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ПЕРЕДМОВА 
 

Збірник наукових праць кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка «Інноваційні педагогічні рішення у початковій 
освіті» є результатом науково-дослідної діяльності навчально-
методичної лабораторії «Інноваційних освітніх рішень». 

Організація освітнього процесу у початковій школі 
розглядається авторами наукових доробків з огляду на вимоги часу: 
реалізація провідних положень концепції Нової української школи, 
впровадження інтерактивних форм та методів роботи з молодшими 
школярами, сучасних комп’ютерних технологій, використання 
естетотерапевтичних засобів, казки, потенціалу освітнього 
середовища. 

Дослідниками розглянуто питання парадигмального пошуку 
розбудови навчально-виховного процесу початкової ланки освіти, 
реалізації філософської ідеї людиноцентризму, згідно з якою 
духовно-ціннісний, естетичний зміст освітнього процесу набуває 
соціальної державної домінанти. Розкривається проблема 
особистісної зорієнтованості педагога-майстра, його гуманістичної 
спрямованості. 

Авторами також висвітлюються питання, пов’язані з 
формуванням компетентностей молодших школярів (математичної, 
інформатичної, екологічної, підприємницької), формування у дітей 
пізнавального інтересу, розвитку творчих здібностей, екологічної 
культури та екосвідомості. 

Пошук нових підходів до професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи знайшов відображення у статтях 
присвячених формуванню методологічної компетентності у 
студентів педагогічних ЗВО, інтеграції освітніх програм 
професійно-педагогічної підготовки, аналізу педагогічних умов та 
технологій підготовки майбутніх педагогів до використання ІКТ у 
професійній діяльності, соціально-педагогічних основ формування 
іміджу сучасного вчителя початкової школи. 
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Окреме місце у збірнику займають статті, присвячені 
стилістичним особливостям викладу наукових текстів й методичним 
рекомендаціям молодим ученим щодо написання курсової та 
магістерської роботи, а також підготовці майбутніх учителів 
початкової школи до краєзнавчої роботи засобами музейної 
педагогіки. 

Бажаємо авторам статей подальших успіхів у роботі над 
науковими дослідженнями. Маємо надію, що науково-дослідна 
робота збагатить їхній педагогічний досвід, сприятиме особистісно-
професійному зростанню. Дякуємо викладачам кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 
викладання – керівникам студентських наукових праць – за 
здійснене керівництво науково-дослідною роботою студентів, 
допомогу у підготовці наукових статей. 

Збірник буде надзвичайно корисним для науковців, викладачів 
ЗВО, аспірантів, учителів, магістрантів, студентів. 

 

О. А. Федій, 
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доцент кафедри початкової освіти, 
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МЕТОДОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: 
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ КОНТЕНТ-АНАЛІЗ 

 
Ольга Андріївна Федій, 

доктор педагогічний наук, професор, завідувач кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

 
Анотація. У статті розглянуто феномен методологічної культури 

сучасного педагога початкової школи у світлі різновекторних змістових 
конструктів філософсько-освітніх парадигм, вчень та методологічних 
підходів, що зазнають нині фундаментальних науково-філософських змін 
й доповнень даними сучасних людинознавчих наукових розвідок. 
Доведено єдність науково-світоглядної позиції педагога-вченого та 
методологічної компетентності педагога-практика. Досліджено основні 
ознаки, структуру та ключову функцію методологічної культури педагога 
початкової школи як вищого показника професійної готовності педагога. 

Ключові слова: вчитель початкової школи, методологічна культура 
вчителя, світогляд особистості як її атрибутивна властивість, 
філософсько-освітні парадигми, професійна підготовка педагога. 

Abstract. The article deals with the phenomenon of methodological 
culture of the modern teacher of elementary school in the context of multi-
vectored constructs of philosophical and educational paradigms, doctrines and 
methodological approaches, which are undergoing fundamental scientific and 
philosophical changes and additions to the information,. pertaining to 
themodern human-scientific researches. In the scope of the investigation, the 
unity of the scientific-ideological position of the teacher-scientist and the 
methodological competence of the teacher-practice are proved. The main 
features, structure and the key function of the methodological culture of the 
teacher of elementary school as the higher indicator of professional readiness 
of the teacher are investigated. 

Key words: teacher of elementary school, methodological culture of a 
teacher, world outlook of personality as its attributive property, philosophical 
and educational paradigms, professional training of a teacher. 
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ETUDOLOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER 

IN THE PRIMARY SCHOOL: PARADIGMAL CONTENT 
ANALYSIS 

Olga Andriivna Fediy 

У сучасних складних соціально-економічних умовах особливо 
гостро постає питання виховання і всебічного розвитку людини як 
найвищої цінності суспільства. Коли, через засилля й пропаганду 
антигуманної та бездуховної інформації руйнуються емоційно-
чуттєва виваженість та стабільність в структурі особистості, 
питання творчого розвитку та професійної підготовки нової 
генерації фахівців-педагогів, які б були спроможні опановувати 
загальнолюдські цінності, навчитися відрізняти прекрасне і 
потворне, добро та зло у навколишній дійсності та вміти навчити 
цьому фундаментальному для людини знанню своїх учнів, набуває 
першорядної значущості. 

Недарма останнім часом все частіше учені наголошують на 
тому, що ХХІ століття слід називати століттям творчого мислення, а 
однією з найважливіших завдань цивілізації – навчити людей 
мислити творчо: бути самостійними, вільними та відповідальними в 
організації свого життєвого простору в прогнозуванні й корекції 
власних життєвих траєкторій розвитку, а відтак – мати власну 
світоглядну позицію, сформовану методологічну культуру. 

Людина завжди була головним чинником прогресу, тож постає 
проблема з’ясування особливостей її буття в контексті сучасних 
суспільних трансформацій, та, що особливо важливо, знаходження 
та вивчення основопокладальних принципів та закономірностей 
організації сприятливого освітнього середовища, у якому 
уможливлювалися розвиток та формування такої інноваційної 
людини. 

Неперевершеним педагогічним потенціалом щодо актуалізації 
таких творчих, атрибутивних, по суті, для кожної людини 
можливостей визначається характерологічна сфера вияву та 
розвитку людського «Я» – професійна підготовка майбутніх 
учителів-організаторів та активних учасників процесу формування й 
розвитку особистості. 

Стає очевидним необхідність якісних змін першочергово у 
концептуально-змістових засадах професійної підготовки майбутніх 
фахівців початкової освіти. Особлива відповідальність, яка 
покладається сьогодні на педагогів цієї ланки освіти, пов’язана з 
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феноменологічною ознакою їх професійної діяльності, від якої 
залежить цілісний, гармонійний розвиток учня не лише на перших 
етапах його шкільного життя, а й успішне становлення особистості 
впродовж навчання у подальших ланках освіти. 

Підготовка вчительських кадрів в Україні до недавнього часу 
була спрямована на передачу студентам певного обсягу знань, умінь 
і навичок. Сьогодні постала потреба трансформувати стратегічні 
цілі педагогічної освіти і змінити акценти із засвоєння спеціалістом 
формальних знань на розвиток його особистісних якостей та 
професійних компетентностей, що є водночас і метою, і засобом 
підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. 
Очевидно, що в основу освітньої системи має бути покладений 
гуманістичний світогляд, який передбачає формування моральних 
принципів і якостей особистості – усвідомлення природи і людини у 
їх єдності, відмова від авторитарного стилю мислення, терпимість, 
схильність до компромісу, уважне ставлення до цінностей, думок, 
вірувань інших людей [6]. Тобто, нині головна увага в навчально-
виховному процесі ЗВО скеровується на розвиток особистості 
студента, формування його методологічної культури. 

Мета статті – вивчити філософсько-засадничі, парадигмальні 
підходи до феномену «методологічна культура вчителя початкової 
школи», який визначає індивідуальну траєкторію розвитку педагога, 
його індивідуалізм, авторський стиль, людиноцентровану позицію 
вчителя у педагогічному процесі та результативність застосування 
ним новітніх педагогічних технологій. 

Упродовж всього історичного розвитку суспільства складались 
різні парадигми освіти та виховання людини. Загальна філософія 
освіти використовує це поняття для позначення культурно-
історичних типів педагогічного мислення і практики. Парадигма 
освіти окреслює такий комплекс ідей-уявлень: 

1. Про дитину; 
2. Про можливості, цілі і завдання освіти; 
3. Про учителя; 
4. Про основні характеристики особистості.  
Парадигма педагогічна – точка зору, яка встановилася, стала 

звичною, модель – стандарт розв’язання певного класу педагогічних 
задач. Вони можуть застосовуватися, незважаючи на те, що в 
педагогічній науці і передовій педагогічній практиці вже є факти, які 
ставлять під сумнів таку загальноприйняту модель-стандарт [1, 341]. 
Саме цім можна пояснити одночасне існування досить різних точок 
зору на зазначені вище елементи педагогічного процесу (дитина, 
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учитель, мета і завдання освіти, характерність суб’єктів) та їх роль 
та можливості щодо участі у формуванні бажаних компетентностей 
у людини, що формується у полі певного педагогічного простору. 

У світовій та вітчизняній практиці освіти виділять низку 
парадигм освіти [2; 3; 4]. Кожна з них будує окрему позиційність 
педагогічного світогляду на ключову проблематику організації і 
цілепокладання педагогічного процесу. 

Найдовшу історію свого розвитку має знаннева парадигма, яка 
стверджує культ практичного та теоретичного досвіду людини. 
Стрижневе гасло прихильників цієї філософії «Знання – сила!». 
Культурологічна парадигма орієнтує організацію педагогічного 
процесу, в першу чергу, не на засвоєння знання, а на засвоєння 
елементів культури, навчання, поведінку, спілкування.  

В основу соцієтарної парадигми покладені принципи 
державного управління суспільством, які й визначають характер та 
мету виховання й освіти. Сутність технократичної парадигми 
полягає у своєрідному світогляді, основними рисами якого є – 
примат засобів над метою, завдань освіти над смислом; технології 
цивілізації над загальнолюдськими інтересами, техніки над 
цінностями. Гуманістична парадигма, на наш погляд, може 
вважатися альтернативою технократичному виклику, який 
перетворює людину на об’єкт маніпуляцій. Для неї людина – 
найвища цінність й не тільки в суспільних та освітніх системах. 
Саме ця парадигма, що будується на гуманістичних моральних 
цінностях, які передбачають співпереживання, співучасть та 
співпрацю, орієнтує педагога на зміну образа мислення людини, 
керуючись принципом: «все для людини» та «все задля людини». 

Особливо цінними для формування методологічної культури 
майбутнього педагога початкової школи стають наступні три 
парадигми, які по суті уточнюють основні постулати гуманістичної 
концепти. Так, педоцентристська парадигма розглядає виховання та 
освіту як головні фактори розвитку дитини, де основна роль 
відводиться педагогові. У цьому типі мислення новаторство та 
творчість педагога стають визначальними. При цьому особистісні 
якості, інтелектуальні здібності та інтереси дитини враховуються 
недостатньо. Досить популярна нині в Українській освітній 
спільноті дитиноцентрована парадигма орієнтує вчителя на 
створення сприйнятливих умов щодо розвитку всіх дітей, 
урахування та розвиток індивідуально-особистісних особливостей, 
здібностей та інтересів кожного учня. В розумінні 
людиноцентрованої (антропологічної) парадигми людина є 
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одвічною цінністю. Тому в процесі виховання та освіти 
враховуються інтереси та індивідуальні особливості як дитини, так 
й батьків дитини та педагога. Як бачимо, палітра типів філософсько-
педагогічної мислепрактики досить барвиста. 

Така неоднозначність у філософських підходах до феномену 
організації виховання людини цілком природно накладається як на 
науково-світоглядну позицію педагога-вченого так і на професійну 
світоглядну концепту педагога-практика. Наука, педагогіка, 
зокрема, може розвиватися лише тоді, коли вона поповнюється 
новими знаннями про таємниці природи людини, сенс її існування, 
логіка розвитку, принципи та закономірності становлення в онто- та 
філогенезі. Адже усі ці філософські розвідки мають тенденцію 
проектуватися у саму серцевину педагогічної теорії та практики – 
теорію виховання та власне дидактику. 

На думку сучасних вчених, «методологія» ((від грецьк. 
«метод» – шлях дослідження чи пізнання; та «логос» – вчення) 
«вчення про методи пізнання та перетворення дійсності» 
(С. У. Гончаренко) [1, 281]) – одне з найбільш невизначених, 
багатозначних і навіть суперечливих наукових понять, із якими 
доводиться мати справу сучасному педагогові. Методологія 
педагогіки – це основні положення педагогічної теорії, принципи 
підходу до розгляду педагогічних явищ та методів їх дослідження, а 
також шляхи запровадження отриманих знань у практику 
виховання, навчання та освіти) [3, 144]). 

Методологія – це теоретичний концепт (аспект) усієї 
педагогічної науки, її теорії й практики, пов’язаний з установленням 
основних педагогічних закономірностей, як вихідних посилань до 
наукового пошуку, що виконують світоглядну функцію. Інакше 
кажучи, методологія педагогіки – це філософські, наукознавчі, 
біологічні, психологічні основи педагогічного дослідження 
(педагогічної діяльності як такої). 

Розглянемо ряд філософських вчень, які виступають в якості 
методології людинознавчих наук, у тому числі й педагогіки з точки 
зору наявності чітких позиційних моментів для формування у 
педагога власного судження,а у подальшому й власної 
методологічної культури професійного мислення. До таких вчень 
дослідники відносять екзистенціалізм, неотомізм (або неофомізм), 
позитивізм, неопозитивізм, прагматизм, діалектичний матеріалізм та 
українську національну педагогіку [5; 7, 50-51]: 

– Екзистенціалізм. (від лат. еxsistentia – існування). Філософія 
існування – один з провідних напрямів сучасної філософії, різновид 
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суб’єктивного ідеалізму. Основна категорія – поняття існування 
(екзистенція), яке ототожнюється із суб’єктивними переживаннями 
людини і оголошується первинним щодо буття. Екзистенціалізм 
протиставляє людині суспільство як щось чуже, вороже, яке руйнує 
індивідуальність, свободу людини. Принципово важливим для 
формування методологічної культури майбутнього педагога стає 
факт применшення значення виховання та освіти в процесі 
формування особистості. Остання формується, згідно з цією 
теорією, у процесі безперервно й самостійно здійснюваних дитиною 
актів «вибору»; основні якості і властивості дозрівають у людини 
самостійно. Вважається, що внутрішня суть дитини, її «Я» 
недосяжне для серйозних педагогічних впливів. Головною метою 
навчальних занять має бути не розвиток інтелекту, а емоційне 
виховання дитини. 

– Неотомізм (або неофомізм). Відновлює основні положення 
схоластичного вчення Фоми Аквінського й вимагає виховання на 
пріоритеті «духовного начала». В рамках вчення обґрунтовується 
ідея «гармонійного поєднання» наукових знань і релігійної віри в 
шкільній освіті. Принципові «науковості» в освіті протиставляється 
ідея розмежовування «істин розуму» і зверхніх над ними – «істин 
віри», які, нібито, не суперечать одна одній. Вважається, що сучасна 
школа спростовує підсвідоме прагнення людини наблизитися до 
Бога, а саме на цьому рівні знаходяться джерела щастя, любові, 
свободи та смислу життя. 

– Позитивізм (від лат. positivus – позитивний). Учіння, яке 
визнає правильним та дослідженим тільки те, що отримано 
людиною за допомогою природничих наук та кількісних методів. 
Спростовують соціологію, соціальні протиріччя, 
суспільствознавство (як міфологію) тощо. Основне філософсько-
педагогічне кредо звучить як-то – досвід людини, її відчуття є 
єдиним і виключним джерелом знання. Найбільш послідовне 
вираження позитивізм знайшов у експериментальній педагогіці та 
прагматичній педагогіці, згідно з якою виховання полягає в 
підготовці дитини до успішної дії в конкретній ситуації. 

– У неопозитивізмі надається перевага методам пізнання, а не 
змісту освіти. Головне, вважають неопозитивісти, не знання, а 
методи їх отримання. Цю позицію посідають у наші часи деякі 
видатні учені – хіміки, фізики, математики тощо. 

– Прагматизм. (від грец. «прагма» – справа, дія). Філософське 
вчення, за яким цінність понять, суджень та інших знань про 
реальність визначається практичними наслідками для людини дій, 
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що базуються на цих знаннях. «Істинне те, що корисне!». 
Прихильники цієї філософсько-педагогічної течії (Ч. Пірс, 
В. Джеймс, Дж. Дьюї) вважали індивідуальний досвід дитини 
основою навчального процесу. Тому навчання має бути 
спрямованим на збудження інтересу дитини до навчання та 
корисним для неї. 

– Діалектичний матеріалізм. Донедавна – провідний (єдиний) 
метод. базис у вітчизняній педагогічній науці. Основна ідея – 
первинність матерії, вторинність свідомості. Провідна роль у 
розвитку особистості відводиться вихованню, як складному 
соціальному процесу. Найбільш цінні для формування філософської 
позиції педагога моменти цієї методології формулюються у двох 
імперативах: «особистість формується у діяльності» та «особистість 
та діяльність – єдині». 

– Українська національна педагогіка, на рівні філософської 
методології, передусім, спирається на праці українських філософів: 
Г. Сковороди, П. Юркевича, О. Потебні та ін. Певну цінність мають 
ідеї української народної філософії, яка утверджує культ людини і 
природи: нескінченність світу; вічна змінюваність життя; людина – 
центр світобудови; природа, як матір – її треба любити; земля – 
наша годувальниця; хліб – усьому голова; свобода – найбільша 
цінність для людини; кожна людина має жити по праці та ін. 
(М. М. Фіцула) [8]. 

Відтак, у сучасному науково-педагогічному просторі все 
більшої актуальності набувають антропологічні філософські теорії 
людиноцентризму. Трактування яких у педагогічній науці та 
практиці має гасло: «Задля дитини та «для дитини»! Таким чином, 
сучасний педагог отримує можливість вільного та свідомого вибору 
власної професійної позиції щодо стратегії педагогічної дії, 
з’ясуванню фундаментальних професійних цінностей та орієнтирів, 
навколо яких стає можливим формування й власно навчально-
дидактичних й виховних завдань. 

Формування такої методологічної культури мислення 
передбачає й знайомство майбутніх педагогів початкової школи з 
методологічними підходами й принципами педагогічної діяльності, 
які також зазнають фундаментальних науково-філософських змін й 
доповнень згідно з даними сучасних людинознавчих наук.  

До основних методологічних підходів в сучасній педагогіці 
відносять такі (за С. У. Гончаренком): 

– Системний підхід: ґрунтується на положенні про те, що 
специфіка складного об’єкта (системи) не вичерпується 
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особливостями її складових, а пов’язана, передусім, із характером 
взаємодії між елементами (н-д, стосунки людини і суспільства, 
людей усередині певного співтовариства тощо). У процесі 
системного аналізу з’ясовуються не лише причини явищ, і й вплив 
результатів на причини, які його породили. 

– Цілісний підхід: як дотримання принципу цілісності в 
дослідженні й дуже обережного підходу до вичленовування з метою 
спеціального вивчення окремих сторін, елементів, відносин 
психолого-педагогічного процесу. 

– Синергетичний підхід вивчає нерівноважність, 
нестабільність як природний стан відкритих нелінійних систем (до 
яких належить процес формування особистості). Звертає увагу на 
багатоваріативність й невизначеність шляхів їх розвитку залежно 
від множинності факторів і умов, що впливають на них. 

– Педагогічний процес не може нав’язувати способу існування 
або розвитку, але, може обирати і стимулювати один із закладених у 
конкретних умовах варіантів, розраховуючи не стільки на 
управлінський, скільки на синергетичний (саморегулювальний) 
процес, на незначні впливи (резонансні), які збігаються з можливим 
варіантом розвитку. 

– Основа діяльнісного підходу – положення теорії діяльності. 
Досліджується наявний процес взаємодії людини з навколишнім 
світом, який забезпечує виконання певних життєво важливих 
завдань. Діяльнісно-особистісна концепція виховання стверджує, що 
дієвим виховання є лише тоді, коли дитина включається в 
різноманітні види діяльності і оволодіває суспільним досвідом 
завдяки ефективному стимулюванню педагогом її активності в цій 
діяльності. 

– Аксіологічний підхід (від грецьк. – «цінність» та «вчення») 
презентує напрям в галузі освіти, в якому розглядається вчення про 
цінності, зміст провідних педагогічних ідей, теорій і концепцій в 
різні історичні періоди в сфері освіти з точки зору їхньої 
відповідності чи невідповідності потребам суспільства і особистості.  

– Акмеологічний підхід вивчає закономірності і механізми 
розвитку людини на ступені її професійно зрілості (більше 
стосується особистості самого педагога та андрагогіки у цілому). 

