

Сім’я надзвичайно вагома і важлива в житті 
кожної дитини не лише на етапі дошкільного 
дитинства, а й протягом усього життя людини. 
Народжуючись у певній сім’ї, дитина почи-
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нає свій шлях саме із тих основ, які заклада-
ються у тому середовищі, що її оточує (вивчає 
навколишній світ, вчиться говорити, ходити, 
їсти, любити рідних, гратися і багатьом іншим 
якостям та речам на основі того, який при-
клад подають її батьки, рідні; що вона бачила  
в своїй родині). Розглянемо, як трактують 
феномен «сім’я».

Н. Сушик у навчально-методичному 
посібнику «Основи соціалізації особис-
тості» (2014 р.) дає таке визначення поняттю 
«сім’я» – «це мала, соціальна, динамічна, 
багатофункціональна група людей, що базу-
ється на шлюбі, кровній спорідненості, родин-
них відносинах, усиновленні або іншій формі 
(опіка, піклування, патронат) улаштування 
дітей на виховання, члени якої разом прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, взаємною 
моральною та матеріальною відповідаль-
ністю, спільністю формування й задоволення 
соціально-культурних, соціально-економіч-
них та інших потреб; характеризується сукуп-
ністю соціальних ролей, норм, правил, зразків 
поведінки, прав та обов’язків, які регулю-
ють відносини між подружжям, батьками  
й дітьми, братами та сестрами й іншими роди-
чами» [8, с. 11].

Науковці Г. Ващенко, В. Сухомлинський, 
М. Стельмахович наголошують, що вплив 
сім’ї на формування особистості дитини слід 
розглядати через аналіз виховного потенці-
алу – внутрішнього ресурсу сім’ї, як педаго-
гічної системи [3, с. 58]. Вивчення літератури 
з проблеми дослідження [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10] дало змогу виділити такі компоненти 
виховного потенціалу родини: виховна діяль-
ність батьків; виховне середовище родини, 
яке забезпечується способом її життєдіяль-
ності; різні види діяльності родини (побутова 
праця, гра, дозвілля, до яких залучаються 
діти дошкільного віку). Варто наголосити, 
що частка кожного з виділених компонентів  
у виховному потенціалі змінюється залежно від 
історичного, національного та індивідуального 
рівнівкожної окремо взятої для аналізу сім’ї.

М. Стельмахович, досліджуючи виховний 
потенціал традиційної української родини, 
наголошував, що при вирішальній ролі бать-
ків як першовихователів своїх дітей, чималий 

виховний вплив на них мають дідусі й бабусі, 
брати й сестри, усі інші родичі. Педагогічний 
потенціал родинного кола становить виховну 
цінність традиційної української родини, кон-
солідує її, забезпечує єдність, наступність  
і спадкоємність поколінь [7, с. 41].

Для прикладу, в виховному потенціалі 
робітничих сімей, що були поширеними 
в індустріальному суспільстві, на перший 
план виступали виховна діяльність батьків 
та виховне середовище родини. Особливос-
тями таких сімей були: зайнятість обох бать-
ків у суспільному виробництві, зменшення 
кількості часу на спілкування з дітьми та 
спільні справи, зміни в змісті спільної діяль-
ності батьків і дітей (не трудова, а дозвіллєва 
діяльність, відпочинок тощо). Характерні 
ознаки такої взаємодії батьків з дітьми: від-
сутність спільних інтересів, взаємної діяль-
ності дорослих і дітей, зменшення участі або 
відсторонення дитини в дошкільному віці від 
загальносімейних справ знижує вплив батьків 
на її поведінку, сприяє відчуженню поколінь 
і відповідного негативного впливу на форму-
вання особистості дитини дошкільного віку.

Зрозуміло, що вилучення праці та інших 
видів спільної діяльності батьків з дітьми 
дошкільного віку із системи засобів сімейного 
виховання має негативні наслідки для форму-
вання та зростання дитини. На цьому наголо-
шував й В. Сухомлинський: споживацький 
характер способу життя дітей, дитяча безді-
яльність породжує «тонкі, ніжні корінчики, 
що несуть поживні соки лінощам, неробству, 
дармоїдству, безсердечності, байдужості до 
того, що для мене працюють інші» [6, с. 123]. 
Важливо враховувати означені думки батькам 
під час вибору стилю спілкування з дитиною 
та створення виховного середовища в родині. 
Також, організовуючи діяльність дитини, 
батьки можуть керуватися однією з педаго-
гічних заповідей Ш. Амонашвілі: «Головний 
метод гуманістичного виховання – нести 
дитині радість спілкування з нами: радість 
спільного пізнання, спільної праці, гри, відпо-
чинку» [10, с. 231].