– Культурологічний підхід передбачає урахування змісту, 
структури і технології функціонування соціокультурного досвіду 
людства у процесі формування особистості. Принцип 
культуровідповідності у педагогіку запроваджений 
Ф. А. Дістервегом, який вважав, що людину необхідно формувати 
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відповідно до вимог сучасної та передової культури і науки, зокрема 
передової культури й науки вітчизни. 

– Герменевтичний підхід. вивчає мистецтво розуміння та 
осягнення смислу і значення знаків; теорію та загальні правила 
інтерпретації текстів. Наголошує необхідність створення 
можливості для формування у дитини суб’єктивних суджень про 
Всесвіт та шляхи його пізнання людиною. 

Комплексне застосування цих підходів у формуванні власної 
професійно-педагогічної позиції, використання їх як критеріального 
базису щодо аналізу та узагальнення конкретних педагогічних 
ситуацій дозволить майбутньому педагогові отримати потужний 
професійний розвиток як у теоретичному, так й у організаційно-
практичному аспектах. Методологічна культура педагога, як знання 
методології педагогіки та вміння застосовувати її у педагогічній 
діяльності, вважається вищим показником професійної готовності 
педагога [3, 147]. Її основними ознаками виступають:  

– Розуміння процедур, «закріплених» за категоріями філософії 
і за основними поняттями, які утворюють концептуальний каркас 
педагогічної науки. 

– Усвідомлення понять освіти як ступенів сходження від 
абстрактного до конкретного. 

– Установка на перетворення педагогічної теорії в метод 
пізнавальної діяльності. 

– Спрямованість мислення педагога на ґенезу педагогічних 
форм і їхньої ціліснотворної властивості. 

– Потреба відтворювати практику освіти в понятійно-
термінологічній системі педагогіки. 

– Прагнення виявити єдність і наступність педагогічного 
знання в його історичному розвитку, критичне ставлення до 
«самоочевидних» положень, до аргументів, які лежать в площині 
повсякденної педагогічної свідомості. 

– Рефлексія з приводу передумов, процесу і результатів 
власної пізнавальної діяльності, а також руху думки інших 
учасників педагогічного процесу.  

– Доказове спростування антинаукових позицій в галузі 
людинознавства. 

– Розуміння світоглядних, гуманістичних функцій педагогіки. 
(за С. У. Гончаренком) [1, 282]. 

Відповідно до визначених ознак цього феномену професійної 
діяльності вчителя, можна представити й саму структуру 
методологічної культури педагога початкової школи. Її складають 
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наступні поетапні дії: усвідомлення цілей та завдань навчально-
виховного процесу у конкретній просторово-часовій ситуації; на 
основі відповідних методик та методів діагностика рівня готовності 
дітей до виконання наступних завдань; проектування та 
конструювання навчально-виховного процесу на основі отриманих 
результатів; формулювання та творче вирішення педагогічних 
завдань та психолого-педагогічна і методична рефлексія (уміння 
об’єктивно та відсторонено проаналізувати та оцінити власну 
діяльність, побачити удачі та помилки, вийти на рівень усвідомлення 
та формулювання нових педагогічних завдань) [3, 147-148]. 

На такому рівні працює не кожен педагог. Лише педагог-
майстер, педагог-творець. Методологічну культуру педагога можна 
цілком виправдано вважати вищим показником професійної 
готовності. Її формування стає можливим лише за умови глибокого 
опрацювання й парадигмального осмислення філософських освітніх 
теорій. 

Висновок. Методологічну культуру майбутнього педагога 
початкової школи, як стартову ланку усієї системи освіти, робить 
сучасним науково-педагогічне мислення: це феноменальна здібність 
мислення педагога до випереджуючого відображення, яке дає 
можливість передбачити реакцію дитини на запланований 
педагогічний вплив. Головним показником цієї філософської 
інновації є прогресивний початок у розвитку школи у порівнянні із 
традиційною масовою практикою. Ця інновація у системі 
професійної освіти може бути пов’язаною з внесенням змін: у мету, 
зміст, методи та технології, форми організації та систему управління 
закладів вищої педагогічної освіти; в стилі педагогічної діяльності 
викладачів та організацію освітнього процесу вишу; в систему 
контролю та оцінки рівня освіти студентів; в навчально-методичне 
забезпечення; в систему виховної роботи; в навчальний план та 
навчальні програми. Переорієнтація освіти в руслі 
компетентністного підходу сформує людину не лише освіченою, а 
культурною й духовною, навчить не думок, а мислити, націлить не 
на оволодіння готовими знаннями та їх застосування, а на 
креативність. Основним напрямом переорієнтації професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів є перехід від 
авторитарної педагогіки до педагогіки співробітництва, від 
просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії 
на засадах глибокого розуміння педагогом філософії організації 
життя учнів, філософії їх життєвої місії та філософії всієї системи 
освіти, філософії власної професійно-педагогічної дії. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі інтеграції навчання, 

застосуванню інтегрованого підходу у побудові освітніх програм 
професійної підготовки фахівця початкової освіти; проаналізовано різні 
підходи до тлумачення поняття «інтеграція». Зазначено, що передумовою 
виникнення інтегрованого підходу в освіті слугувало використання 
міжпредметних зв’язків. Визначено послідовність впровадження 
інтегрованих освітніх програм у практику роботи закладів вищої освіти, 
схарактеризовано переваги та проблемні сторони використання 
інтегрованих освітніх програм у професійній підготовці вчителя 
початкової школи. 

Ключові слова: інтеграція, інтегрований підхід, професійна 
підготовка, освітні програми, міжпредметні зв’язки, заклад вищої освіти. 



16 

Abstract. The article is devoted to the problem of integration of 
teaching, the application of an integrated approach in the construction of 
educational programs for vocational training of a specialist in elementary 
education; Different approaches to the interpretation of the concept of 
«integration» are analyzed. It is shown that scientists consider integration from 
the position of the process of interaction, association, mutual influence, 
interpenetration, interconnection, restoration of unity of two or more systems. 
The stages of integration are distinguished: substantive; problematic; 
horizontal; vertical 

It was noted that the precondition for the emergence of an integrated 
approach in education was the use of interdisciplinary connections (as a 
didactic means to increase the effectiveness of learning, as a condition for the 
development of cognitive activity and student autonomy in teaching activities 
as a means of implementing the principle of science).  

The sequence of implementation of integrated educational programs in 
the practice of higher education institutions (implementing several 
simultaneous study of several educational programs in higher education, 
implementation of joint doctoral programs including foreign institutions of 
higher education, etc.); Author determined benefits (increasing motivational 
readiness to take up the teaching profession, ensuring the formation and 
development of different types of mobility, the possibility of dual education 
documents) and the problematic side (insufficient training of professionals 
imperfect mechanism for selecting students of subjects of the variable 
component, difficulties in obtaining additional specializations ) the use of 
integrated educational programs in the training of elementary school teachers. 

It is shown that a significant part of integrated education programs are 
practical component to form an elementary school teacher professionalism in 
terms of institution of higher education. 

Key words: integration, integrated approach, professional training, 
educational programs, interdisciplinary connections, institution of higher 
education. 

 
INTEGRATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS – 

FACTOR OF FORMATION OF PROFESSIONALISM 
OF TEACHER IN THE INITIAL SCHOOL IN THE 

CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION 
 

Nataliya Ihorivna Machynska 
 
В умовах інтеграції України у загальноєвропейський освітній 

простір реформування системи освіти в контексті вимог 
Болонського процесу, досягнення мети сучасної освіти потребує 
переходу вітчизняної системи освіти на нову концепцію навчання 
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дітей та молоді, спрямовану на реалізацію особистісного потенціалу 
кожної особистості, здатної до самостійного наукового пізнання, 
освоєння та впровадження інноваційних технологій, становлення 
професіоналізму, формування загальної та професійної культури, 
розвитку професійної компетентності в майбутньому – в умовах 
закладу вищої освіти (ЗВО). 

Для вирішення цих завдань потрібен вчитель – педагог 
початкової школи, який не тільки отримав належну професійно-
педагогічну підготовку у різних типах педагогічних навчальних 
закладів, але й готовий до професійного зростання та удосконалення 
професійної майстерності впродовж життя.  

Поняття «інтеграція» ввів у науку Ґ. Спенсер у 1857 році, 
пов’язавши його з поняттям «диференціація». Інтеграцію 
діалектично пов’язано з протилежною тенденцією – 
розчленованістю і спеціалізацією частин цілого. Якщо інтеграція 
прагне об’єднати всі елементи, щоб система функціонувала з 
максимальним ефектом, то диференціація прагне послабити 
взаємозв’язок між елементами, щоб максимізувати ефективність 
функціонування кожного з них. 

Поняття «інтеграція» в загальнонауковому аспекті – це його 
природне протиставлення поняттю «диференціація». Вирізняють 
різні підходи до тлумачення даного поняття. Так, зокрема: 

– інтеграція – це доцільне об’єднання та координація дій 
різних частин цілісної системи [2]; 

– це процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації 
знання, який проявляється через єдність з протилежним йому 
процесом розчленування, розмежування, диференціації [1]; 

– інтеграція – це процес взаємодії елементів із заданими 
властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і 
зміцненням істотних зв’язків між цими елементами на основі 
достатньої підстави, у результаті якої формується інтегрований 
об’єкт (цілісна система) з якісно новими властивостями, у структурі 
якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів [4]; 

– інтеграція представляє собою процес і результат створення 
нерозривно зв’язаного, єдиного; процес зближення й зв’язку наук, 
який діє поряд з процесом диференціації, що являє собою вищу 
форму втілення міжпредметних зв’язків на якісно новому рівні 
навчання [3]. 

Отож, аналіз різних визначень дефініції «інтеграція» дає 
можливість констатувати, що інтеграцію розглядають з позиції 
процесу взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, 
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взаємозближення, відновлення єдності двох або більше систем. 
Обов’язковим результатом такого об’єднання повинно бути 
утворення нової цілісної системи, для якої характерні нові 
властивості та взаємозв’язки між усіма структурними елементами. 

Інтегроване навчання (Адаптовано з «Natural Curiosity: A 
Resource for Teachers» University of Toronto OISE) – це навчання, яке 
ґрунтується на комплексному підході. Освіта у такому вимірі 
розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на 
окремі дисципліни. 

Поняття інтеграції в освіті є достатньо багатогранним та може 
включати зміни, що відбуваються на різних рівнях. Спільним для 
будь-яких інтеграційних процесів є формування єдностей між 
окремими елементами шляхом виявлення спільних рис між ними. 

Серед ступенів інтеграції розрізняють: 
– предметну (між об’єктами дослідження чи складними 

проблемами);  
– проблемну (між методами дослідження); 
– горизонтальну (у природничих науках); 
– вертикальну (між групами наук). 
Явищу інтеграції в освіті, появі інтегрованого навчання 

слугують міжпредметні зв’язки, психолого-педагогічне 
обґрунтування необхідності яких було здійснено ще 
К. Д. Ушинським у праці «Людина як предмет виховання» (розділ 
«Асоціації уявлень»), де автор з’ясовує необхідність здійснення 
міжпредметних зв’язків з точки зору психології. 

У ХХ ст. значний вклад у розвиток теорії міжпредметних 
зв’язків внесли психологи Ю. Самарін, Б. Ананьєв, педагоги 
Ю. Бабанський, І. Лернер, В. Онищук, М. Скаткін. Так, зокрема, у 
60-і роки ХХ століття міжпредметні зв’язки розглядалися в різних 
аспектах:  

– як дидактичний засіб підвищення ефективності навчання;  
– як умова розвитку пізнавальної активності та самостійності 

учнів у навчальній діяльності;  
– як засіб реалізації принципу науковості. 
Здійснювалися дослідження проблеми міжпредметних зв’язків 

з точки зору активізації навчання та підвищення його наукового 
рівня, а також з’явилися спроби обґрунтувати поняття 
міжпредметних зв’язків як дидактичного принципу навчання. 

У 70-ті роки ХХ ст. проблема міжпредметних зв’язків стає 
однією із центральних у дидактиці. Так, зокрема, результати 
досліджень знайшли своє відображення у визначенні основних 
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напрямів удосконалення процесу навчання, в яких виявляється 
методологічна функція міжпредметних зв’язків: 

– міжпредметні зв’язки ведуть до підвищення наукового рівня 
навчання; 

– здійснення таких зв’язків сприяє залученню школярів до 
системного методу мислення, розширює сферу пізнання, поєднуючи 
елементи знань різних навчальних дисциплін; 

– міжпредметні зв’язки забезпечують систему в організації 
предметного навчання, спонукають учителя до самоосвіти, 
творчості та взаємодії з іншими вчителями-предметниками.  

Поява інтегрованого навчання – це результат високого рівня 
реалізації міжпредметних зв’язків. Інтеграція, як новітнє явище 
освітнього процесу, ґрунтується на загальних для кількох 
предметних галузей знань, наукових ідеях, концепціях. Інтегроване 
навчання – необхідна складова оновлення вітчизняної системи 
освіти – ґрунтується на таких принципах: доступності; науковості; 
послідовності; системності; цілісності; логічності; вертикального 
тематизму. Саме інтегративний підхід в освіті може вернути дитині 
радість пізнання, коли «…коли людині хочеться вчитися, коли в 
навчанні – в тому, що вона ходить до школи, читає, пише, пізнає, – 
вона відчуває радість і знаходить і радість, і людську гордість. 
Учись, бо навчання – це благо і щастя» (В. Сухомлинський) 
[5, с. 349]. 

Суттєва особливість педагогічної праці полягає в тому, що ця 
діяльність ґрунтується на постійному неперервному процесі 
взаємодії різних категорій людей. Це посилює роль особистісних 
взаємин у педагогічній діяльності та підкреслює важливість 
моральних аспектів. Специфічним є і її результат – людина, яка 
оволоділа певною частиною суспільної культури, здатна до 
соціального саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у 
суспільстві. 

Професійна діяльність вчителя – вид діяльності, специфіка 
якої полягає в психолого-педагогічному впливі на учнів, 
враховуючи їх вікові та індивідуальні особливості, потреби та 
інтереси, захоплення, духовний світ, але разом з тим, здійснюючи 
цілеспрямоване управління процесом учіння та розвитку 
особистості [6, c. 285]. 

Педагог – це фахівець, який має спеціальну підготовку і 
професійно провадить навчально-виховну роботу в різних освітньо-
виховних системах. Педагогічна діяльність – це професійна 
діяльність, спрямована на формування і розвиток особистості 
вихованців. 
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Професіоналізм – набута у процесі навчальної та практичної 
діяльності здатність до компетентного виконання професійних 
функціональних обов’язків; рівень майстерності та мистецтва 
виконання конкретного виду завдань, відповідно до різного рівня їх 
складності [6]. 

Підвалиною педагогічної майстерності є професійна 
компетентність. Знання вчителя звернені, з одного боку, до 
навчальних дисциплін, які він викладає, а з іншого – до учнів, 
психологію яких мусить добре знати. Готуючись до уроку, вчитель 
обмірковує його зміст, методику, враховує особливості сприймання 
учнів цього віку, класу, власні можливості. Таким чином, зміст 
професійної компетентності – це знання предмета, методики його 
викладання, педагогіки і психології. 

Завдання вищого педагогічного навчального закладу – 
допомогти студентові опанувати основами педагогічної 
майстерності для усвідомленого і продуктивного початку 
професійної діяльності, що передбачає формування гуманістичної 
спрямованості, оволодіння ґрунтовними знання, розвиток 
педагогічних здібностей, формування основ техніки взаємодії, 
підготовку до професійного аналізу великого розмаїття 
педагогічних ситуацій. Усе це повинно знайти своє відображення у 
сформованій професійній готовності студента, що, на нашу думку, 
отримає максимального ефекту саме при інтеграції освітніх 
програм. 

Професійна готовність студента – інтегративна особистісна 
якість і суттєва передумова ефективної діяльності після закінчення 
ЗВО. Професійна готовність студента допомагає молодому фахівцю 
успішно виконувати свої обов’язки, правильно використовувати 
знання, досвід, зберігати самоконтроль і перебудовуватися при 
виникненні непередбачуваних перешкод [7, с. 284]. 

Реалізація завдань освітнього процесу залежить від сукупності 
багатьох взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників. 
Вважаємо, що професійну підготовку вчителя початкової школи 
доцільно організовувати з метою інтеграції до Європейського 
освітнього та наукового простору шляхом поєднання академічної та 
прикладної складової навчання на дослідницько-інноваційній 
основі. Розробка інтеграційних освітніх програм – новий напрям у 
професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. 
Використовуючи закордонний досвід та, зберігаючи унікальну 
національну освітню особливість, пропонуємо окремі шляхи 
побудови освітніх програм. Так, зокрема, вважаємо, що до розробки 
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освітніх програм доцільно залучати науковців-дослідників не тільки 
конкретної професійної галузі, але й суміжних професій. Вважаємо, 
що така співпраця забезпечить оптимальний добір компетентностей, 
якими повинні оволодіти майбутні фахівців. Також важливо 
погоджувати зміст освітніх програм з асоціаціями роботодавців та 
корегувати їх відповідно до потреб професійної галузі. 

Ще одним аспектом у побудові освітніх програм повинно 
стати залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових 
досліджень, починаючи вже з першого року навчання. Критеріями 
добору повинні стати такі якості здобувачів, як: наявність 
аналітичного та критичного мислення, готовність до 
експериментальних дій, внутрішня мобільність, мотиваційна 
спрямованість на отримання результату. 

Вважаємо, що створення освітньої програми професійної 
підготовки фахівця на основі інтегративного підходу сприятиме 
максимальній реалізації індивідуальної траєкторії навчання кожного 
студента, що забезпечить розвиток мобільності здобувачів вищої 
освіти, а також розширить можливості для запровадження освітніх 
послуг для осіб з особливими потребами.  

Доцільно передбачити можливість запровадження 
інтегрованих освітніх програм для одночасного навчання за 
декількома освітніми програмами у кількох закладах вищої освіти, 
що передбачає активне впровадження дистанційної форми навчання 
(розробка електронних курсів), у тому числі, для осіб із особливими 
потребами. 

Вагомим напрямом розробки інтегрованих освітніх програм є 
запровадження програми обміну студентами з вітчизняними та 
зарубіжними закладами вищої освіти, враховуючи матеріали 
зарубіжних навчальних закладів у процесі розробки навчальних 
планів, в також забезпечити варіативність у виборі студентами 
дисциплін вільного вибору. 

Доцільно акцентувати увагу на розробці спільних освітніх 
програм на основі програм закордонних навчальних закладів, а 
також розробка власних експериментальних освітніх програм, де 
доцільно передбачити можливість проходження виробничих 
практик закордонними здобувачами вищої освіти, запровадити 
практику участі викладачів провідних закладів вищої освіти України 
та іноземних викладачів в освітньому процесі ЗВО, забезпечити 
зв’язок освітнього процесу університету з додатковим та 
корпоративним навчанням в інших освітні інституціях. 
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Отже, інтеграція, інтегрований підхід, інтегрованість в освіті – 
альтернативний напрям побудови освітніх програм підготовки 
фахівців для початкової освіти. Вважаємо, що такий підхід 
сприятиме ефективному формуванню професіоналізму вчителя 
початкової школи в умовах закладу вищої освіти. Професіоналізм, 
як інтегроване збірне поняття, охоплює сукупність досягнутих 
особистістю теоретичних знань, практичного досвіду і професійних 
навиків, що визначається професійною компетентністю. Саме 
основи професіоналізму формуються в умовах вишу, і залежать від 
майстерності науково-педагогічних працівників.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у системному 
підвищенні кваліфікації фахівців вищої освіти (розробка програми 
тренінгів та тренінгових занять, теоретико-практичних семінарів, 
професійно-визначених семінарів стажування), що повинно стати 
обов’язковою умовою організації освітнього процесу у закладі 
вищої освіти. 
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Анотація. У статті розкриваються дидактичні можливості казки у 
процесі навчання математики учнів початкової школи як засобу 
підвищення їх пізнавального інтересу та успішності: забезпечення 
зв’язку навчання із життям, сприяння створенню сприятливої атмосфери 
для спілкування учнів, активізація уваги, розвиток логічного мислення, 
формування вміння самостійно розв’язувати проблему. Розкрито 
прийоми та наведено приклади використання казки на уроці математики 
у початковій школі.  

Ключові слова: пізнавальні мотиви, пізнавальний інтерес, навчання 
математики, казка як засіб навчання, задача-казка, урок-казка. 

Abstract. The article reveals the fairy tale didactic possibilities in the 
process of mathematics teaching to primary school pupils as a means of 
increasing their cognitive interest and progress: providing the connection 
between learning and life, promoting a creation of favorable atmosphere for 
pupils’ communication, attention activation, the development of logical 
thinking, the formation of the ability to solve the problem independently. 
There are revealed the techniques and shown the examples of a fairy tale use at 
the mathematics lesson in primary school. 

Key words: cognitive motives, cognitive interest, mathematics teaching, 
fairy tale as a means of teaching, a task-fairy tale, a lesson-fairy tale. 
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У час оновлення шкільної освіти актуальною є проблема 

мотивації навчальної діяльності учнів, формування у них 
пізнавальних мотивів навчання, коли в органічній єдності 
взаємодіють емоційні, інтелектуальні й вольові процеси. Емоції 
людини, як відображення об’єктивної дійсності, є основою інтересу; 
почуття, впливаючи на розум і волю, заохочують розумові і вольові 
акти, надають їм підтримки. 

Особливо це важливо для молодших школярів так як саме в 
початковій школі формуються основні інтелектуальні уміння, 
розвиваються пізнавальні здібності, зміцнюються їх уміння й 
навички самостійно засвоювати та осмислювати навчальний 
матеріал, що необхідно для успішного оволодіння знаннями у 
майбутньому. 

Наукове вирішення проблеми формування пізнавальних 
мотивів як стимулу розвитку особистості має велике теоретичне і 
практичне значення. 

Проблема мотивації навчальної діяльності глибоко розроблена 
у працях Б. Ананьєва, Л. Божович, П. Гальперіна, Л. Добриніна, 
О. Ковальова, Г. Костюка, А. Маркової, Л. Алексєєвої, Г. Щукіної 
та ін. 

Дослідження вчених показують, що до навчання учня 
спонукає не один, а декілька мотивів. У системі мотивів учіння 
важливе місце посідають пізнавальні мотиви, які закладені в самій 
навчальній діяльності і пов’язані зі змістом і процесом навчання. 
Найважливіший серед мотивів є пізнавальний інтерес. Встановлено, 
що в навчальному процесі пізнавальний інтерес виступає, з одного 
боку, як мотив навчання, а з іншого, - як умова успішного навчання. 
Інтерес є особливістю людини, яка проявляється в її спрямованості 
на ті чи інші об’єкти, бажанні їх пізнати, оволодіти ними. 

Інтерес складає певну форму зв’язку між потребами 
особистості та об’єктами, спрямованими на задоволення цих потреб. 
У цьому складному відношенні взаємодіють емоційні, 
інтелектуальні і вольові процеси в їх органічній єдності. Емоції 
людини є основою, серцевиною інтересу. 
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Динаміку розвитку і становлення пізнавального інтересу 
молодших школярів у залежності від змісту і методів навчання 
досліджували І. Андронов, В. Крутецький, О. Скрипченко, 
О. Пишкало, Н. Тализіна та ін. Так, зокрема, аналіз об’єктивної 
характеристики прояву інтересу молодших школярів до навчання 
математики, що проявляються в таких показниках як успішність, 
ініціатива в процесі оволодіння математичними компетентностями 
свідчить про те, що проблема формування в учнів 1-4 класів 
інтересу до математики займає недостатнє місце в методичній 
роботі учителя. 

Різні аспекти проблеми формування пізнавальних інтересів до 
математики в учнів початкової школи знайшли своє відображення в 
працях багатьох педагогів і методистів (М. Богданович, В. Друзь, 
В. Перельман, О. Зак та ін.). Однак, вивчення стану пізнавальних 
інтересів до математики у дітей молодшого шкільного віку 
показало, що із 180 охоплених анкетуванням учнів лише 28% 
назвали своїм улюбленим шкільним предметом математику; участю 
в математичних гуртках, олімпіадах, конкурсах, ранках зайнято 
лише 36% дітей. Починаючи з другого класу, при порівнянні 
успішності учнів з математики, спостерігається різке зростання 
задовільних оцінок в кінці кожного наступного року навчання і 
втрата відмінних оцінок. 

У методичній літературі широко висвітлюється технології 
застосування різних методів та засобів формування в учнів стійкого 
інтересу до математики. Однак питання, що стосується 
використання казки на уроці залишається недостатньо розв’язаним в 
широкому науково-експериментальному плані. 

Метою статті є виявлення дидактичних можливостей казки у 
процесі навчання математики учнів початкової школи як засобу 
підвищення їх пізнавального інтересу та успішності. 

Пізнавальний інтерес – це не будь-який інтерес до об’єкта 
пізнання; це інтерес, пов’язаний з ядром пізнавальної діяльності – 
продуктом засвоєння соціального досвіду. 

Навчання є основою формування пізнавального інтересу, бо в 
процесі навчання, з одного боку відбувається збагачення учня 
новими знаннями, під впливом яких ширшим і глибшим стає 
кругозір. З іншого боку, в процесі активної пізнавальної діяльності 
розвиваються можливості школяра, завдяки чому він може 
самостійно і творчо не лише застосовувати і використовувати наявні 
знання, а й відшукувати нові, задовольняючи свою потребу в 
пізнанні, розвиваючи і збагачуючи цим пізнавальний інтерес. 
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Г. Щукіна [12] зазначає, що пізнавальний інтерес посилює і 
поглиблює інші пізнавальні мотиви, з якими він переплітається і 
взаємодіє: «можливість одержувати знання», «дізнатись про нове», 
«успіхи у навчанні» тощо. Саме пізнавальний інтерес, в свою чергу, 
поглиблюється під впливом цієї пізнавальної мотивації.  

У психолого-педагогічній літературі схарактеризовано рівні 
стійкості пізнавального інтересу учнів до навчання: 

– інтерес може бути ситуативним, обмежений яскравими 
спалахами, як відповідь на якусь емоційну ситуацію у навчанні 
(ефективний досвід, цікавий фільм). Такий інтерес може швидко 
зникнути разом із ситуацією, яка породила його. Він потребує 
постійного підкріплення ззовні, нових вражень. У структурі 
особистості він не залишає помітного сліду, так як інтерес весь час 
збуджується зовнішніми засобами, а сам учень залишається до 
пізнання нейтральним; 

– інтерес до навчання може бути відносно стійким і 
пов’язаний з визначеним колом предметів, завдань. Відносна 
стійкість пізнавального інтересу до визначеної області предметів і 
явищ дозволяє вчителю спиратися на наявні нахили учнів, 
використовувати їх активність і постійно закріплювати і розвивати 
його як мотив навчання. Цей рівень стійкості пізнавального інтересу 
характерний для більшості учнів, в яких мотив пізнавального 
інтересу як внутрішній збудник їх навчання ще не настільки 
сильний, щоб не потребувати зовнішньої стимуляції, яка іде від 
засобів навчального процесу; 

– інтерес може бути достатньо стійким. При достатньо 
стійкому інтересі переважають внутрішні мотиви в навчанні і учень 
може навчатися із задоволенням навіть всупереч несприятливим 
зовнішнім стимулам. Цей рівень стійкості пізнавального інтересу є 
нероздільним з потребою в пізнанні, коли учень не просто хоче 
навчитись, а не може не вчитись. 

Дослідження Л. Божович, Г. Костюка, В. Оніщука 
О. Скрипченка, Г. Щукіної та інших виявили такі основні етапи 
процесу формування пізнавального інтересу: 

– підготовка ґрунту для появи пізнавального інтересу, або 
створення умов, які сприяють виникненню потреби в даних знаннях 
і відповідному виді діяльності; 

– створення позитивного ставлення до навчального предмета і 
до діяльності; 

– організація діяльності, за якої формується справжній 
пізнавальний інтерес. 
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Усі ці етапи розвитку пізнавального інтересу змінюються, 
взаємопроникають, пов’язуються між собою, часом співіснують в 
єдиному процесі засвоєння знань, пізнанні нового. 

Б. Друзь у своїх дослідженнях визначає основні умови 
формування пізнавальних інтересів до математики в учнів 
молодшого шкільного віку, а саме: розуміння дитиною змісту і 
значення змісту навчального матеріалу; наявність нового як у змісті 
навчального матеріалу, так і в самому підході до його розгляду; 
емоційна привабливість навчання; наявність оптимальної системи 
тренувальних творчих вправ і пізнавальних завдань до відповідного 
змісту програмового матеріалу; самостійність у пізнавальній 
діяльності; оцінка успіхів учнів з боку вчителя. 

Під пізнавальними інтересами до математики ми розуміємо 
кероване емоційно-пізнавальне ставлення молодшого школяра до 
вивчення просторових форм і кількісних відношень об’єктів 
навколишнього світу. Математичні інтереси проявляються в різних 
підходах до розв’язання задач, в легкому переході від однієї 
розумової операції до іншої. 

У своїй діяльності вчитель повинен домагатися стійкості 
інтересу до навчання математики, формування в учнів позитивних 
мотивів навчання, їх виразності та швидкості виникнення. Для 
підвищення продуктивності навчальної праці учнів на уроках 
математики вчитель повинен посилатися на ті фактори, які 
сприяють формуванню пізнавальних інтересів молодших школярів. 
Так, створити сприятливу емоційну атмосферу пізнавальної 
діяльності учнів можливо здійснювати за допомогою казки. 

Казка – це розповідь про якусь незвичайну подію. В її основі – 
вигадка, фантазія. В. Сухомлинський [11] вважав, що створення 
казок – не розвага, а засіб розумового й естетичного розвитку дітей. 
Діти молодшого шкільного віку свідомо сприймають умовність 
казки і чітко відрізняють фантазію від реальності. Саме казка 
допомагає формуванню в учнів початкової школи предметних 
математичних компетентностей, викликає в учнів емоційне 
піднесення. Адже, сприятлива емоційна атмосфера навчання 
узгоджена з двома головними джерелами розвитку школяра: з 
діяльністю і спілкуванням, які породжують багатозначні відносини і 
створюють тонус особистого настрою учня. Ці джерела не 
ізольовані один від одного, вони весь час взаємно переплітаються в 
навчальному процесі. Стимули, які надходять від них, різні і по-
різному впливають на особистість: одні з них безпосередньо 
впливають на пізнавальну діяльність і інтерес до знань, інші – 
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опосередковано. Емоційний настрій діяльності учня є показником 
його пізнавального інтересу.  

Казка допомагає створити сприятливу атмосферу спілкування. 
Навчання являє собою складний процес спілкування учителя з 
учнями, учнів між собою. Вплив спілкування виміряти важко, але 
можна спостерігати в реальній дійсності. Прагнення до спілкування 
з товаришами, з бажаними вчителями сприяє зміцненню 
пізнавального інтересу. За допомогою казки знімається 
напруженість в стосунках між учнями і вчителем. Запитання учня, 
звернені до вчителя, відображають прагнення зрозуміти 
незрозуміле, глибше проникнути в предмет свого інтересу. Будь-яке 
самостійно поставлене запитання є показником існуючого 
пізнавального інтересу. 

Казка активізує увагу учнів на уроці, формує стійкий і 
глибокий інтерес, узгоджений із прагненням розібратися в складних 
питаннях, спробувати різні шляхи для вирішення складної задачі. 
Формування стійкого інтересу – тривалий і складний процес. Він 
проходить шлях від розвитку допитливості до інтересу, від інтересу 
аморфного, нестійкого до більш стійкого глибокого пізнавального 
інтересу, що характеризується напруженням думки, зусиллям волі, 
проявом почуттів. Чітке усвідомлення дітьми того, що вони повинні 
дізнатися, в чому переконатись, що зробити, завжди викликає 
стійкий інтерес. 

Постійне створення умов, при яких виникає зацікавленість, 
забезпечить розвиток глибокого пізнавального інтересу. 

Казка сприяє формуванню в учнів вміння самостійно 
розв’язувати проблему, що полягає в активному оперуванні 
набутими знаннями і уміннями. 

Все це дає нам підстави зробити такі висновки про дидактичні 
можливості використання казки на уроках математики: 

– казка забезпечує зв’язок навчання із життям; 
– казка сприяє створенню сприятливої атмосфери для 

спілкування учнів; 
– казка активізує увагу учнів; 
– казка сприяє формуванню стійкого інтересу, розвитку 

логічного мислення; 
– казка формує вміння самостійно розв’язувати проблему. 
Використання казки на уроці математики відноситься до 

нестандартної форми роботи. 
Казкові ситуації на уроці допомагають дітям самостійно 

приймати рішення, знаходити вірні відповіді. На уроках 
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складаються ситуації, коли через казку діти роблять узагальнення, 
висновки, що допомагають краще зрозуміти матеріал. За такого 
підходу до вивчення математики, у молодших школярів починає 
працювати творча фантазія, образне мислення. 

Присутність казкового героя на уроці математики надає 
навчанню яскравого емоційного забарвлення, що сприяє більш 
ефективному засвоєнню математичного матеріалу. Наведемо 
фрагмент уроку із використанням казкових персонажів. 

Тема: Взаємне розміщення предметів у просторі (попереду, 
позаду, поруч, між). 

Обладнання: Демонстраційний матеріал: силуети героїв казки 
«Ріпка». 

І. Опрацювання нового матеріалу. 
В ч и т е л ь: Діти, ви всі любите слухати казки. А хто з вас 

вміє їх розповідати? 
Сьогодні ми згадаємо одну з казок. Подивіться уважно на 

обкладинку книжки, яку я тримаю в руках і скажіть, яку ж казку ми 
сьогодні будемо розповідати? Ви всі добре знаєте цю казочку. 
Давайте хором розкажемо її. Вчитель бере силует ріпки, кріпить до 
дошки і каже: 

1. – Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика превелика. (Діти 
хором повторюють за вчителем). Став дід ріпку із землі тягнути. 
Тягне-потягне – витягти не може. 

2. (Бере силует бабусі). – Покликав дідусь на поміч бабусю. 
(Прикріпляє). Бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-потягнуть – 
витягти не можуть. 

3. (Силует внучки). – Покликала бабуся внучку. Внучка за 
бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-потягнуть – 
витягти не можуть. 

4. (Силует Жучки). – Покликала внучка Жучку. Жучка за 
внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-
потягнуть – витягти не можуть. 

5. (Силует кішки). – Покликала Жучка кішку. Кішка за Жучку, 
Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за 
ріпку: тягнуть-потягнуть – витягти не можуть. 

6. (Силует мишки). – Покликала кішка мишку. Мишка за 
кішку, кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся 
за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-потягнуть – та й витягли ріпку! 

І так від початку і до кінця школярі хором за вчителем 
розповідають казку. 
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Запитання: 
– Діти, а скільки людей рвало ріпку? (3) Хто? 
– А скільки тварин? (3) Хто? 
– Хто ж допоміг вирвати ріпку? 
– Поміркуйте, чому таке маленьке мишенятко, а змогло 

допомогти вирвати ріпку? 
Далі вчитель працює за підручником над уточненням понять 

«попереду, позаду, поруч, між». 
Таким чином, уже на одному з перших уроків математики у 

1 класі вчитель на доступному матеріалі розвиває зв’язне мислення, 
увагу дітей, розширює знання про взаємне розміщення предметів у 
просторі. 

З метою розвитку алгоритмічного мислення молодших 
школярів, підготовки їх до сприймання алгоритмічної мови в 
старших класах, до складання алгоритмів розв’язування задач та їх 
оформлення можна запропонувати роботу над казкою «Ріпка» на 
блок-схемі. Складати блок-схему необхідно разом з дітьми, 
поступово весь час наголошуючи, чому саме зроблено наступний 
крок і в якому напрямі. Необхідно, інтерпретуючи мову казки на 
дошці, користуватись кольоровою крейдою. Таким чином вчитель 
підключає зоровий аналізатор дітей, що сприяє швидшому і 
глибшому засвоєнню матеріалу алгоритмічного характеру. 

Задачі з казковим сюжетом допомагають пов’язати набуті 
знання з оточуючою дійсністю, дозволяють застосовувати їх при 
розв’язуванні різних життєвих проблем, своїм конкретним змістом 
сприяють формуванню більш глибоких уявлень про числа і зміст 
дій, які виконуються над ними.  

Формуючи у молодших школярів вміння і навички 
розв’язувати сюжетні задачі, можна використовувати прийоми 
роботи над задачами у казковій формі. 

Зокрема, дітям пропонується робота в парах: 
1. Самостійно скласти задачу-казку або використати для цього 

текст будь-якої казки. 
2. Поставити інше запитання до умови задачі-казки. 
3. Здійснити інсценізацію задачі-казки. 
4. Довести, що правильно відповіли на запитання задачі-казки. 
Казкова форма дозволяє ввести незвичайно захоплюючі 

ситуації в математичні задачі. Казки і через задачі продовжують 
виховувати дітей. Наведемо приклади таких задач. 

Задача 1. Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк каже: 
«Я більший і куплю три порції, а ти менший, то попросиш дві». 
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Вовк купив три порції, а Заєць … двічі по дві. З’їв Вовк морозиво, 
глянув на Зайця та як гукне: «Ну, заєць, постривай!» Чому 
розсердився Вовк?  

Задача 2. Джері прогризла у трьох шматочках сиру 6 дірочок. 
Подивилася крізь одну дірочку і побачила Тома, що спав у кутку. 
Поглянула крізь другу, третю, четверту, п’яту … – і скрізь коти. 

– Звідки взялося так багато Томів? – вигукнула Джері і втекла. 
Скількох котів побачила перелякана мишка крізь всі дірочки? 
Задача 3. Червона Шапочка йшла до бабусі в гості і несла їй 14 

пиріжків: з м’ясом, грибами і капустою. З м’ясом було стільки, 
скільки й з капустою, а з грибами на 1 менше, ніж з м’ясом. 

Задача 4. Вінні-Пуху на День народження подарували бочку з 
медом масою 7 кг. Коли Вінні-Пух з’їв половину меду, то бочка 
стала важити 4 кг. Скільки кілограмів меду було в бочці спочатку? 

Задача 5. Сорока-Ворона кашу варила, діток годувала 
промовляючи: 

– Цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, бо ти – ледачий. 
Скільки діток мала Сорока-Ворона? 
Задача 6. Як Лисичка і Вовк рибу ділили. 
Лисичка і Вовк ділили рибу, яку роздобула Лисичка. Лисичка 

каже: 
– Давай, Вовчику, розділимо рибку порівну. 
– Давай! Слабий я в математиці, діли ти Лисичко. 
Кинула Лисичка Вовку 1 рибину, а собі 2. 
– Ось тобі, Вовчику, одна рибка, а мені дві… 
– Чи не дуже мало?! 
– Слухай далі, не поспішай. Тобі три рибки… 
– Це добре! 
– А мені 4, тобі 5, а мені 6, тобі 7… 
І так далі. Розділила Лисичка рибу, кожного разу збільшуючи 

собі на 1 рибку. Останній раз Лисичка кинула собі 20 рибин і на 
цьому рибка закінчилась. Задоволений Вовк, думаючи, що він 
отримав рибки стільки ж, скільки і Лисичка, побрів до лісу. Як по-
вашому, діти, хто більше отримав рибки: Лисичка чи Вовк і на 
скільки? 

Задача 7. Малюк може з’їсти 600 г. варення за 6 хвилин, а 
Карлсон – у два рази швидше. За який час вони з’їдять це варення 
разом? 

Для проведення уроків-казок краще використовувати казки з 
циклічними ситуаціями, це такі, як «Пан Коцький», «Лисиця-
кочувальниця», «Звірі в ямі», «Коза-дереза», «Ріпка», «Рукавичка» 
та ін. 
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Наведемо приклад уроку-казки «Лісова школа». 
Тема: Розв’язування прикладів і задач. 
Обладнання: силуетні картинки, цифрова каса. 

Хід уроку 
Вступна бесіда. 
– Урок математики ми проведемо в лісовій школі, де 

побачимо, як навчаються звірі та покажемо їм свої знання. 
– Лісові сороки рознесли цю звістку по всьому лісу. Добратися 

до школи буде нелегко. Ну що ж, я поведу вас до лісової школи 
такими стежками: 1. Лічильна. 2. Задачна. 3. Обчислювальна. 
4. Геометрична. 

– То чи готові ви до цього, чи не злякалися труднощів? 
Вирушаємо в дорогу. 
– Перша наша стежка називається «Лічильна». 
– Полічити яблука (силуети на набірному полотні). 
– Полічити всіх пташок (гілочка з горобчиками). 
– Назвіть усі числа до 7, від 5 до 9. 
– Назвіть сусідів числа 9. 
– Після якого числа стоїть число 9? 
Що більше: попереднє чи наступне число? 
По дорозі ми бачимо: Ліс повен казкових чудес. 
Ось березка стоїть, ой тонесенька. 
А кора на ній – білесенька. 
Гілочку простягає зелененьку. 
– Скільки листочків на гілочці? (6) 
– Скільки ще треба вирости листочків, щоб було їх 8, 9, 10? 