Отож, ми узагальнили, що сім’я є тим 
середовищем життя, на тлі якого відбувається 
особисте зростання дитини дошкільного віку, 
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формування її, як особистості. Особистість – 
це системна соціальна якість, що здобувається 
дитиною в предметній діяльності і спілку-
ванні, характеризує рівень і якість суспільних 
відносин, що представлені в сім’ї [2, с. 73]. 

Існує декілька найпоширеніших трак-
тувань поняття «формування особистості», 
тому розглянемо найбільш поширеніші з них. 
Формування особистості – це:

1) процес засвоєння індивідом досвіду сус-
пільного життя; 

2) становлення людини, як соціальної 
істоти внаслідок впливу середовища і вихо-
вання на внутрішні сили розвитку; 

3) складний процес становлення людини, 
як особистості, який відбувається в результаті 
розвитку і виховання; 

4) цілеспрямований процес соціалізації 
особистості, що характеризується заверше-
ністю [1, с. 10].

Серед параметрів, за якими відрізняються 
сім’ї, науковця О. Лісовець виділяє такі: соці-
ально-культурний (освітній рівень батьків, 
їхня участь у житті суспільства); соціально-
економічний (статус батьків, майнові харак-
теристики сім’ї); техніко-гігієнічний (умови 
проживання, особливості стилю життя сім’ї); 
демографічний або структура сім’ї (велика 
сім’я, нуклеарна, повна або неповна, бездіт- 
на, однодітна, багатодітна) [5, с. 23]. Соці-
ально-позитивний чи негативний вплив сім’ї 
також залежить від числа параметрів, з-поміж 
яких: «соціокультурний, що засвідчує рівень 
культури сім’ї, соціально-економічний, який 
визначається її майновими характеристиками, 
техніко-гігієнічний – особливості способу 
життя. 

Рівень розвитку дитини дошкільного віку 
та його значимі показники визначаються не 
тільки індивідуальними особливостями бать-
ків, а й відносинами, що склалися у сім’ї  
в перші роки її існування. Те, як мати та 
батько організовують сімейне виховання, 
облаштовують сімейний простір формування 
сім’ї у перші 3–4 роки її існування, визначає 
особистість дитини та її подальший розвиток. 
У сім’ї з позитивним психологічним кліматом 
дитина дошкільного віку сприймає батьків, 
як найбільш значущих людей в своєму житті,  

у тих же, де її принижують, ображають 
батьки – любить їх, але прагне жити по-іншому  
і не завжди може усвідомити, чому такі батьки 
та умови саме у неї, а в інших дітей зовсім 
інша ситуація тощо.

Зауважимо, що саме стиль спілкування 
сучасних батьків і дітей прискорює або гальмує 
розвиток особистості дитини дошкільного віку. 
Стиль сучасної сім’ї – «це спосіб, метод вихо-
вання, типова для батьків система принципів 
і норм, індивідуальних особливостей впливу 
на дітей, тобто сукупність настанов та відпо-
відної поведінки, яка стосується конкретної 
дитини» [9, с. 194]. Найвагоміші дослідження 
впливу сучасної сім’ї на формування особис-
тості дитини здійснено Д. Бомрідом, який вва-
жає, що для того, щоб оволодіти мистецтвом 
правильного виховання, потрібно навчитися 
балансуватиступінь контролю за дитиною  
і духовної теплоти [6, с. 100]. Ми погоджує-
мося із думками видатного психолога.

Стилі виховання у сім’ях відрізняються за 
такими параметрами, як вимогливість і чуй-
ність, серед них виділяють такі: гіперопіка 
(надмірна опіка), авторитарний, ліберальний 
та демократичний, непослідовний (зміша-
ний) стилі [1, с. 11]. Охарактеризуємо коротко 
кожен із них.

Перший із зазначених стилів виховання 
характеризується надмірним піклуванням про 
дитину, попередженням активності, бажан-
ням зробити все за дитину ще до того, як вона 
сказала, що хотіла б робити, що в свою чергу 
шкодить розвитку дитячої самостійності, 
ускладнює формування у дитини внутрішньої 
автономії та породжує таку рису характеру, як 
залежність (від дорослого). Основні ознаки 
негативного впливу такого стилю виховання 
на дитину: всі її прохання й примхи викону-
ються, формується крайній егоцентризм, его-
їзм, дитина схильна до неврозів та неадекват-
ної поведінки в громадських місцях.