(На партах намальовані гілочки із 7 листочками, домалювати до 10). 
Наступна доріжка «Задачна». 
1. П’ять берізок 
Дві смерічки 
Зеленіють 
Над потічком. 
Біля них – 
Одна калина. 
Скільки всіх дерев. 
Скажи-но. 
– Скільки всіх дерев? (7). Із яких чисел складається число 

7? (5 і 2). 
Чому дерев 7, а не 8? (Калина не дерево, а кущ). 
2. Що то в лісі та гримить? 
Робить вулики ведмідь! 
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Він зробив їх тільки 7. 
На 2 менше, ніж хотів. 
– Скільки ж вуликів хотів? (9) 
3. По дорозі зайчик біг 
Ніс 5 яблук на пиріг. 
Одне впало – покотилось. 
Скільки яблук залишилось? (4) 
4. Якось бігло через ліс 8 кіз. 
3 були з них білі-білі, 
Ну, а інші сірі-сірі. 
Скільки бігло через ліс сірих кіз? (5) 
В ч и т е л ь: Інша доріжка «Обчислювальна». 
– Прилетіла сорока і принесла пакет завдань від звірів. 
З а й ч и к: На іменини до мене прийшло 6 звірів, а потім ще 3. 

Скільки стало? 
В е д м і д ь: На зиму заготовив 10 глечиків меду, 2 глечики 

з’їв. Скільки залишилося? 
Л и с и ч к а: 
4 +  = 7  2 + 2 =   4 -  = 1 
                 

… + 3 = 6  … + 4 = 8  … - 2 = 8 
                 
 + 1 = 5  3 + 3 =   5 +  = 2 

В ч и т е л ь: Малята! Не підведіть! Дружно! Швидко завдання 
зробіть! 

– А хто з цих звірів помилився: 
Білочка 1 + 6 = 7 
Зайчик 4 + 6 = 9 
Їжачок 2 + 6 = 8. 
В ч и т е л ь: Наступна доріжка «Геометрична». 
В о в к: 
1. У мене смужка довжиною 8 см. Зменшіть її на 2 см і 

накресліть відновлений відрізок. 
2. Друга смужка 4 см. Збільшіть цей відрізок на 5 см, 

накресліть у зошиті відрізок відповідної довжини. 
Гра: «Хто більше набере грибочків, принесених їжачком?». 
Грають дві команди, виграє той, хто швидше розв’яже 

приклади на основі складу чисел. 
Підсумок: От ми і дісталися до лісової школи. Звірі 

залишилися задоволеними вашими знаннями. Ми залишаємося 
друзями і запрошуємо звірят до нашої школи. 
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Проводячи дослідження, ми виходили з припущення, що 
відповідність змісту і методів навчання ростучим пізнавальним 
можливостям дітей, раціонально організована під керівництвом 
учителя пошукова діяльність учнів і творче використання казки є 
умовою оволодіння молодшими школярами математичними 
компетентностями, рішучим фактором формування у них 
пізнавального інтересу. 

Про позитивні результати експериментального навчання 
свідчить кількісний і якісний аналіз одержаних матеріалів. Після 
впровадження експерименту учні краще засвоїли навчальний 
матеріал, поданий з використанням казки, зокрема, при розв’язанні 
вправ для учнів на перший план виступала не відповідь сама по собі, 
а правильний шлях її одержання. В експериментальному класі 
інтерес в учнів до предмета математики у порівнянні з контрольним 
класом зріс на 36%, успішність – на 12%, ситуативний інтерес 
зменшився на 10%, відносно стійкий інтерес зріс на 4%, достатньо 
стійкий – на 6%. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї 
багатогранної проблеми. Подальший науковий пошук доцільно 
спрямовувати на виявлення педагогічних умов ефективного 
використання казки у процесі інтеграції змісту початкового 
навчання, виявленні характеру впливу різних видів казок на 
формування особистості молодшого школяра. 
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Анотація. У статті аналізуються і узагальнюються наукові 
доробки педагогічної теорії та емпіричний досвід виховної практики 
розвитку особистості молодшого школяра у тимчасовому дитячому 
колективі позашкільного навчального закладу. Розкриваються 
можливості мікросередовища танцювального творчого об’єднання у 
формуванні моральних та естетичних якостей вихованця. Акцентується 
увага на креативному потенціалі хореографічного мистецтва, що 
реалізується за дотримання педагогічних умов та методики формування 
хореографічних творчих здібностей. 

Ключові слова: тимчасовий дитячий колектив позашкільного 
навчального закладу, хореографічне мистецтво, креативність, творчі 
здібності, моральне виховання, естетичне виховання. 

Abstract. In the article the scientific revisions of pedagogical theory and 
empiric experience of educator practice of development of personality of 
junior schoolboy are analysed and summarized in temporal child’s collective 
of out-of-school educational establishment. Possibilities of microenvironment 
of dancing creative association open up in forming of moral and aesthetic 
internalss of pupil. Attention is accented on креативному potential of 
choreographic art that will be realized for the observance of pedagogical terms 
and methodology of forming of choreographic creative. 

Key words: emporal child’s collective of of-school educationales 
tablishment, horeographic art, creativity, creativecapabilities, moral education, 
aesthetic education. 
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Потреба суспільства в особистостях, які були б 

високомобільними у складних умовах сучасної соціокультурної 
політики держави, володіли б здатністю самостійно та творчо 
самореалізовуватися загострюють необхідність формування для 
цього відповідних якостей людини. На слушну думку С. Сисоєвої, 
цінність самореалізації у дозвіллєвій сфері полягає у тому, що вона 
дозволяє особистості самоудосконалюватися у напрямах, які обирає 
сама, побачити результат власних зусиль, а тому такі форми 
самореалізації впливають на її життєві орієнтації, комунікативне 
коло, настанови, самоповагу, на професійне і соціальне 
самовизначення особистості, її світогляд [5]. Однією з визначальних 
умов формування особистості молодшого школяра є адекватний 
освітньо-виховний простір, що ґрунтується на засадах 
дитиноцентризму. 

Актуальність проблеми знайшла своє відображення у 
численних працях дослідників, які розглядали питання формування 
особистості у процесі хореографічного виховання у таких наукових 
ракурсах: музично-ритмічний розвиток як складова хореографічного 
виховання (Т. Бабаджан, Н. Вєтлугіна, А. Зіміна, М. Палавандішвілі, 
К. Тарасова); використання традицій народної хореографії 
(К. Василенко, К. Геворгян, А. Шевчук); особливості виховного 
потенціалу хореографічного мистецтва (Ю. Гончаренко, П. Коваль, 
А. Тараканова, А. Фомін, Ю. Хижняк); особливості дитячої 
танцювальної творчості (Р. Акбарова, С. Акішев, В. Богута, 
Є. Голікова, О. Горшкова, О. Мартиненко); ідеї інтегративної 
мистецької освіти, полікультурний та поліхудожній підхід (Ю. Борєв, 
Б. Галєєв, О. Комаровська, Л. Масол, Т. Морозова, О. Рудницька, 
Ю. Ушакова, Б. Юсов). Узагальнення цих праць уможливило 
висновок стосовно того, що накопичений матеріал потребує 
систематизації. Відтак метою статті є аналіз та узагальнення 
наукових доробків і емпіричного досвіду хореографічного виховання 
з актуалізацією використання інноваційних форм та методів 
формування особистості дитини молодшого шкільного віку у 
позашкільних навчальних закладах.  
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Доцільно наголосити, що для задоволення інтересу і 
природної допитливості молодшого школяра, бажанні пізнати 
власні можливості і сформувати уявлення про себе сучасне 
танцювальне мистецтво представлене численними за напрямами та 
стилями творчими об’єднаннями. Для популяризації 
хореографічного виховання й залучення дітей молодшого шкільного 
віку до танцювальних творчих об’єднань керівники та педагоги нині 
використовують різноманітні традиційні (участь у концертах, 
конкурсах та фестивалях, надання допомоги у підготовці й 
організації заходів у загальноосвітніх закладах тощо) та інноваційні 
методи – проведення звітних концертів та днів відкритих дверей не 
тільки на сценічних площадках, а й у танцювальній залі, де майбутні 
вихованці зможуть відчути «робочу» атмосферу, характер та 
особливості діяльності; проведення флеш-мобів у місцях масового 
відвідування дітьми та на відкритих площадках тощо.  

У даному контексті розгляду проблеми на увагу заслуговує 
праця «Учите детей танцевать» [2], в якій висвітлено новий підхід у 
широкому залученні дітей до мистецтва танцю. Запропонований 
танцювальний всеобуч реалізується у три етапи і розрахований на 
навчання дітей незалежно від наявності спеціальних фізичних 
даних. Перші два етапи передбачають роботу з дітьми від семи до 
тринадцяти років з трирічним терміном навчання кожен. Третій етап 
акцентує увагу на заняттях з найбільш обдарованими дітьми, що 
виявили бажання подальшого навчання. До розробленої авторським 
колективом програми включені елементи джаз-танцю і сучасних 
танцювальних стилів, узагальнена методика їх викладання для 
зацікавлення дітей хореографічним мистецтвом.  

Погоджуючись із думкою авторів посібника, що ігрова модель 
діяльності у роботі з молодшими школярами має передбачати гру не 
як винагороду або відпочинок після важкої і нудної праці, а як 
основу, варто наголосити – у цій віковій категорії доцільне 
використання мінімуму танцювальних елементів у русі за умови 
максимуму їх всіляких поєднань. Метод, який широко 
використовувався у дитячій самодіяльності ще у 80-і роки 
(поєднання невеликої кількості рухів у різних варіаціях), 
уможливлює їх якнайкраще засвоєння, а кількість поєднань створює 
відчуття новизни, що збагачує сприйняття дітей, збуджує творчу 
уяву та фантазію.  

Узагальнення новітніх дослідницьких праць учених різних 
історичних періодів і наукових галузей щодо процесу розвитку 
хореографічного виховання підростаючого покоління у закладах 
позашкільної освіти, робить можливим висновок відносно того, що 
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воно набуло певного досвіду, престижу і сформувалося як 
невід’ємна частина цілісної системи естетичної освіти. Із 
впевненістю можна стверджувати, що виховна робота у дитячому 
танцювальному творчому об’єднанні пов’язана з реалізацією 
широкої програми організаційно-педагогічних умов та художньо-
виконавських засобів для формування особистості вихованця, 
ефективність яких буде залежати від впровадження інноваційних 
форм та методів.  

Бачиться суттєвим те, що саме у молодшому шкільному віці 
закладається моральний фундамент особистості на рівні простих 
норм моральності та формується шляхом виховання здатності до 
співчуття й співпереживання. Відтак, формування почуття обов’язку 
вихованців танцювальних творчих об’єднань початкового рівня 
навчання ускладнюється віковими та психологічними 
особливостями дітей, недостатньо розвиненою волею: переважать 
орієнтації на зовнішні атрибути, бажання похвали, побоювання 
засудження. Натомість, на основі достатньо розвиненої емоційної 
сфери, створюються сприятливі умови для формування таких 
важливих у моральному сенсі якостей як доброчесність та 
доброзичливість. 

Упродовж останнього десятиріччя спостерігається стійка 
тенденція до збільшення кількості вихованців творчих об’єднань 
саме сучасного напряму хореографічного мистецтва, синтетична 
структура якого більше відповідає запитам молодших школярів: 
широке використання імпровізаційних танцювальних технік, синтез 
балетних традицій з інноваціями тощо. Варто зауважити, що сучасні 
танцювальні стилі часто не передбачають необхідність наявності 
одного чи декількох партнерів, та, надаючи широкий простір для 
особистісного самовиявлення, зміщують орієнтири у бік 
персоніфікації процесу. Це дає простір для стимулювання творчого 
розвитку дитини, разом з тим гальмує формування такої важливої 
якості особистості як уміння поєднувати особистісні та колективні 
інтереси тощо.  

У цьому контексті заслуговує на увагу слушна думка 
В. Сухомлинського, який, обґрунтовуючи значення трудового 
життя, яким у хореографічному творчому об’єднанні є танцювальна 
діяльність, для здійснення виховного впливу колективу на 
особистість підкреслював: «натхнення, одухотворення трудовою 
творчістю – могутня духовна сила, що зближує людей, пробуджує у 
дитини перше почуття, на основі якого поступово утверджується 
громадянська гідність» [6, с. 426]. Це додатково підтверджує, що 
масовість танцювальних композицій сприяє виробленню єдиної 
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танцювальної манери, а отже, вимагає дисциплінованості та 
відповідальності, цілеспрямованості і толерантності, чіткості й 
злагодженості, що забезпечує асамльовість. 

Взаємовідносини особистості з дитячим тимчасовим 
колективом однолітків, особливо на першому році навчання, багато 
в чому визначаються організацією діяльності вихованців та 
характером міжособистісних відносин, де суттєва роль відводиться 
особистості педагога. На думку В. Сухомлинського, оцінка «…може 
підносити дитину, а може й пригнічувати, гальмувати розвиток, 
породжувати негативне ставлення до світу» [3]. На підставі цього 
педагог-хореограф повинен мати не тільки професійні знання, а й 
уміти бачити індивідуальність кожної дитини, враховувати її 
ставлення до навчання у танцювальному колективі і перспективи 
розвитку, використовувати оцінку як стимул до працелюбності й 
успіхів, володіти такими якостями як чуйність, тактовність, 
спостережливість тощо. 

На відміну від інших гуртків естетичного спрямування, в силу 
специфіки оволодіння танцювальним мистецтвом, під час 
навчально-тренувальної діяльності вільне спілкування вихованців 
обмежене. Нерідко педагоги-хореографи користуються 
професійною необхідністю спілкування під час використання 
методів показу, пояснення, переконання. У той час як практичний 
досвід свідчить – ігри, бесіди, завдання творчого характеру 
стимулюють кожного вихованця до накопичення знань, вражень, 
образів, переживань, до змістового обміну духовними цінностями, 
до підвищеного морального рівня повсякденних стосунків, до 
естетичної організації всього життя і діяльності [1]. 

Одним із шляхів згуртування колективу є наявність традицій, 
за дотримання яких може входити до обов’язків активу: привітання 
дітей із днем народження, посвята у вихованці колективу, 
проведення новорічних ранків, випускного вечора у формі 
капусника чи балетного спектаклю, урочистого переходу вихованців 
із молодшої групи у старшу, передачі кращих номерів програми 
наступному поколінню тощо. Ці традиції роблять перспективним 
життя творчого об’єднання, допомагають згуртовувати, особливо, 
різновіковий танцювальний колектив, адже у кожного вихованця 
з’явиться відчуття причетності до важливої діяльності. 

Безпосередньо, у світлі проблеми розкриття потенціалу 
танцювального творчого об’єднання, вартує уваги процес 
становлення позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, 
який свідчить про наявність певних прогресивних досягнень та 
позитивний вплив на формування особистості. Слід визнати, що у 
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результаті історичного розвитку хореографічного виховання дітей 
сформувалася стала уніфікована структура занять, у якій навчально-
виховна робота ґрунтувалася на засвоєнні переважно спеціальних 
знань, формуванні виконавських умінь та навичок, роботою над 
образністю танцю, що наближало самодіяльний танцювальний рух 
до професійного мистецтва і посилювало змістову складову 
тренувального процесу. Беззаперечно, система хореографічного 
виховання підростаючого покоління відпрацювала механізми 
формування таких якостей як колективізм, дисциплінованість, 
почуття обов’язку і відповідальності, терпіння, уміння долати 
труднощі та негаразди, доводити справу до завершення, але 
обмежувала вихованця у особистій творчій діяльності. 

Сучасний період розвитку дитячої хореографічної культури, 
що характеризується збільшенням «сектору свободи», вирізняється 
різноманітністю підходів до навчально-тренувальної роботи і 
характеризуються гнучкістю й варіативністю змісту та технологій, 
що пов’язані з особливостями танцювального напряму колективу, 
намаганням педагогів урахувати індивідуальні задатки, інтереси і 
запити, творчі здібності дітей різних вікових категорій.  

З впевненістю можна стверджувати, що танцювальне 
мистецтво має потужні засоби (лексика, міміка, пантоміміка) для 
самовираження дитини молодшого шкільного віку, адже «мова 
танцю» інтернаціональна і зрозуміла усім. На відміну від класичної 
балетної лексики, народна та сучасна танцювальна рухова база не 
обмежена канонічними нормами й здатна впливати на креативну 
сферу особистості. Головним у цьому процесі, вважають вчені 
(О. Гайдамака, Е. Бєлкіна, О. Калініченко, І. Руденко, Ю. Гончаренко, 
Л. Масол, О. Комаровська, П. Фриз та інші) є здібність дитини 
продуктивно мислити, що слугуватиме поштовхом до активної 
творчої дії. Зважаючи на те, що формою мислення у мистецтві 
виступає художній образ, як втілення авторських почуттів та 
ставлення до явищ, виконавцю надається унікальна можливість 
системою тілесної виразності та значущості символіки рухів 
«висловлювати невимовне».  

Формування творчої особистості вихованця позашкільного 
танцювального творчого об’єднання у навчально-виховному процесі 
слід розглядати як процес фасилітації. Відтак, спираючись на один 
із законів педагогіки творчості, розвиток і саморозвиток творчої 
особистості може відбуватися за певних психолого-педагогічних 
умов, які сприяють творчій діяльності, стимулюють її творчу 
активність, полегшують долання бар’єрів творчості. Визначаючи 
педагогічні умови як сукупність навчально-виховних, організаційно-
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методичних та індивідуально-особистісних чинників, що 
забезпечують ефективність організації творчого хореографічного 
навчально-виховного процесу з метою досягнення прогнозованого 
результату, необхідними та достатніми умовами формування творчих 
здібностей молодших школярів є: 1) створення педагогічно 
комфортного виховного середовища; 2) мотивування творчої 
інтерпретаційної та імпровізаційної активності дітей молодшого 
шкільного віку у процесі хореографічної діяльності; 3) використання 
в організації виховного процесу інноваційних форм та методів 
навчання; 4) збагачення досвіду пошукової діяльності через 
оволодіння загальнопізнавальними уміннями; 5) інтеграція 
хореографічного мистецтва з іншими видами естетичного мистецтва 
(музичним, театральним, образотворчим).  

Першою умовою передбачено зміну авторитарного стилю 
керування діяльністю вихованців на співтворчість із ними, створення 
почуття психологічного захисту дитини молодшого шкільного віку у 
середовищі однолітків. Зважаючи на вікові особливості, молодший 
школяр потребує зовнішньої підтримки з боку дорослого, тому 
доцільно використовувати технологію створення «ситуацій успіху». 
Зважаючи на те, що діти молодшого шкільного віку, переважно, 
зосереджуються на випробуванні себе, у результаті чого формується 
впевненість у власних силах, педагогу варто акцентувати увагу на 
підтримці та аналізі вдалих пластично-інтонаційних спроб 
вихованців, створенні ситуації емоційного переживання, формуванні 
толерантності до проявів самовираження інших дітей, добір таких 
форм та методів, які б полегшували формування творчих здібностей. 

Друга педагогічна умова акцентує увагу на формуванні стійкої 
пізнавальної мотивації молодшого школяра, підвищенні наявного 
рівня його творчої активності через стимулювання пізнавального 
інтересу, озброєння способами інтерпретування та імпровізування з 
інтонаційно-пластичною танцювальною лексикою. Основними 
методами та прийомами доцільно обрати евристичну бесіду, 
переконання, заохочення дією, індивідуальний підхід та адресні 
завдання, позитивний емоційний вплив через утворення 
невербального зв’язку тощо.  

Для забезпечення реалізації змісту вищезазначених 
педагогічних умов логічним є доповнення традиційних видів 
організації діяльності у навчально-виховному процесі дитячих 
хореографічних творчих об’єднань (музично-ритмічних, 
тренувальних, постановчих, комбінованих) тренінговими та 
творчими. Третьою педагогічною умово передбачено впровадження 
інноваційних форм (заняття з елементами фантазування, заняття з 
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елементами тренінгу, заняття-толока, заняття-концерт) та методів 
навчання (стимулюючий вплив змісту навчального матеріалу, 
ситуації з можливістю вибору, метод відкриття, аналогії). 

Відомо, що інтерпретація як індивідуальна форма трактування 
притаманна усім людям. Досліджуючи особистісні кореляції 
успішності інтерпретації хореографічного тексту, О. Семак 
наголошує, що їхня ефективність залежить від особливостей 
спеціально організованої діяльності, а формувальні вправи повинні 
відповідати «як віковим психологічним можливостям інтерпретатора, 
так умовам і специфіці вимог, що виявляються необхідними для 
адекватної реконструкції та інтерпретації художнього змісту 
хореографічного сюжету» [4, с. 7]. Зрештою, результативність 
інтерпретаційної діяльності залежить від усталеної сукупності 
взаємопов’язаних загальних і спеціальних властивостей 
(розвиненість емоційної і когнітивної емпатії, імпресивність та 
імпульсивність особистості, відкритість, упевненість у собі, 
самокерування, самосприйняття і самоприхильність), які у своїй 
єдності утворюють основу успішності інтерпретації.  

З огляду на очевидну значимість окресленої проблеми, 
педагогам необхідно оптимально поєднувати колективні та 
індивідуальні інтереси вихованців у процесі хореографічного 
виховання, використовувати такі форми роботи, що надавали б 
можливість для індивідуального самовираження вихованця. У 
контексті зазначеного, звертаємо увагу хореографів на використання 
занять з елементами фантазування, що передбачають виконання 
завдань творчого характеру на формування умінь інтерпретувати та 
імпровізувати з інтонаційно-пластиною лексикою в індивідуальній та 
груповій формі організації діяльності [1]. Наприклад: 

«Лід та полум’я» Завдання: «Уявіть, що вас заморозила 
тітонька Хуртовина та перетворила на снігові баби. Прийшла Весна і 
ви почали танути, але не зразу. Спочатку розтанула права рука. 
Спробуйте нею оригінально рухати під музику». Завдання 
ускладнюється з «таненням» кожної окремої частини тіла. 

«Голова, руки, ноги» Завдання: Під експресивно забарвлену 
музику педагог-балетмейстер називає по черзі частини тіла, якими 
потрібно оригінально рухати. Таким чином створюється «Танець 
голови», «Танець плечей», «Танець живота» тощо. 

«Сила, простір, час» Завдання: під музику діти пластично-
образно самовиражаються, довільно рухаючись по танцювальній 
залі у різних напрямках та дотримуючись образу «войовничого 
бійця», «стрімкого вітру (хурделиці)», «легкого пір’ячка 
(листочка)», «рухливої комахи», «млявого кота» тощо.  
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Експериментальним шляхом з’ясовано також потужний 
виховний потенціал заняття-толоки. Суть його полягає у тому, що 
перед вихованцями ставиться загальне завдання творчого характеру. 
Наприклад: 

«Оживи казку» Завдання: за сюжетом відомої дітям 
молодшого шкільного віку казки («Муха-цокотуха») чи віршованих 
рядків («Ходить гарбуз по городу») створити танцювальні етюди 
кожної партії. 

«Створимо казку власними руками» Завдання: необхідно 
продумати та записати сценарний план вигаданої дітьми казки із 
чіткою композицією. Розподіливши ролі між вихованцями створити 
танцювальну композицію. Кожну окрему партію діти насичують 
пластично-образною лексикою самостійно. Музичне оформлення 
добирається відповідно до ролі самими дітьми із наданих педагогом. 
Бажане використання реквізиту. 

«Єралаш» Завдання: вихованцям за відведений час потрібно 
створити та проілюструвати танцювальними мініатюрами сюжет 
повчальної історії. 

Разом із дітьми укладається сценарний план і виділяються 
логічно закінчені частини композиції. Вихованці розбиваються на 
мікрогрупи відповідно до особистого бажання займатися 
реалізацією певної частини та власним баченням наповнення її 
інтонаційно-пластичними рухами. Виділяється достатній час для 
«насичення» партій танцювальною образною лексикою і, наприкінці 
заняття, частини композиції об’єднуються у закінчений 
хореографічний твір. Таким чином, відбувається організація 
колективної творчої діяльності, де кожен вихованець може 
реалізувати власні можливості уяви, фантазії, образного та 
логічного мислення, використати особисті технічні здібності та 
втілити їх у образі, оцінити власні здібності, навчитися взаємодіяти 
з іншими та самоутвердитися у колі однолітків тимчасового 
дитячого колективу.  

Згідно теорії рухової навички М. Бернштейна, у процесі 
опанування людиною рухами танцю беруть участь усі відчуття (зір, 
слух, дотик, м’язова чутливість), які їх коригують. Окрім цього, 
успіх рухового акту залежить від вміння аналітично переробляти 
інформацію, що надходить. У результаті опановані рухи змінюють 
відчуття людини, її сприйняття себе та навколишнього світу. Відтак, 
для кращого засвоєння знань та способів дій, необхідна певна 
кількість вправ, які сприятимуть міцності рухової навички. Однак, 
варто наголосити, що кожне чергове повторення сприяє виробленню 
звички до механічної дії та гальмує творчий розвиток. Педагогічна 
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теорія та практика свідчать, що механічно отримані знання є 
«мертвими», їх, фактично, не можна використати з метою 
продукування нових знань. Отже, на вимогу четвертої педагогічної 
умови, збагачення досвіду танцювальної творчої діяльності 
відбувається через оволодіння молодшими школярами 
загальнопізнавальними уміннями творчого пошуку (спостерігати, 
розмірковувати, аналізувати, узагальнювати тощо) з поетапним 
застосуванням їх у процесі організації танцювальної творчої 
діяльності (сприйнятті, використанні, творенні).  

Спираючись на той факт, що мистецтво танцю є синтетичним 
видом мистецтва, яке не існує поза музикою та тісно пов’язаний із 
законами драматургії, п’ятою педагогічною умовою є інтеграція 
хореографічного мистецтва молодших школярів з іншими видами 
естетичного мистецтва (музичним, театральним, образотворчим) як 
способу комплексного пізнання поліхудожнього мистецтва танцю у 
цілому та формування творчих здібностей дітей молодшого 
шкільного віку зокрема. Особливу зацікавленість у дітей молодшого 
шкільного віку викликає використання техніки боді-арту (розпису 
по тілу), зокрема, обличчя під час виконання завдань «Брати наші 
менші», «Зарядка для хвоста» з метою зацікавлення вихованців та 
стимулювання їх до пізнання власних можливостей уяви й фантазії 
[1]. Для подолання «ляльковості» обличчя, притаманної вихованцям 
танцювальних творчих об’єднань під час концертних виступів, 
сприятимуть завдання на формування емоційної культури [там 
само].  

Загалом, розриті вище педагогічні умови, система завдань 
творчого характеру, інноваційні форми та методи являють собою 
компоненти методики формування хореографічних творчих 
здібностей дітей молодшого шкільного віку, поетапне використання 
якої забезпечить максимальне розкриття індивідуальних 
можливостей дитини та утвердить в ній референтність творчого 
виду діяльності у системі «Я-особистість» [1].  

Зрештою, дисциплінованість, працьовитість, наполегливість і 
терпіння – ті якості особистості, які необхідні не тільки у балетному 
класі, але і у життєвих ситуаціях. Вони роками виховуються та 
визначають успіх у багатьох видах діяльності, що не пов’язані із 
танцювальним мистецтвом. Охайність та елегантність носіння 
костюму, взуття, зачіски у танцювальному виконавстві переносяться 
на зовнішній вигляд у повсякденному житті дитини. Почуття 
захоплення, ніжності, бережливості та турботи, пережиті у 
танцювальній практиці стають підґрунтям для формування 
морально-етичних якостей особистості, а отриманий досвід творчої 
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діяльності – забезпечить оперативність реагування на 
соціокультурні зміни та творчу самореалізацію у будь-якій сфері 
життя. 
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Анотація. У статті обґрунтована актуальність дослідження 

екологічної свідомості дітей молодшого шкільного віку, що пов’язано із 
необхідністю виховання молодого покоління, здатного гармонійно 
співіснувати з природою, раціонально використовувати та відтворювати 
її багатства. Розкрито поняття екологічної свідомості та розглянуто її 
структуру: Здійснено вивчення процесу формування і розвитку 
екологічної свідомості молодших школярів. 

Ключові слова: екологічна свідомість, екологічна освіта, молодші 
школярі. 
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Abstract. The article substantiates the relevance of the study of 
ecological consciousness of children of junior school age, which is connected 
with the need to educate a young generation capable of harmoniously 
coexisting with nature, rational use and reproduction of its wealth. The concept 
of ecological consciousness is revealed and its structure is considered: The 
study of the process of formation and development of ecological consciousness 
of junior schoolchildren. 

Key words: ecological consciousness, ecological education, junior 
schoolchildren. 
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Екологічна свідомість як специфічна, самостійна форма 
суспільної свідомості виникає лише в ХХ ст. нашої ери як наслідок 
відображення загрози глобальної екологічної катастрофи та 
наростання кризових явищ у системі «людина-природа» [9, 14]. У 
зв’язку з цим, екологічна спрямованість освіти стає новим 
пріоритетним напрямком педагогічної теорії та практики. 

Сьогодні питання екологічної свідомості належить до 
глобальних соціально-психологічних проблем, оскільки вирішення 
екологічних питань неможливе без змін екологічної свідомості 
сучасної людини. При цьому важлива роль відводиться саме 
початковій школі, яка є відправною точкою відмови від руйнівного 
споживацького способу життєдіяльності людини до бережливо-
відновлювального [3, 32].  

Зміни в навколишньому середовищі, викликані техногенним 
опосередкуванням взаємодії людини з довкіллям, призвели до 
значних змін у формах і засобах життєдіяльності людей. Значне 
відчуження людини від природи призводить до виникнення цілого 
комплексу негативних наслідків, що зумовлює необхідність пошуку 
шляхів переорієнтації світоглядних основ буття та суспільного 
виробництва у взаємодії людини з природою. У зв’язку із цим 
важливого значення набувають інноваційні психологічні підходи до 
екологічної освіти і екологічного виховання школярів, які повинні 
бути спрямовані на формування у них домінантних екологічних 
цінностей, вироблення уміння бачити, відчувати та усвідомлювати 
повноту явищ природи, виявляти активність та власну причетність 
до проблем довкілля. Це зумовлює потребу глибокого вивчення 
розвитку екологічної свідомості, багачення й розширення знань про 
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довкілля, зміни ставлення школярів не лише до світу природи, що 
оточує їх, але й до самих себе, як частини природи, вдосконалення 
методів діагностики даного психічного явища. 

Екологічна свідомість розглядається в руслі екологічної 
психології (А. Калмиков, Н. Кочетков, І. Кряж, В. Медведев, В. 
Панок, В. Рубцова, І. Шлімакова, І. Шмелева, та інші). Проблема 
екологічної свідомості нині активно досліджується в українській 
(С. Кравченко А. Льовочкіна, Л. Лупійко, В. Романюк, Ю. Швалб, 
О. Шаповал, І. Шлімакова), та зарубіжній (I. Алтман, Н. Васильев, 
Б. Рогоф, В. Рубцова, П. Штерн) психології. Єдиного тлумачення 
поняття «екологічна свідомость» як психологічної категорії ще не 
існує, хоча існують декілька підходів до її визначення. Зазвичай 
дослідники розуміють екологічну свідомість як певне психічне 
утворення, пов’язане із ставленням людини до природи 
(К. Каландаров, А. Кочергин, Н. Кочетков, Ю. Швалб, та інші). 
Відповідно до цього, будуються різні концепції, на основі яких 
розробляють методологічні принципи, основні поняття, 
діагностичні методи вивчення особливостей екологічної свідомості 
та екологічних уявлень як її підструктури (С. Дерябо, В. Панов, 
В. Скребець та інші) [7, 1].  

В залежності від спрямованості екологічних уявлень, 
виокремлюються три типи екологічної свідомості: 
антропоцентрична, природоцентрична, екоцентрична (А. Льовочкіна, 
В. Скребець, В. Панов, О. Рудоміно-Дусятська, В. Ясвін); 
досліджуються психолого-педагогічні проблеми формування 
екологічної свідомості в навчально-виховному процесі 
(М. Забродський, М. Колесник, М. Філоненко та ін.).  

У сучасній українській психологічній науці вікові аспекти 
проблеми екологічної свідомості розкриті у працях Н. Глухової, 
Л. Лупійко (дошкільний вік), Н. Ващенко, М. Заброцький, 
М. Іванчук, С. Клименко, (молодший шкільний вік), О. Вернік, 
Е. Грезе, Т. Євдокімова (підлітковий вік), І. Ковальчук, 
А. Льовочкіна, І. Шлімакова (юнацький вік). Стосовно молодшого 
шкільного віку, який є найбільш сенситивним для розвитку 
екологічної свідомості, можна стверджувати про відсутність 
системних досліджень даного психічного явища [7, 2]. 

Розглядаючи питання екологічної освіти Г. П. Пустовіт 
переконаний, що суть її полягає в тому, що це неперервний процес 
засвоєння знань, умінь, понять, цінностей, спрямований на 
осмислення взаємозв’язків між людьми, їх культурою й 
навколишнім середовищем, який сприяє прийняттю екологічно 
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доцільних рішень, засвоєнню відповідальних правил поведінки в 
навколишньому середовищі [8, 59]. Він вважає, що одними із 
основних завдань екологічної освіти є набуття, закріплення 
екологічних знань та усвідомлення суспільством того, що природні 
багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за 
рахунок майбутніх поколінь. Тому влучним є вислів А. де Сент-
Екзюпері: «Ми не отримуємо в спадщину Землю від пращурів, ми 
отримуємо її в борг від наших дітей!» [11, 355]. 

Видатні науковці С. Д. Дерябо та В. А. Ясвін зазначають, що 
основна мета екологічної освіти полягає у формуванні 
екоцентричного типу екологічної свідомості, готовності 
відповідально ставитися до навколишнього природного середовища, 
виховання екологічно усвідомленої поведінки, знань, прав і 
обов’язків громадян. Тому, екологічна свідомість – це складне 
структурне утворення, у якого є багато різних форм і рівнів свого 
існування та функціонування. На думку М. Г. Складановської, під 
поняттям «екологічна свідомість» слід розуміти не просто 
відношення до природи і сукупність уявлень про взаємозв’язки в 
середині системи «людина-природа», а більш високий рівень 
розвитку людської свідомості і самосвідомості, її світоглядний 
аспект, який значною мірою відповідає поняттю «екологічний» і 
характеризується усвідомленням життя як великої цінності для будь-
якої істоти, «благоговінням перед життям». Вона наповнює глибокою 
суттю кожен вчинок людини, виявляє його моральний аспект [10, 52]. 

За О. І. Салтовським, екологічна свідомість є відтворенням 
людьми екологічних умов життя і відносин між суспільством і 
природою у вигляді екологічних теорій, ідей, уявлень, що 
відображають ставлення до природи в дану історичну епоху 
[13, 229]. Ряд інших учених (С. Д. Дерябо, Д. І. Кавтарадзе, 
В. А. Ясвін та ін.) визначають екологічну свідомість, як сукупність 
екологічних уявлень (індивідуальних і групових) про взаємозв’язки 
в системі «людина-природа» і в самій природі; стратегії та 
технології взаємодії з навколишнім природним середовищем; 
життєві цінності етичного плану, які спонукають до формування 
екологоорієнтованих цінностей, як особливу форму свідомості, що 
можна сформувати лише в процесі діяльності. 

З позиції науковців О. М. Галаєвої і М. Л. Курок екологічна 
свідомість є відображенням людьми способу їхнього ставлення до 
природи. Вони зазначають, що під нею прийнято розуміти 
відображення в ідеальних формах (поняттях, судженнях, законах, 
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теоріях, наук та ін.) взаємних зв’язків біологічних організмів і 
людського суспільства з природним середовищем. 

Теоретик соціальної екології Е. В. Прусов уважає, що 
екологічна свідомість – це сукупність поглядів, теорій та емоцій, які 
відображають проблеми співвідношення (співіснування) суспільства 
та природи в розумінні оптимального їх вирішення відносно 
конкретних потреб суспільства і можливостей природи. Дослідник 
Е. В. Гірусов відзначає, що з практичної точки зору екологічну 
свідомість часто-густо визначають як усвідомлення людиною 
(суспільством) загострення екологічної ситуації та негативних 
наслідків екологічної кризи; вміння та звичку діяти по відношенню 
до природи так, щоб не порушувати зв’язків і колообігів природного 
середовища; сприяти покращенню й охороні довкілля заради не 
лише нинішнього, а й майбутнього поколінь [13, 229]. 

На думку М. В. Хроленко тільки розвиток екологічної 
свідомості визначає поведінку людини, її діяльність, екологічну 
культуру [12, 3]. Через свідомість людина виявляє власне ставлення 
до свого середовища існування, здатна змінювати природу, 
пристосовувати її до власних потреб або сама пристосовується до 
навколишнього світу. 

Мета даної статті полягає вивченні особливостей екологічної 
свідомості молодших школярів. 

Активне впровадження ідей екологічної освіти й виховання на 
сучасному етапі розвитку українського суспільства регламентовано 
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст., 
Концепцією екологічної освіти в Україні, Національною стратегією 
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. тощо. 21 лютого 2018 
року уряд затвердив новий Державний стандарт початкової освіти, за 
яким учитимуться перші класи Нової української школи в 
наступному навчальному році. Однією з ключових компетентностей 
є екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 
екологічного природокористування, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного використання природних 
ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого 
розвитку суспільства. Такий підхід сприяє самореалізації особистості 
учня в житті, його соціальній адаптації, конструктивній суспільній 
діяльності і є умовою формування громадянина України [2]. 

Екологічна свідомість – це вищий рівень психічного 
відображення природного, штучного, соціального середовища та 
свого внутрішнього світу; рефлексія місця та ролі людини в 
екологічному світі, а також саморегуляція цього відображення. 
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Для екологічної свідомості властиві усі ознаки свідомої 
діяльності людини з тією особливістю, що вона ініційована 
екологічним змістом. 

Екологічна свідомість має трикомпонентну структуру [2, 79]: 
– психічне відображення природного, соціального, штучного 

та внутрішнього середовища – когнітивний компонент; 
– ставлення до цього середовища – емотивний компонент; 
– саморефлексія та саморегуляція в навколишньому 

середовищі (стратегії та технології взаємодії) – поведінковий 
компонент. 

Когнітивний компонент ставлення до довкілля у молодшому 
шкільному віці являє собою початкові знання про закони існування 
природи та про важливість взаємодії людини і довкілля. Це пізнання 
формується передусім на уроках природничого циклу, а також на 
екскурсіях та під час безпосередньої екологічної діяльності, яку 
організовують дорослі. 

Емотивний компонент у молодшому шкільному віці може 
розвиватися завдяки творчій діяльності – малюванню, 
фотографуванню, а також створенню цікавих оповідань про природу. 
Розвиваючи емотивний компонент, ми поглиблюємо особистісне 
ставлення до елементів довкілля [6, 201]. 

Мотиваційний компонент позитивного ставлення до 
навколишнього середовища у молодшому шкільному можна 
формувати, спираючись як на прагматичний підхід до довкілля, яке є 
джерелом нашого існування, так і на естетичний: красиве довкілля 
дарує нам насолоду. 

Поведінковий компонент ставлення до довкілля у молодшому 
шкільному віці формується, на основі всіх вищеназваних 
компонентів (когнітивного, емоційного й мотиваційного) у процесі 
взаємодії із природою, у процесі діяльності, спрямованої на охорону 
та розвиток довкілля, яку організовують дорослі: вихователі, 
психологи, батьки, а також у процесі творчого осмислення краси 
навколишнього світу. 

Загальною ж тенденцією розвитку екологічної свідомості 
молодших школярів та формування їхньої екологічної поведінки є 
наступне: у молодшому шкільному віці здійснюється перехід від 
споглядання довкілля до перетворювальної діяльності у цьому 
довкіллі. Означений процес супроводиться накопиченням досвіду 
спілкування з природою у супроводі дорослих: батьків, вихователів, 
учителів. У період молодшого школярства дитина розширює своє 
пізнання про світ та, за участі дорослого і на підставі певних 
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уявлень, починає будувати свої стосунки із цим світом, а відтак, 
головною метою екологічної освіти формування поняття про 
взаємозв’язок, взаємодію, взаємозалежність людини і довкілля, а 
також набуття певного досвіду практичної діяльності з охорони та 
розвитку довкілля. 

Крім того, у ставленні молодшого школяра до довкілля починає 
виразно проявлятися моральний компонент. Діти вже здатні 
усвідомлювати свою поведінку у довкіллі як правильну або ж 
неправильну (моральну – аморальну). Сприяє формуванню 
морального компонента обговорення з дітьми різних ситуацій, що 
стосуються взаємовідносин людини та довкілля. Ефективною тут 
буде рольова гра, яка допомагатиме формуванню суб’єктного 
ставлення до елементів довкілля – рослин, тварин, птахів, комах 
тощо. 

У молодшому шкільному віці відбуваються суттєві зміни у 
сприйманні оточуючого середовища, якщо їх порівнювати з 
дошкільним віком. Саме у молодшому шкільному віці починає 
стрімко формуватися поведінковий компонент екологічної 
свідомості. Саме у молодшому шкільному віці з’являється бажання 
та можливість самому доглядати тварин, вирощувати рослини, 
створювати комфорт та затишок навколо себе. Але потрібно 
враховувати можливості дитини і пропонувати їй догляд за 
невибагливими тваринами та рослинами, тобто такими, що не 
потребують занадто складних технологічних прийомів догляду. Це, 
наприклад, такі тварини, як морські свинки, ховрахи, черепашки. 
Серед рослин не потребують складного догляду кактуси, алое, 
каланхое.  