Авторитарний стиль виховання харак-
теризується високим рівнем вимогливості  
й низьким рівнем чуйності, оскільки батьки 
дошкільника виступають як авторитетні фігури, 
їхня поведінка здебільшого директивна й перед-
бачає вказівки і силу, а дитинаперебуває в суво-
рих обмеженнях та чує часті заборони. Цей 



55

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

стиль негативно впливає на формування особис-
тості дитини дошкільного віку: дитина виростає 
похмурою, озлобленою, агресивною, жорсто-
кою, прагне кривдити слабких і беззахисних, не 
може відчувати ні до кого прихильності. Всі ці 
ознаки, риси дитина буде реалізовувати протя-
гом усього дитинства і дорослого життя.

Ліберальний стиль виховання передбачає 
низький рівень вимогливості, слабкий батьків-
ський контроль, мінімальне або навіть узагалі 
відсутнє покарання за погану поведінку, недо-
статню увагу до дитини з боку батьків. Наслідки 
використання такого стилю виховання для 
формування особистості дитини дошкільного 
віку: діти дошкільного віку схильні до неслух-
няності та агресивності, поводяться досить 
часто неадекватно та імпульсивно, стражда-
ють особливо важкими дефектами моральної 
свідомості, вони брехливі й жорстокі, досить 
важко піддаються перевихованню. Негативний 
вплив цього стилю на формування особис-
тості дитини важко переоцінити й здійснювати 
корекцію виховання край важко в більш стар-
шому віці дитини, а й інколи не можливо.

Найкращим варіантом для сімейного вихо-
вання та позитивного впливу батьків на фор-
мування особистості дитини є демократичний 
стиль, який характеризується високим рівнем 
вимогливості й чуйності до дитини (батьки 
виявляють турботу про дитину, надають їй під-
тримку й заохочують її самостійність). Особли-
вістю цього стилю взаємин є тверде, послідовне 
і водночас гнучке виховання дитини, орієнто-
ване на її всебічне зростання. Дитина вихову-
ється як самостійна особистість, яка довіряє 
батькам, може вільно звертатися до них з при-
воду будь яких питань, проблем тощо і отримує 
необхідну пораду, допомогу чи підтримку.

Непослідовний, змішаний стиль вихо-
вання передбачає неузгодженість і суперечли-
вість установок батьків на виховний процес, 
постійна непередбачуваність реакцій батьків: 
від покарання, сліз, лайки до ласкавих проявів 
позбавляє дитину відчуття стабільності оточу-

ючого світу, породжуючи в неї підвищену три-
вожність, призводить до втрати батьківського 
впливу на дітей. Дитина дошкільного віку вна-
слідок такого стилю виховання стає некерова-
ною, непередбаченою, вона зневажає думкою 
старших і батьків та в майбутньому має чимало 
труднощів у побудові стосунків з оточуючими.

О. Кононко з приводу цього стилю наголо-
шувала, що його наслідки також «виявляються 
у центрації малюка на своїх проблемах, домі-
нуванні егоїстичних прагнень; надмірній опіці, 
допомозі, що гальмує процес дорослішання; 
відсутності в оточенні дитячого товариства, 
партнерів, серед яких малюк навчається 
домовлятися, узгоджувати дії, розв’язувати 
конфлікти; дефіцит елементарних обов’язків, 
ділових стосунків, домінування процесуальної 
діяльності над результативною; непослідов-
ність вимог та оцінок» [4, с. 66].

Таким чином, проведений аналіз проблеми 
впливу сім’ї на формування особистості дити-
нидошкільного віку доводить, що вплив бать-
ків на формування дитини дошкільного віку 
може бути позитивним або негативним. Пра-
вильний вибір та реалізація батьками своїх 
виховних функцій в стилі виховання дає свої 
позитивні наслідки: зростає та формується 
всебічно та гармонійно розвинена особистість 
дитини дошкільного віку, яка буде здатна реа-
лізувати себе в суспільстві відповідно до влас-
них уподобань та здібностей. Неправильний 
вибір батьками стилю сімейного виховання 
може призвести до формування різних відхи-
лень у фізичному, психічному розвитку, в емо-
ційній і поведінковій сферах, гальмує розви-
ток її особистості, сприяє різним порушенням 
поведінки, а й спричиняє інші важкі соціальні 
наслідки (соціальна дезадаптивність та інфан-
тильність). Завдання сучасних батьків дітей 
дошкільного віку – здійснювати позитивний 
вплив на формування особистості дитини 
дошкільного віку, бо діти заслуговують на це 
і дуже потребують від дорослих найкращого, 
що вони можуть їм дати для життя.
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