Високий пізнавальний інтерес у молодшому шкільному віці до 
світу природи, а також спостережливість можуть бути використані 
для розширення екологічної ерудиції. Для формування когнітивного 
компоненту екологічної свідомості використовується література з 
яскравими фото та малюнками тварин і рослин, екскурсії на 
природу, до природничого музею чи до зоопарку, де кваліфікований 
працівник розповість багато цікавого про тварин та їх охорону. 

Особливістю екологічної свідомості є те, що вона формується 
шляхом поступового пізнання природи, базуючись на принципах 
системності та нероздільного зв’язку теорії з практикою. 
Формування екологічної свідомості є актуальним на різних вікових 
етапах розвитку особистості. Проте, психологічні особливості 
молодших школярів такі як: здатність оволодівати теоретичними 
знаннями; їх безпосередня, природна допитливість; емоційна 
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чутливість до оточення, створюють найсприятливіші умови для 
екологічного виховання в освітньому процесі. Адже дитина здатна 
любити, захищати, насамперед, те, що розуміє, знає й може 
пояснити [4, 20]. 

Уроки природознавства у початковій школі мають навчити 
дітей розуміти красу навколишнього світу, розвивати потребу 
бережливого ставлення до природи, виховати соціально-активну 
особистість і є початковою ланкою природоохоронної діяльності 
учнів. Під час вивчення явищ та об’єктів природи дуже важливим є 
використання різноманітних форм проведення уроків, які 
забезпечують емоційно-естетичне сприйняття навколишнього 
середовища. Це ігри, бесіди, вікторини, екскурсії в природу, 
екологічні досліди, метод проектів, дидактичні ігри, 
природоохоронні акції, робота з джерелами народної мудрості та 
творами дитячої літератури, що містять елементи екологічних знань 
і т.п. При цьому необхідно намагатися створювати умови 
безпосереднього контакту учнів з природним матеріалом для 
розвитку емоційного компоненту екологічної свідомості та активно 
долучати їх до природоохоронної діяльності [1, 361; 4, 21].  

На думку багатьох вчених-педагогів найефективнішим 
методом екологічної освіти молодших школярів на уроках 
природознавства є ігровий. Особливість даного методі полягає в 
активності учнів у розв’язанні проблеми, розвивається логіка й 
творчість, засвоєний матеріал емоційно забарвлюється, що сприяє 
швидкому закріпленню теоретичних знань та проявляється в 
навичках та уміннях. Саме гра запобігає психологічному 
перевантаженню учасників навчального процесу [1, 360].  

Таким чином, якщо екологічне виховання та екологічне 
навчання молодших школярів буде проводитися на достатньо 
високому рівні, це сприятиме успішному формуванню еколого-
орієнтованої свідомості даної вікової категорії. Водночас 
дослідники констатують, що більшість дітей серед молодших 
школярів, з одного боку, володіють правилами та нормами 
екологічної поведінки, а з іншого – не мають можливості виявляти 
активність для захисту й охорони довкілля. З огляду на це вчителям 
і психологам, які займаються екологічною освітою та екологічним 
вихованням молодших школярів, варто долучатися до 
природоохоронних заходів разом зі своїми вихованцями. Це стане 
важливим чинником переходу від споглядання оточуючого світу до 
діяльності, спрямованої на охорону та розвиток життєвого 
середовища. Загальна тенденція розвитку суб’єктивного ставлення 



53 

до світу природи у молодшому шкільному віці виражається в 
накопиченні досвіду психологічної та практичної взаємодії з 
різноманітними природними об’єктами. 

Ставлення до довкілля молодшого школяра можна 
представити як трьохкомпонентну структуру, що складається з 
таких елементів: 

– емотивного (емоційного); 
– когнітивного (пізнавального); 
– конативного (поведінкового). 
Отже, визначити ставлення людини, зокрема, молодшого 

школяра, до довкілля можна лише проаналізувавши усі три 
компоненти цього ставлення – емоції, пізнавальну діяльність 
спрямовану на довкілля та поведінку у оточуючому середовищі. Ці 
компоненти мають різну вагу, як у окремих вікових та соціальних 
групах, так і у окремих особистостей, одним з найважливіших 
завдань екологічного виховання є, з одного боку, формування усіх 
трьох компонентів, а з іншого – гармонійного їх поєднання. 
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Анотація. У статті розглянуто педагогічні умови організації 
підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: 
організація діяльності студентів у інформаційному освітньому 
середовищі навчального закладу; урахування професійно-орієнтованого 
компоненту змісту інформатичних дисциплін; організація проектної 
діяльності із використаням хмарних технологій. Розкрито сутність 
дефініції «педагогічні умови», обґрунтовано їх вибір. 

Ключові слова: педагогічні умови, учителі початкової школи, 
інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне освітнє 
середовище, проектні технології. 

Summary. The article reveals the pedagogical conditions for organizing 
the training of future primary school teachers for the use of information and 
communication technologies in their professional activities: organization of 
students’ activity in the informational educational environment of an 
educational institution; taking into account the professional-oriented 
component of the content of informatics disciplines; organization of project 



55 

activity using cloud technologies. The essence of the definition of 
«pedagogical conditions» is revealed, their choice is substantiated. 

Key words: pedagogical conditions, elementary school teachers, 
information and communication technologies, informational educational 
environment, design technologies. 
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У сучасному світі відбувається об’єктивний процес 

проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності 
людства. Засоби інформатизації дедалі інтенсивніше входять у 
навчальний процес загальноосвітньої школи і вищого педагогічного 
навчального закладу. Впровадження нових інформаційних 
технологій навчання потребує підготовки висококваліфікованих 
фахівців до їхнього використання на практиці. Одним із 
пріоритетних завдань реформування освіти є підготовка нового 
покоління педагогів, здатних до професійної діяльності в умовах 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес. 

Важливість інформатизації освіти відображено в низці 
державних та нормативних документів, а саме: Законах України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про національну програму 
інформатизації», де підкреслюється необхідність оновлення змісту, 
форм і методів професійної підготовки педагогічних працівників на 
основі прогресивних концепцій та запровадження новітніх 
технологій. 

Ключові проблеми інформатизації освіти як складової 
інформатизації суспільства, аналіз педагогічного потенціалу 
інформатизації навчального процесу розкрито в працях В. Бикова, 
В. Вембер, А. Верланя, В. Гапон, А. Гуржія, Р. Гуревич, Н. Єршової, 
Ю. Жука, Ю. Машбиця, М. Плескач, І. Прокопенка, О. Рибалко та 
багатьох інших науковців.  

Питання формування готовності майбутнього вчителя до 
використання ІКТ в майбутній професійній діяльності присвячені 
наукові роботи А. Войченко, К. Дурай-Новакової, Л. Карташова, 
О. Кравчук, Р. Моцик, О. Снігур, О. Суховірського та інших 
науковців. 
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Що стосується досліджень проблеми використання ІКТ у 
професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів, то їх 
зовсім обмаль (М. Левшин, Л. Петухова, І. Шапошнікова, О. Шиман 
та інші). 

Складність і багатогранність проблеми, теоретична 
нерозробленість багатьох її аспектів доводять важливість подальших 
спеціальних досліджень. До того ж існує суперечність між наявним 
рівнем умінь, яким повинні володіти майбутні вчителі технологічної 
освіти в умовах інформатизації освіти, та вимогами до їхньої 
професійної підготовки. 

Мета статті. Визначити і схарактеризувати педагогічні умови 
організації підготовки майбутніх вчителів початкової школи до 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
професійній діяльності. 

Професійна діяльність учителя в умовах інформаційного 
суспільства передбачає володіння комплексом професійно-
педагогічних умінь, в тому числі й пов’язаних з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасному вчителю 
необхідно вміти застосовувати мультимедійні засоби для наочного 
представлення нового матеріалу; реалізовувати можливості мережі 
Інтернет для пошуку інформації, здійснення комунікативної та 
проектної діяльності; працювати з педагогічними програмними 
засобами, електронними підручниками, словниками та 
енциклопедіями; створювати власні дидактичні матеріали для учнів 
за допомогою програм загального та спеціального призначення; 
здійснювати комп’ютеризований контроль засвоєння навчального 
матеріалу; вміти використовувати потенціал ІКТ для гуманізації 
навчального процесу, формування особистості учня, розвитку його 
інтелектуальних і творчих здібностей [4]. 

Реалізація нових напрямів розвитку освіти потребує 
використання інноваційних технологій, творчого пошуку нових чи 
вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих 
змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управління 
навчальним процесом, а також передбачає визначення низки 
педагогічних умов ефективного процесу підготовки майбутніх 
фахівців. Особливо важливим стає належна організація навчально-
виховного процесу, ефективна взаємодія всіх його учасників, 
врахування педагогічних умов освітнього процесу [11, с. 53]. Це 
сприятиме активізації фундаментальної підготовки студентів, 
адаптації до швидкісних темпів розвитку інформаційного 
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суспільства, створюватиме сприятливі умови для опанування 
загальної освіти та обраної професії. 

Детально аналізують питання, що стосуються розкриття 
педагогічних умов в навчальному процесі ВНЗ науковці 
А. Алексюк, А. Аюрзанайн, О. Бражнич, Г. Голубова, А. Литвин, 
В. Манько, П. Підкасистий, О. Федорова та інші.  

Поняття «педагогічні умови» сьогодні інтенсивно 
використовується у дисертаційних дослідженнях, присвячених 
проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців, а тому 
вважаємо за доцільне проведення глибшого методологічного аналізу 
цього феномену. У довідковій літературі сутність поняття «умова» 
визначається як необхідна обставина, що уможливлює здійснення, 
створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь. Водночас, 
«обставина» характеризується як сукупність умов, за яких що-
небудь відбувається [2]. Також науковці використовують поняття 
фактор як умову, рушійну силу будь-якого процесу, явища; чинник 
[7]. У нашому дослідженні таким явищем є процес професійної 
підготовки майбутніх учителів до використання ІКТ.  

Тому навчання студентів залежить від певних умов, чинників, 
які є причиною – явищем, що породжує інше явище та визначає 
його характер, є приводом для певних дій, спонукою, мотивом, які 
зумовлюють певні вчинки [8]. Це підкреслює причинно-наслідковий 
зв’язок між умовами професійної підготовки і результатами 
навчання майбутніх учителів. 

Таким чином, якщо певна умова є причиною певного ефекту, 
то вияв цього ефекту залежить не лише від усвідомлення нами цієї 
умови (її визначення), а від її наявності, існування, реалізації. Відтак 
перед викладачем постає завдання не лише визначити, але й 
створити (підготувати), реалізувати певні умови для досягнення 
запланованого ефекту.  

У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що 
умова – філософська категорія, в якій відображаються універсальні 
відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та 
існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей 
переходять з можливості в дійсність [13].  

Питання про педагогічні умови розглядається у роботах 
багатьох дослідників. Так, О. Федорова під педагогічними умовами 
розуміє сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, 
методів, організаційних форм та матеріальних можливостей її 
здійснення, що забезпечують успішне вирішення поставленого 
завдання [12].  
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А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий під педагогічними 
умовами розуміють чинники, що впливають на процес досягнення 
мети, при цьому поділяють їх на: а) зовнішні: позитивні відносини 
викладача і студента; об’єктивність оцінки навчального процесу; 
місце навчання, приміщення, клімат тощо; б) внутрішні 
(індивідуальні): індивідуальні властивості студентів (стан здоров’я, 
властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [9].  

В. Манько педагогічні умови визначає як взаємопов’язану 
сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик 
функціонування, яка забезпечує високу результативність 
навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним критеріям 
оптимальності [8]. 

Педагогічними умовами вважають обставини, що сприяють 
розвитку чи гальмуванню навчально-виховного процесу, їх 
визначають як комплекс засобів, наявних у навчального закладу для 
ефективного здійснення навчально-виховного процесу. На думку 
О. Бражнич, педагогічні умови є сукупністю об’єктивних 
можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних 
можливостей здійснення педагогічного процесу, що забезпечує 
успішне досягнення поставленої мети [1]. 

Г. Голубова [3] влучно зазначає, що педагогічні умови – це 
особливості організації навчально-виховного процесу, що 
детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості. 
Це такі особливості організації навчально-виховного процесу, які 
забезпечують цілісність навчання та виховання майбутніх учителів, 
сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості студентів 
та створюють сприятливі можливості для виявлення та розвитку їх 
педагогічної обдарованості. 

Опираючись на вищезазначені визначення, під педагогічними 
умовами підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
використання ІКТ будемо розуміти сукупність зовнішніх та 
внутрішніх чинників, обставин, форм, методів організації та 
матеріально-технічних можливостей здійснення навчального 
процесу, які б забезпечили максимальну ефективність формування 
готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ у професійній 
діяльності.  

Педагогічні умови повинні відповідати певним вимогам, а 
саме: мати системний характер, чітко визначену структуру, 
забезпечувати зв’язки між елементами цієї структури, враховувати 
особливості професійної підготовки студентів в контексті їхньої 
готовності до професійної діяльності [5]. Забезпечення педагогічних 
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умов охоплює усі сфери взаємодії між викладачами, студентами та 
іншими суб’єктами освітнього процесу. Вони можуть вивести 
навчально-виховний процес на новий рівень, а також забезпечують 
наступність та послідовність засвоєння професійних знань, умінь та 
навичок. Це сприяє всебічному розвитку особистості студента, 
підвищує їх спрямованість на професійну діяльність, розвиває 
педагогічну обдарованість.  

Для визначення оптимальних педагогічних умов професійної 
підготовки майбутніх учителів до використання ІКТ у професійній 
діяльності враховують закономірності навчання, згідно з якими 
результативність професійної підготовки студентів перебуває у 
залежності від таких чинників: 

– значущості для майбутніх учителів змісту навчального 
матеріалу; 

– гносеологічні, відповідно до яких результати підготовки 
залежать від обсягу навчально-пізнавальної діяльності та 
практичного застосування знань і вмінь, а продуктивність засвоєння 
знань прямо пропорційно залежить від потреби вчитися, від рівня 
проблемності навчання, інтенсивності залучення студентів до 
розв’язання значущих для них навчально-професійних завдань, що 
водночас мотивує їх до творчої навчально-пізнавальної діяльності; 

– психологічні, що потребують урахування інтересу до 
навчально-професійної діяльності і навчальних можливостей 
студентів, оскільки продуктивність фахової підготовки залежить від 
їхньої пізнавальної активності, особливостей мислення, розвитку 
пам’яті, здатності до учіння, сформованості навичок і вмінь, які 
формуються у процесі застосування спеціальних тренувальних 
вправ і спонукають до мисленнєвої діяльності; 

– кібернетичні, згідно з якими ефективність, якість навчання 
залежить від частоти й обсягу зворотного зв’язку, від ефективності 
контролю, від якості управління навчальним процесом, а 
продуктивність професійної підготовки підвищується, коли модель 
дії, що її слід виконувати, – «програма рухів» та її результати – 
«програма мети» випереджають у мозку саму діяльність; 

– соціологічні, які підкреслюють актуальність застосування 
ІКТ і підтверджують, що розвиток індивіда зумовлюється розвитком 
тих осіб, з якими він спілкується, а ефективність навчання залежить 
від інтенсивності пізнавальних контактів, від якості спілкування на 
різних рівнях тощо; 

– організаційні закономірності наголошують на тому, що 
ефективність навчання залежить від управління цим процесом з 
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боку викладача та оптимальної організації навчально-пізнавальної 
діяльності студента [6]. 

Реалізація педагогічних умов підготовки вчителів до 
використання ІКТ у професійній діяльності передбачає оптимізацію 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, що, фактично, є 
основою їхнього професіогенезу. У процесі професійного розвитку 
майбутніх фахівців у ВНЗ відбувається не тільки суто професійна 
підготовка, а й формування потреби та особистісної готовності 
студентів оволодіти професією, прагнення набути професійної 
освіченості, майстерності, культури фахівця, що об’єднується 
загальним поняттям професійна компетентність [10]. 

Аналіз педагогічної й методичної літератури дали можливість 
виділити три основні педагогічні умови формування готовності 
майбутніх учителів до використання ІКТ: розвиток позитивної 
мотивації до використання ІКТ через організацію діяльності 
студентів у інформаційному освітньому середовищі навчального 
закладу; урахування професійно-орієнтованого компоненту змісту 
інформатичних дисциплін майбутнього вчителя початкової школи; 
організація проектної діяльності майбутніх вчителів початкової 
школи із використаням хмарних технологій. 

Отже, формування готовності майбутніх учителів до 
використання ІКТ у процесі фахової підготовки покликане 
забезпечити підвищення рівня готовності студентів до застосування 
ІКТ у професійній діяльності. Наголосимо, що розроблена нами 
модель формування готовності майбутніх учителів початкової 
школи до використання ІКТ буде ефективною за дотриманням 
сукупності обґрунтованих вище педагогічних умов. 

Однак, проведене дослідження не вичерпує всієї проблеми 
формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 
використання ІКТ. Подальші перспективні напрями дослідження 
полягають у створенні мультимедійних продуктів для всіх фахових 
дисциплін, реалізації в повному обсязі системи дистанційної 
підтримки формування готовності майбутніх учителів початкових 
класів до використання ІКТ на основі платформ дистанційної освіти. 
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СТАН ВИВЧЕННЯ МАРИНІСТИЧНОГО ЖАНРУ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Зінаїда Сергіївна Здорик, 
здобувач ступеня вищої освіти «магістр» Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 

Анотація. У статті досліджено стан вивчення мариністичного 
жанру в загальноосвітній школі: проведено аналіз програми з 
образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів 
1-4 класів та підручників з образотворчого мистецтва, рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України. Порушено питання щодо 
важливості його вивчення учнями початкової школи для більш 
розширеного оволодіння образотворчою грамотою в контексті 
ознайомлення з основними навчальними категоріями (колір, простір, 
форма, композиція). 

Ключові слова: мариністичний жанр, образотворче мистецтво, 
навчальна програма, підручники, живопис, морський пейзаж. 

Abstract. The article examines the state of the study of the marinistic 
genre in general academic school: made analysis of the program of visual art 
for general academic school for grades 1-4 and textbooks of visual art, 
recommended by the Ministry of Education and science of Ukraine. Addressed 
the issue about the importance of studying the subject by pupils of primary 
school for more extensive mastery of the graphic art in the context of studying 
with the main educational categories (color, space, form, composition). 

While analyzing of textbooks of visual art for the 1-4 grades of general 
academic school, the presence or absence of studying marinistic genre was 
discovered in matter of textbooks, the specificity of available topics is 
considered, namely special aspects of studying the seascape in the lessons; 
theoretical material, particular qualities of practical tasks are analyzed, that 
were proposed by the authors as well as the presence of an illustrative series. 

As a result of the research it was discovered that the study of the 
marinistic genre in the context of familiarization with basic visual knowledge 
(color, space, form, composition) is not detailed, but rather wide range of 
topics provided by the program, can allow more an extensive study of its 
individual aspects. 

Key words: marinistic genre, fine arts, education program, textbooks, 
painting, seascape. 
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ELEMENTARY SCHOOL 

 
Zinaida Serhiivna Zdoryk 

 
Вступ. У сучасних умовах становлення незалежної держави в 

Україні постають важливі завдання гуманізації освіти та виховання 
підростаючого покоління, які вимагають здійснення наукових 
досліджень та пошуку нових фундаментальних підходів до розробки 
проблеми формування естетичної культури дітей. Постає 
необхідність чітко визначити роль і місце образотворчого мистецтва 
та загальної мистецької підготовки у загальній системі виховання 
учнівської молоді та необхідність компетентного викладання цього 
предмету в загальноосвітній школі [7]. 

Літературний огляд. У дослідженнях низки вітчизняних та 
зарубіжних учених (К. Альбуханової-Славської, В. Загвязинського, 
І. Кона, Д. Зембицького, В. Кан-Каліка, О. Петровського, 
О. Мудрика, Н. Роджерса, М. Боуена та інших.) визначається, що у 
практиці навчання образотворчого мистецтва школярів важливою є 
проблема використання творів живопису. 

Разом з тим, в сучасних дослідженнях підкреслюється їх 
визначна роль у формуванні естетичної культури особистості, 
розвитку уяви про мистецтво загалом. 

Я. Коменський, Дж. Локк, Ж.-.Ж Руссо наголошували на 
необхідності вивчення образотворчого мистецтва в загальноосвітній 
школі, оскільки воно відіграє важливу роль у пізнанні та розвитку 
чуттєво-емоційного ставлення до оточуючої дійсності.  

Представники сучасної педагогічної науки, такі як 
В. Кардашов, О. Савченко також зробили значний вклад в методику 
викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі. На 
їхню думку мистецтво відіграє провідну роль в естетичному 
розвитку людини завдяки його унікальній здатності комплексно 
впливати на її духовний світ. 

Найважливішим живописним жанром, який вивчається у 
початковій школі є пейзаж. Зокрема, укладачі програм з 
образотворчого мистецтва рекомендують вивчення морського 
пейзажу в контексті ознайомлення з основними навчальними 
категоріями (колір, простір, форма, композиція) [10].  

Тож, метою статті є дослідження стану вивчення 
мариністичого жанру у початкові школі. 
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Основна частина. За академічним тлумачним словником з 
української мови «мариністичний» ‒ пов’язаний із зображенням 
морського краєвиду [12]. 

Вивчення мариністичного жанру вбачається необхідним у 
межах уроків образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі.  

Аналіз чинної програми для початкової школи показав, що по-
перше, програма передбачає такі основні види художньої діяльності 
учнів на уроках, як сприймання (естетичне сприймання дійсності та 
сприймання творів мистецтва) та практична художня діяльність 
(репродуктивно-творча і творча).  

По-друге, структура програми базується на засадах 
особистісно орієнтованого навчання і побудована за концентричним 
принципом вивчення навчального матеріалу, який допускає 
повторне вивчення окремих тем і понять змістової лінії у кожному 
наступному році навчання з розширенням змісту й поглибленням 
рівня його викладу.  

По-третє, матеріал програми згруповано у блоки-теми, 
кількість уроків та тематика завдань в яких є орієнтовною. Вчитель 
на свій вибір може визначати послідовність виконання 
репродуктивних, практичних, творчих завдань і вправ, самостійно 
обирає орієнтовні тематичні завдання та художні техніки і матеріали 
із запропонованих програмою. Години резервного часу можуть 
використовуватися на розсуд учителя, у тому числі на узагальнення 
тематичного матеріалу, відвідування виставок, проведення уроків на 
природі тощо [10].  

Тематика курсів наступна: для 1 класу - «Граматика 
образотворчого мистецтва»; для 2 класу - «Мова образотворчого 
мистецтва»; для 3 класу - «У майстернях художників»; для 4 класу - 
«Художній образ у мистецтві» [10]. 

У програмі 1 класу головна увага приділяється опановуванню 
учнями елементарних основ формотворення, компонування на 
площині та кольорознавству. При цьому, теми 1, 2 є вводними, а 
теми 3, 4, 5 – такими, що розширюють і поглиблюють 
компетентність учнів стосовно форми, кольору та елементарних 
засобів компонування. Супутні навчальні завдання мають на меті 
ознайомлення (на пропедевтичному рівні) з художніми матеріалами 
та з основними видами візуальних мистецтв [10]. 

Основна лінія програми 2 класу – ознайомлення з різними 
видами візуальних мистецтв та з засобами художньої виразності.  

Провідними навчальними завданнями стосовно образотворчих 
знань, умінь і навичок, що проходять через увесь курс у 2 класі, 
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залишаються «форма» і «колір». Крім того, програмою передбачено 
опановування композиційними прийомами (на елементарному рівні) 
у різних видах образотворчого мистецтва [10]. 

У 1-2 класах учні ознайомилюються із творами живопису, 
графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва та 
архітектури. Тому засвоєння програми 3-го класу передбачає 
актуалізацію раніше набутих знань, їх поглиблення та розширення 
на ґрунті уявних подорожей до майстерень митців і перевтілення 
учнів у художників графіків, живописців, скульпторів тощо. Це 
дозволяє органічно продовжити формування художньої 
компетентності учнів з основ образотворчої грамоти.  

Новим у навчальному матеріалі програми є ознайомлення із 
основними жанрами образотворчого мистецтва (пейзаж, портрет, 
натюрморт, анімалістичний). 

Крім того, програмою передбачено ознайомлення зі 
специфікою роботи графічними, живописними та іншими 
матеріалами й техніками; збагачення засобів композиційної 
організації площини, ускладнення палітри кольорів. Провідною 
лінією програми 4 класу є поняття «художній образ», його 
тлумачення на пропедевтичному рівні. Учні повинні отримати чітке 
уявлення про способи створення художнього образу в різних видах 
образотворчого мистецтва [10].  

У 4 класі розширюється коло відомостей про основні жанри 
образотворчого мистецтва (пейзаж, портрет, натюрморт, 
анімалістичний), вдосконалюються навички створювати (на 
елементарному рівні) сюжетно-тематичні картини.  

Аналізуючи рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України підручники з образотворчого мистецтва, можна виділити 
наступне. У підручнику «Образотворче мистецтво» для 1 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів авторів О. Калініченко, 
В. Сергієнко 2012 року видавництва конкретна тема для вивчення 
морського пейзажу відсутня. Проте у темі 10 «Краєвид» дітям 
пропонується на прикладі репродукцій із морськими краєвидами 
вивчати лінію горизонту [2, 40]. Автори картин, репродукції яких 
представлені у підручнику, не вказані. Також в темі 23 «Кольори 
природи» пропонується переглянути фото картин із зображенням 
морських краєвидів та висловити своє враження від них [2, 93]. Тож, 
можемо підкреслити, що у підручнику для 1 класу учні мають 
можливість вивчати основи пейзажного зображення на прикладі 
зразків живопису мариністичного жанру. 



66 

За підручником «Образотворче мистецтво» для 2 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів авторів О. Калініченко, 
В. Сергієнко 2012 року видавництва в темі 5 «Чарівна палітра» 
пропонується вивчення учнями властивостей кольору на прикладі 
живописних картин різних художників, в тому числі і художників-
мариністів [3, 20]. В темі 19 «Таємниці композиції» цього ж 
підручника автори пропонують вивчати гармонійне розміщення та 
поєднання всіх частин картини за зображеннями картин різних 
жанрів, в тому числі на прикладі морських мотивів. Подібно до 
попередньої теми в темі 20 «Сонце господар неба» [3, 80] авторами 
запропоновано вивчати властивості кольорів та різні варіанти 
композиційних розміщень у форматі за допомогою різних картин, в 
тому числі на яких зображені морські краєвиди. 

У підручнику «Мистецтво» 2012 року видавництва для 2 класу 
авторів Л. Масол, В. Гайдамака, Н. Очеретяна, О. Покотило у темі 
«Звуки і кольори природи» [8, 6] учні мають можливість 
познайомитися із видами пейзажів. Для виконання практичного 
завдання дітям пропонується пригадати свої враження від 
перебування на морі (на березі річки) і створити морський пейзаж за 
допомогою акварельних фарб. 

Аналізуючи підручник «Образотворче мистецтво» для 3 класу 
авторів О. Калініченко, В. Сергієнко 2013 року видавництва, 
можемо побачити, що в темі 3 «Ритми хвиль» [4, 12] учням 
пропонується вивчати поняття ритму на прикладі зображення хвиль 
у картинах різних митців. Позитивним моментом є те, що в 
ілюстративний ряд представлений репродукціями таких художників 
як, Мауріц Корнеліс Ешер «Небо і море», Г. Остроумова-Лебелєва 
«Море, каміння», Мьон Кіль «Хвилі східного моря», Л. Ковалевська 
«Райдуга на воді», Ю. Волков «Море». В практичній частині 
передбачена вправа, в якій потрібно зобразити ритмічні лінії, що 
будуть нагадувати хвилі. Також в практичному завданні учням 
пропонується намалювати фломастерами ілюстрацію до казки, події 
якої відбуваються на березі моря або річки, застосовуючи різні 
варіанти зображення руху хвиль [4, 15].  

У підручнику «Мистецтво» для 3 класу 2014 року 
видавництва, авторами якого є Л. Масол, О. Гайдамака, 
Н. Очеретяна відводиться тема на вивчення морської тематики в 
живописі паралельно із вивченням музичних творів [9]. В першій 
частині теми 5 представлений ілюстративний ряд творами 
А. Куїнджі «Море з парусним кораблем», В. Юрова «Морський 
пейзаж», в другій частині цієї ж теми наведений матеріал для 
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ознайомлення із визначеннями «пейзаж», «марина» та з 
особливостями творчості художників-мариністів. Поряд з цим в темі 
представлені дві репродукції картин І. Айвазовського - «Ніч. 
Блакитна хвиля», «Бурхливе море вночі», на прикладі яких учням 
пропонується порівняти колорити та добрати характеристику до 
зображеного [9, 22]. Творче завдання, запропоноване для виконання, 
передбачає створення кілька власних марин, контрастних за 
настроями (акварель, гуаш або змішана техніка) до музики 
М. Римського-Корсакова. 

Проаналізувавши окремо підручники з образотворчого 
мистецтва для 4 класу авторів О. Калініченко, В. Сергієнко, 
В. Калініченко 2015 року видавництва можемо констатувати 
наступне. Тема 6 «Фантастичні кораблі» [6, 28]. передбачає 
вивчення протилежних за характером живописних образів та форм, 
які викликають різні емоції та почуття. Ілюстративний ряд до теми 
представлений репродукціями робіт М. Реріха «Заморські гості», 
Р. Масгрейва «Плаваючий дракон», Я. Єрка «Хмаролом», М. Демцю 
«Кадакес», М. Хассман «Летючий голландець».  

В практичному завданні для юних художників автори 
пропонують попрацювати в парах, а саме намалювати фантастичні 
кораблі, образи яких протилежні за характером, підібравши 
відповідні форми, кольори, вигадати декор, який буде 
підпорядкований формі корабля та вітрил. Теми за власним вибором 
для малюнків наступні: «Чорна пантера» і «Стрімка чайка», 
«Піратська шхуна і «Срібляста яхта». Дане завдання можна 
виконувати гуашшю на кольоровому або тонованому папері. Також 
варто зазначити, що в кінці теми є запитання та завдання до теми, а 
саме пропонується порівняти образи кораблів старовинних і 
сучасних, а також у завданні для самостійної домашньої роботи 
дітям запропоновано знайти і роздивитись ілюстрації до казок 
народів світу, де є зображення кораблів. 

В підручнику для 4 класу авторів М. Резніченко, М. Трач 2015 
року видавництва у розділі «Образи, природи, тварин, людей у 
мистецтві» відводиться окрема тема на вивчення морського пейзажу 
під назвою «Морські фантазії» [11, 78]. В темі наведене визначення 
«марина», «художник-мариніст». Ілюстративний ряд представлений 
репродукцією І. Айзазовського «Неаполітанська затока», 
зображеннями моря на фото та зразками дитячих робіт. Творче 
завдання пропонує учням відчути себе в ролі мариніста та 
намалювати за уявою морський пейзаж акварельними або 
гуашевими фарбами відповідно продумавши композицію, передати 
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плановість відкритого простору у роботі за допомогою кольору та 
тону. Загалом зміст матеріалу відповідає даній темі, але 
ілюстративний ряд до неї подано недостатньо. 

В підручнику «Образотворче мистецтво» для 4 класу 
В. Власової окремої теми для вивчення мариністичного жанру 
немає, але в темі 17 «Світ природи в пейзажі» [1, 51] наведене 
визначення пейзажу та класифікація пейзажів, зокрема, у 
ілюстративному ряді представлених репродукцій різних варіантів 
пейзажів є і зображення морського краєвиду. 

Результати дослідження. Отже, проаналізувавши навчальну 
програму з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх 
навчальних закладів, можна звернути увагу на те, що вивчення 
мариністичного жанру наявне в контексті ознайомлення з 
основними образотворчими знаннями (колір, простір, форма, 
композиція), однак не є детальним, але досить широкий діапазон 
тем, які передбачені програмою, може дозволити вивчення окремих 
аспектів, пов’язаних із мариністичним жанром, наприклад, за 
допомогою віртуальних екскурсій до художніх музеїв та галерей. 

Зробивши огляд рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України підручників з образотворчого мистецтва можна зробити 
висновок, що лише в деяких з них відводиться окрема тема на 
вивчення мариністичного жанру, а саме: у підручнику «Мистецтво» 
для 3 класу 2013 року видавництва, авторами якого є Л. Масол, 
О. Гайдамака, Н. Очеретяна відводиться тема на вивчення морської 
тематики в живописі паралельно із вивченням музичних творів; в 
підручнику для 4 класу авторів М. Резніченко, М. Трач 2015 року 
видавництва у розділі «Образи, природи, тварин, людей у 
мистецтві» наявна окрема тема на вивчення морського пейзажу під 
назвою «Морські фантазії».  

У всіх інших підручниках для 1-4 класів, які були 
проаналізовані відповідно до теми статті можна сказати, що 
конкретної теми на вивчення мариністичного жанру в них немає, 
але автори пропонують за допомогою зразків живописних картин 
художників-мариністів вивчати властивості кольору, різні варіанти 
композиційних розміщень, поняття плановості в пейзажному 
зображенні, форми, ритму, художнього образу в зображенні, а також 
висловлювати своє враження, емоції від картин.  

Позитивним моментом є те, що у темах запропоновані цікаві 
завдання для виконання, а також те, що учні мають можливість 
виконувати свої роботи в різних техніках - гуашевими, 
акварельними фарбами, фломастерами, олівцями. Це в свою чергу 
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допоможе їм оволодіти основами образотворчої грамоти, розвивати 
фантазію, цікаво висловлювати свої емоції на папері та поринути в 
подорож до моря, якщо не в справжню, то хоча б у віртуальну.  

Висновки. Підсумовуючи вищеописане, можна сказати, що у 
підручниках з образотворчого мистецтва для 1-4 класів робиться 
наголос на художньо естетичному розвитку учнів, їх емоційної 
чутливості, практичних творчих умінь, формуванні стійкого 
інтересу до образотворчої діяльності, формуванні 
загальнокультурної компетентності.  

Оскільки, однією із умов успішної реалізації завдань 
навчальної програми є формування позитивного ставлення до світу 
на основі емоційно-чуттєвого досвіду та залучення до художньо-
творчої діяльності шляхом опанування основних правил та понять 
на чуттєвому рівні, а також розвиток чуттєво-емоційної сфери учнів, 
художньо-образного мислення, потреби і здатності до художньо-
творчої самореалізації, то вивчення мариністичного жанру з 
елементами віртуальних екскурсій до художніх музеїв та 
зображення учнями морської тематики у своїй творчості, 
слугуватиме кращій реалізації навчальних завдань.  
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імені В. Г. Короленка 

 
Анотація. У статті здійснено огляд наукових досліджень 

формування педагогічного іміджу сучасного вчителя в контексті 
освітнього процесу в початковій школі. Розкрито дослідження 
вітчизняних та зарубіжних науковців щодо тлумачення терміну «імідж» 
та «педагогічний імідж». У статті наголошується, що педагог є 
центральною фігурою в організації освітнього процесу, і саме від його 
професійної майстерності, внутрішнього «Я», зовнішнього вигляду та 
вміння використовувати вербальні та невербальні засоби, залежить успіх 
педагогічної взаємодії в початковій школі.  

Ключові слова: емпатія, імідж, педагогічна іміджологія, 
педагогічний імідж, функції іміджу. 

Abstract. The article gives an overview of scientific studies of the 
formation of the pedagogical image of a modern teacher in the context of the 
educational process in elementary school. The research of domestic and 
foreign scholars on the interpretation of the terms «empathy», «image», 
«pedagogical image», «pedagogical image» etc. The article presents an 
analysis of various types of pedagogical image: personal, perceived, mirror, 
flow and desirable. The author notes that the structure of the teacher’s image is 
a policomponent, and its main components are: internal self, the use of verbal 
and nonverbal means of communication and the appearance of the teacher. The 
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importance of the teacher’s communicative competence in creating his 
pedagogical image is substantiated, since the lack of a culture of pedagogical 
communication or its low level often leads to conflict situations, tensions 
between the teacher and the student team. The main types of effective teacher 
communication are: active, passive and empathic listening. The article also 
notes that the teacher is a central figure in the organization of the educational 
process, and it is from his professional skills, the inner self, the appearance and 
the ability to use verbal and nonverbal means, the success of the pedagogical 
interaction in the elementary school depends. Prospects for further research we 
consider the development of scientific and methodological provision of the 
professional training of future teachers of the initial level of education on the 
basis of a competent approach and the formation of its image characteristics. 

Key words: empathy, image, pedagogical imageology, pedagogical 
image, functions of image. 

 
SOCIAL AND PEDAGOGICAL BASES OF IMAGE 

FORMATION AMONG MODERN PRIMARY SCHOOL 
TEACHER 

 
Julia Grigoryevna Kulimova 

 
У силу сучасних соціально-політичних, економічних, 

культурних та екологічних умов вітчизняна система освіти 
опинилася в складному становищі. У зв’язку з цим особливого 
значення набуває формування професійної майстерності вчителя та 
його готовності до швидкого та ефективного вирішення фахових 
завдань. Так, однією з важливих якостей сучасного вчителя є його 
педагогічний імідж, який виступає запорукою стійкості освітньо-
виховного процесу та гарантією успішності самого вчителя. У 
зв’язку з цим актуалізується роль нової галузі теоретико-
прикладного знання – іміджології. Об’єктивними умовами 
актуалізації якої є: нерозробленість основних умов і 
закономірностей формування іміджу сучасного вчителя, а також 
використовуваних при цьому засобів і методів [5, с. 52]. 

Метою статті є висвітлення соціально-педагогічних основ 
формування іміджу сучасного вчителя початкової школи. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали 
філософські, соціально-психологічні та педагогічні концепції 
вітчизняних і зарубіжних авторів, що склали гносеологічне ядро 
нашої статті. До таких ми відносимо праці А. Адлера, А. Бодалева, 
А. Калюжного, К. Левіна, Р. Максимової, К. Роджерса, З. Фрейда, 
В. Шепеля та ін. Так, В. Шепель вважається автором гуманітарної 
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концепції іміджу, яка відповідає усім сучасним вимогам 
реформування початкової освіти, психолого-педагогічні теорії. 
А. Бодалєва та Р. Максимової стали фундаментом проблеми 
пізнання людини людиною, соціального сприйняття індивідуальних 
і вікових особливостей особистості, а праці К. Роджерса, К. Левіна 
та З. Фрейда дозволили дослідити природу і поведінку людини в 
суспільстві.  

Проведений аналіз наявних досліджень показує, що термін 
«імідж» вживається в різноманітних значеннях: 

– зовнішній вигляд, образ, зовнішність людини;  
– живе, наочне уявлення про когось чи щось, що виникає в 

уяві чи думках;  
– форма сприйняття свідомістю явищ об’єктивної дійсності, 

відтворення свідомістю предметів і явищ зовнішнього світу [4]; 
– відображення в психіці людини у вигляді образу тих чи 

інших характеристик, або сукупності ідеальних невидимих 
характеристик об’єкта певного [12, с. 89]. 

З усіх різноманітних тлумачень поняття «імідж» нам найбільш 
імпонує визначення А. Калюжного: «імідж – образ, уявлення, 
отримане методом асоціацій, що наділяє об’єкт додатковими 
цінностями, які не мають підстав в реальних властивостях самого 
об’єкта, але володіють соціальною значимістю для сприймання 
цього об’єкта» [6]. Так, імідж вчителя не є калькою, розробленою в 
найдрібніших деталях, а являє собою враження, вироблене 
педагогічною, учнівською та батьківською громадськістю, який 
характеризується певним емоційним забарвленням, що складається 
на основі зовнішнього вигляду вчителя, його звичок, манер, 
характеру, вчинків і т.д. [5, с. 47]. 

Доведено, що імідж вчителя визначає його місце в структурі 
суспільних, фахових та особистісних стосунків. Виділяють такі 
функції іміджу: 

– ціннісні (особистісного зростання, комфортизації 
міжособистісних стосунків, психотерапевтична); 

– технологічні (виокремлення кращих особистісно-ділових 
якостей, міжособистісної адаптації, затемнення негативних 
характеристик, організації уваги, подолання вікових рубежів); 

– інші (психологічного захисту, соціального тренінгу, 
соціально-психологічного впізнавання, ілюзорно-компенсаційна) 
[2, с. 14-15]. 

Виокремлюють декілька можливих видів педагогічного 
іміджу:  
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1. Особистісний імідж – є поєднанням внутрішніх і зовнішніх 
факторів, які задають його складові (самоімідж і необхідний імідж) 
[6, с. 16]. 

2. Сприйманий імідж – це те, як бачать педагога оточуючі. 
Природно, що ця точка зору може відрізнятися від попередньої. 
Вчитель може не знати, як реально до нього ставляться, тому даний 
тип іміджу стосується ідентифікації його особистості з обраним 
педагогічним фахом.  

3. Дзеркальний імідж – притаманний уявленню вчителя про 
себе та про школу, в якій він працює. Недоліком такого варіанту 
іміджу є мінімальне врахування сторонньої думки та відсутність 
самокритики. 

4. Потоковий імідж – характерний для погляду з боку, тобто 
погляду сторонніх людей. Проте, часто недостатня 
поінформованість, нерозуміння й упередження спричинюють плітки 
та домисли, які також формують імідж. 

5. Бажаний імідж – відтворює те, до чого прагне вчитель 
початкової школи. Він пояснюється намаганням особистості 
викликати певну психологічну готовність в оточуючих діяти певним 
чином щодо неї. Цей імідж є особливо важливим для молодих 
вчителів, які тільки розпочали свою педагогічну діяльність 
[2, с. 17-18].  

Структура іміджу вчителя є полікомпонентною [8]. Його 
головними складовими визначено такі: 

– внутрішнє «Я» (внутрішній образ учителя, що відповідає 
обраному фаху та виявляється в його професійній культурі й 
мисленні, емоційності та творчому настрої, привабливості й 
вишуканості, внутрішній стійкості, гідності, мобілізації тощо); 

– використання вербальних і невербальних засобів 
спілкування (жести, міміка, пантоміміка, інтонація, магія слова та 
темпоритм мовлення педагога мають привертати увагу учнів до 
нього, викликати довіру і налаштовувати їх до активної взаємодії); 

– зовнішній вигляд учителя (засвідчує ціннісні риси, які в 
гармонійному поєднанні з педагогічним артистизмом створюють 
позитивний образ учителя, сприяють формуванню гарного враження 
і репутації, допомагають виявити себе не тільки привабливою 
людиною, але й чудовим педагогом) [8]. 

Звичайно, зовнішній вигляд залежить від кожної особистості. 
Але не варто забувати, що вчитель − це зразок для наслідування, 
тому його зовнішній вигляд має бути бездоганним у всьому. 
Безперечно, набагато важливішим вважається інтелект, але все ж 
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одяг визначає те, що про педагога подумають його вихованці та 
колеги та яке враження про нього у них складеться. 

Як зазначав А. Дістервег, «…учитель повинен свідомо йти в 
ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами, що 
пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого 
часу; поява ж учителя, який сам живе в минулому, викликає лише 
співчуття всіх людей, які живуть в ногу з часом й мислять суголосно 
зі своїми сучасниками» [3, с. 16]. Тому, постаючи перед класом, 
учитель має бути впевнений, що виглядає гідно й сучасно. Тому, у 
зовнішньому вигляді вчителя (зокрема й одязі) має відбиватися його 
статус, адже між учнями й учителем має дотримуватися певна 
дистанція. Це передбачає бездоганність у кожній деталі: акуратна 
зачіска, незухвалий одяг, начищене взуття, неяскравий макіяж, 
елегантність тощо. Також важлива міра: нічого не повинно бути 
«занадто», якщо лише відсутність міри не є способом привернути до 
себе увагу та «запам’ятатись» [8]. 

Важливе значення у формуванні педагогічного іміджу надавав 
А. Макаренко: «Я повинен бути естетично виразним, тому я 
жодного разу не вийшов з непочищеними чобітьми або без пояса. Я 
теж повинен мати якийсь шик, у міру сили та змоги, звичайно. Я не 
допускав у клас учителя, якщо він був неохайно одягнений..» 
[10, с. 34]. А також: «Я теж повинен бути таким радісним, як 
колектив. Я ніколи не дозволяв собі мати сумне обличчя. Навіть 
коли в мене були неприємності, коли я хворий, я повинен уміти не 
виявляти цього перед дітьми» [10, с. 23]. Отже, потрібно розумно 
враховувати вимоги моди, створюючи свій зовнішній вигляд, і 
дотримуватися правила: бути одягненим, за можливістю, якомога 
більш елегантно та сучасно. 

Імідж сучасного вчителя являє собою досить складний 
феномен, в якому переплетені різноманітні фактори, які мають 
прийматися до уваги, оскільки сприйняття педагога також 
відбувається на багатьох пізнавальних каналах, і кожен з них 
потребує особливої уваги. Безперечно головним елементом іміджу 
вчителя є його комунікативна складова, яка є результатом свідомого 
педагогічного впливу та частиною його професійного успіху.  

Відомо кілька принципів побудови ефективного іміджу 
сучасного вчителя початкової школи: формування іміджу педагога 
на основі важливої прямої інформації (свідомої чи несвідомої); 
створюючи свій імідж, вчителю слід більшою мірою впливати на 
підсвідомість людей, ніж на їх свідомість, яка є більш стійкою [11]. 
Так, ідеальний імідж має представляти точку зору оточуючих на 
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ідеал педагога, що являє собою реальний образ наявних у нього 
характеристик із його сильними і слабкими сторонами. Отож, 
вчителю варто не стільки розвинути вміння пред’являти себе, 
скільки вміння бачити і оцінювати себе і оточуючих, важливо 
усвідомити те, що метою розвитку та формування педагогічного 
іміджу є не виховання актора чи педагога в масці, а вчителя з 
якостями актора, творця, які повинні виявлятися у залежно від 
розв’язуваних педагогічних завдань [12, с. 101].  

Важливу роль у створенні іміджу вчителя відіграє рівень його 
комунікативної компетентності, адже відсутність культури 
педагогічного спілкування або її низький рівень нерідко призводять 
до конфліктних ситуацій, напруженості у відносинах між педагогом 
і учнівським колективом. Основними моральними нормами, на яких 
мають ґрунтуватися взаємовідносини вчителя із школярами, є: 
повага гідності кожного учня, довіра й уважне ставлення до їхнього 
внутрішнього світу, душевна чуйність і доброзичливість. 
Професійно грамотне педагогічне спілкування можливе за 
допомогою сформованих перцептивних вмінь, тобто вміння 
правильно оцінювати емоційний стан за виразом обличчя учня, його 
жестами, мовою чи діями. Існують два взаємопов’язаних види 
соціальної перцепції: власне перцептивний (сприйняття і слухання 
дитини або іншої людини) і емпатійний (особлива чутливість до 
дитини, співпереживання і співчуття іншому). Процес налагодження 
ефективної соціально-психологічної атмосфери у шкільному класі 
забезпечує наявність у вчителя культури слухання. Проте, численні 
дослідження показують, що більшість педагогічних працівників не 
володіють в достатній мірі цими навичками [13, с. 72]. Розрізняють 
декілька видів слухання: активне, пасивне та емпатійне. Так, 
активне слухання – вид слухання, коли на перший план виступає 
відображення інформації, її уточнення тощо [9, с. 301].  

Існують продуктивні способи активного слухання:  
1. Перефразування: вчитель має «повернути» учневі його 

висловлювання, сформулювавши їх своїми словами [10]. Ця техніка 
дозволить учням уточнити те, як їх зрозумів вчитель, і наштовхнути 
на розмову про те, що в їх словах здається вчителю найбільш 
важливим.  

2. Резюмування: відтворення слів учнів у скороченому вигляді, 
коротке формулювання найголовнішого та підбиття підсумків [5]. 
Техніка є ефективною, якщо спілкування затяглося, йде по колу або 
виявилося в глухому куті, адже резюмування дозволяє не витрачати 
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час на зайві розмови і може бути дієвим способом продуктивно 
закінчити розмову.  

3. Розвиток ідеї: робиться спроба вивести з обговорення 
логічний наслідок, висунути припущення про причини почутого [7]. 
Техніка дозволить уточнити сенс сказаного, швидко просунутися в 
бесіді вперед, дає можливість отримати інформацію без прямих 
запитань.  

Пасивне слухання – уміння педагога дати зрозуміти учневі, що 
його слухають, розуміють і готові підтримати. Краще за все при 
цьому діють так звані «угу-реакції»: «так-так», «угу-угу», 
«звичайно», кивання головою тощо. Якщо вчитель буде уважно 
слухати учня та не втручатиметься в його висловлювання, то, 
виговорившись, дитина заспокоїться, і позбудеться негативних 
емоцій [6]. Головне в цьому:  

1. Не мовчати, тому що глухе мовчання у будь-якої людини 
викликає роздратування.  

2. Не ставити уточнюючих питань, тому що це тільки викличе 
у відповідь емоційний вибух. 

3. Не говорити: «заспокойся, не хвилюйся, усе буде добре. 
Іноді варто щиро «підлаштуватися» до дитини (повторювати її слова 
чи рухи) [6].  

Емпатичне слухання дозволяє вчителю зрозуміти та пережити 
ті почуття, які переживає учень, відображати їх, розуміти емоційний 
стан та розділяти його. В такому випадку не варто давати порад, 
оцінити оратора, критикувати та повчати його [5]. Емпатичне 
слухання дозволяє досягти високого рівня взаєморозуміння між 
вчителем та школярами та нейтралізувати наявну у педагогічних 
працівників схильність до оцінки, яка часто стає причиною 
комунікативних бар’єрів (упередження, недовіра, відсутність 
почуття гумору тощо). При використанні цього методу бажано 
дотримуватися таких правил: 

– варто забути про свої проблеми та звільнитися від власних 
переживань; 

– реагуючи на слова школярів, варто в точності відобразити 
переживання, почуття, емоції, які стоять за їх висловлюванням;  

– необхідно тримати паузу, адже після реакції педагога, дитині 
може знадобитися час подумати, щоб розібратися у своїх 
переживаннях; 

– дана методика має застосовуватися тільки в тому випадку, 
коли учень сам хоче поділитися своїми переживаннями [11].  
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Одним з різновидів комунікації між вчителем і учнем є спір. 
Зазвичай, спір не вважається загальноприйнятим та прийнятним у 
освітніх відносинах, проте висока культура ведення діалогу вчителя 
може зробити його ефективним інструментом налагодження 
довірливих відносин та створення активної педагогічної взаємодії. 
Культура суперечок забезпечується дотриманням таких 
педагогічних правил, які передбачають: 

– сприйняття вчителем незгоди учнів як наслідків критичного 
ставлення до інформації; 

– прояв доброзичливості, зацікавленості та шанобливого 
ставлення до школярів, незважаючи на їх репутацію та статус; 

– критичну оцінку конкретних дій вихованця, а не його 
особистості в цілому [9]; 

– контроль за емоційною тональністю спору, щоб попередити 
його переростання в сварку; 

– готовність приймати компромісні рішення, бути терпимим, 
поступливим у дрібницях та оптимістично налаштованим [7].  

Відтак, висока культура спілкування є важливою ланкою 
комунікативної толерантності вчителя початкової школи та однією 
зі складових його іміджу як професіонала. Педагог, який володіє 
високим рівнем комунікативної толерантності є досить 
урівноваженим і терпимим. Завдяки цим рисам він має можливість 
створити соціально-психологічно комфортне середовище для 
спільної діяльності в освітньо-виховному процесі.  

Особливо важливо проявляти комунікативну толерантність у 
напруженій, конфліктній ситуації. Якщо така ситуація виникла, то 
вчителю варто застосовувати техніку «Я-висловлювання», яка 
характеризується описом власних почуттів і переживань по 
відношенню до даної обстановки, безоціночною характеристикою 
поведінки учнів. Висловлюючи свої почуття без наказу, засудження 
або догани, вчитель залишає за вихованцем можливість самому 
прийняти рішення, враховуючи переживання дорослого. Схема «Я-
висловлювання» така: 1. Опис ситуації, що викликала напругу: 
«Коли я бачу, що ти ...», « Коли це відбувається ...». 2. Точне 
називання свого почуття в цій ситуації: «Я відчуваю ...», «Я 
засмучуюся ...». 3. Називання причин цього відчуття: «Тому що ти 
порушив обіцянку» [1].  

Таким чином, роль іміджу сучасного вчителя початкової 
школи набуває все більшого значення, що зумовлено необхідністю 
зацікавлення учнів та забезпечення успішності освітнього процесу. 
Процес формування іміджу педагога є досить складним явищем, що 
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пояснюється впливом сукупності факторів на нього: можливостей 
вчителя, потреб освітніх завдань, особливостей інформаційних 
каналів та задоволеності усіх суб’єктів освітньої взаємодії. Процес 
побудови іміджу вчителя початкової школи відбувається свідомо та 
цілеспрямовано, тому цей процес потребує постійного управління 
ним, що передбачає конструювання позитивного образу педагога, 
імплементацію бажаних характеристик у його поведінкову форму, 
мотиваційно-ціннісну спрямованість та комплексну систему 
оцінювання. Перспективами подальших досліджень вважаємо 
розробку науково-методичного забезпечення фахової підготовки 
майбутніх вчителів початкової ланки освіти на засадах 
компетентнісного підходу та формування його іміджевих 
характеристик. 
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Анотація. У статті обґрунтована актуальність формування 
підприємницької компетентності у молодших школярів. Проаналізовано 
різні наукові підходи щодо поняття «підприємницька компетентність», 
наведено перелік умінь і здібностей, які входять до її структури, розкрито 
шляхи її реалізації з урахуванням сучасних освітніх тенденцій. Автори 
представили способи реалізації естетотерапевтичного підходу у процес 
формування підприємницької компетентності в учнів молодшого 
шкільного віку. 

Ключові слова: підприємницька компетентність, підприємливість, 
економічне виховання, засоби естетотерапії, фототерапія, лялькотерапія. 

Abstract. The article deals with the actuality of the development of 
entrepreneurial competence among junior pupils, as forming ones as creative, 
mobile, purposeful and competitive personalities. The essence of the concepts 
of "entrepreneurship" and "entrepreneurial competence" is revealed, the views 
of leading scholars, who at different times were engaged in research of this 
sphere, were highlighted. A list of skills and abilities, that pupils have to 
master in the process of forming this competence, is given; the methods of 
their successful implementation at the elementary school lessons are given. 
Particular attention was paid to the aesthetic-therapeutic ways of forming 
entrepreneurial competence of junior pupils.In order to activation the pupil’s 
creative creative abilities, awakening in them shrewdness, attentiveness,savvy, 
faith in own success the authors advise to use certain types of aesthetic therap 
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such as phototherapy, art therapy, drama and courtesy therapy. Methods of 
realization of the outlined technologies of aesthetic-therapeutic influence on 
pupils in conditions of educational environment of elementary school are 
offered. 

Key words: entrepreneurial competence, entrepreneurship, economic 
education, means of aesthetic therapy, phototherapy, lalotherapy. 
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Нині фінансово-економічна ситуація в Україні є доволі 

суперечливою і неоднозначною, тому перехід до ринкової 
економіки та активна євроінтеграція передбачають значні зміни у 
системі освіти. Так, суспільство потребує формування особистості 
нового типу, яка має бути ініціативною, креативною, 
цілеспрямованою, здатною сприймати зміни сьогодення та 
створювати інновації. В цьому контексті виникає потреба у активній 
економічній освіті, результатом якої має бути сформована 
підприємницька компетентність особистості. Адже, щоб бути 
успішним, зайняти своє місце в житті, необхідно володіти такими 
якостями та уміннями: комунікабельність, гнучкість, мобільність, 
самостійність, уміння приймати своєчасні та виважені рішення, бути 
відповідальним за своє майбутнє тощо. Відтак, для того, щоб дитина 
повноцінно жила в інформаційно-економічному суспільстві, школа, 
як один із основних осередків формування і розвитку підростаючого 
покоління, має створити сприятливі умови для активного 
самопізнання дитиною себе та оточуючого середовища, формування 
навичок адекватної самооцінки, самоактуалізації, успішної 
самореалізації, самовдосконалення та самоконтролю. Щоб 
зреалізувати поставлені завдання, варто запроваджувати нові 
методи психолого-педагогічного впливу, які в легкій та доступній 
формі допоможуть створити сприятливі психо-емоційні, змістово-
інформаційні та матеріально-технічні умови для формування 
підприємницької компетентності. 

Питаннями економічної освіти та економічного виховання 
учнівської молоді в різні часи займалося широке коло науковців: 
С. Бадмаєв, Д. Березовська, Ю. Васільєв, В. Дудік, Н. Кулаков, 
П. Левін, І. Мельничук, Є. Комишанченко та ін. У їх працях 
зазначалося, що основою економічного виховання є формування 
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економічного мислення, свідомості, поводження й інших соціально-
психологічних якостей особистості, які необхідні їй у виробничо-
економічній діяльності й повсякденному житті [4]. Відтак, саме від 
рівня сформованості цих якостей залежатиме успішність дитини в 
житті та у виборі майбутньої професії. 

Одну з перших концепцій підприємництва розробив 
французький економіст Р. Кантільйон. Надалі цією проблемою 
займалися М. Вебер, П. Друкер, В. Зомбарт, К. Маркс, А. Маршалл, 
Ф. Найт, Ж. Сей, А. Сміт, Й. Шумпетер та ін. [5]. Вчені 
охарактеризували сутність поняття «підприємливість», визначили 
його функції та якості підприємця. Проблема підготовки 
підростаючого покоління до підприємницької діяльності була 
розкрита А. Агеєвим, М. Вудкоком, В. Дрижаком, Д. Закатновим, 
В. Радаєвим, О. Романовськии, С. Мельником, Н. Пасічником, 
М. Пітерсом та ін.  

Відтак, метою статті є висвітлення шляхів формування в 
молодших школярів підприємницької компетентності та розкриття 
ролі естетотерапевтичних засобів у цьому процесі. 

Школа сьогодні має готувати учнів не лише як носіїв знань, а і 
як конкурентноспроможних особистостей, адаптованих до 
реального життя та здатних втілювати здобуті навички у ньому. 
Тому, нині постає гостра необхідність у змінах підходів до 
організації педагогічного процесу, побудови відносин між учителем 
і учнем, освітніми установами та батьками. Ефективним шляхом 
розв’язання даних проблем є впровадження у педагогічний процес 
компетентісного підходу, який полягає у створенні необхідних умов 
для розвитку особистості. Серед ключових компетентностей, 
необхідних для навчання і життя учнів, не менш важливою є 
підприємницька. 

Термін «підприємницька компетентність» має низку 
тлумачень. Так, Ю. Білова вважає, що підприємницька 
компетентність – це інтегральна психологічна якість особистості, 
яка проявляється в мотивованій здатності до творчого пошуку та 
реалізації нових ідей та дає змогу вирішувати різноманітні 
проблеми в повсякденному, професійному, соціальному житті [1]. У 
Європейській довідковій системі поняття «підприємницька 
компетентність» трактується як здатність особистості втілювати ідеї 
в сферу економічного життя, як інтегрована якість, що базується на 
креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, а 
також спроможності планувати та організовувати підприємницьку 
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діяльність [8]. Тобто, це модель поведінки, від якої залежить 
успішна реалізація особистості у житті. 

Формування у молодших школярів підприємницької 
компетентності передбачає реалізацію окремих умінь і здібностей, 
зокрема: 

– вміння співвідносити власні економічні інтереси й потреби з 
наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними 
ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства;  

– вміння організувати власну трудову (навчальну) діяльність і 
працю учнівського колективу, орієнтуватися в нормах і етиці 
освітніх відносин (створення учнями розпорядку дня, тижня тощо); 

– навички аналізу й оцінки власних учнівських можливостей 
та співвіднесення їх з вимогами вчителя; 

– вміння складати, здійснювати й оцінювати плани 
підприємницької діяльності та приймати економічно й екологічно 
обґрунтовані рішення (розробити міні-проект школи чи будинку 
мрії тощо); 

– вміння презентувати інформацію про результати власної 
економічної діяльності (захист свого проекту) [6]. 

Підприємницька компетентність має формуватися ще з 
дитинства, адже сучасного школяра вже з перших років життя 
оточує економічна сфера. Для успішної взаємодії та спілкування 
необхідна наявність лексичного запасу економічної спрямованості 
(поняття про економічні дії: придбати, обміняти; особисті якості: 
щедрий, добрий; властивості, що характеризують товар: якісний, 
дешевий, дорогий, сучасний тощо) [2]. Тому сучасний вчитель має 
створити необхідні умови для формування в учнів економічної 
свідомості, допомогти у виборі певної економічної поведінки, сфери 
застосування своїх здібностей, навичок, можливостей, професійних 
навичок, у виборі форм власності та розподілі матеріальних доходів. 
В цьому сенсі основним завданням вчителя початкової школи є 
створення атмосфери взаємодовіри, взаєморозуміння, комфорту та 
лідерства.  

На нашу думку, створення такого середовища можливе за 
допомогою естетотерапевтичних технологій, метою яких є не тільки 
лікування дитячої душі (терапевтичний аспект), а й активізація її 
емоційно-чуттєвої, інтелектуально-пізнавальної та творчо-виховної 
сфери (дидактико-виховний аспект). У арсеналі естетотерапевтичної 
науки і практики відома низка психолого-педагогічних технологій: 
арт-терапія, музикотерапія, фототерапія, ігрова терапія, 
лялькотерапія, казкотерапія, драматерапія та ін. Можливості 
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імплементації естетотерапевтичних засобів майже необмежена, 
адже їх можна використовувати на різноманітних уроках в 
початковій школі: математики, природознавства, «Я і Україна», 
читання, трудового навчання і образотворчого мистецтва. 
Ефективними також будуть інтегровані уроки з поєднанням 
декількох видів есететотерапевтичного впливу. 

Наведемо приклади використання естетотерапевтичних 
технологій у освітньо-виховному середовищі початкової школи з 
метою формування в молодших школярів підприємницької 
компетентності. Так, для активізації творчих здібностей учнів, 
пробудження в них проникливості, уважності, кмітливості, віри у 
власний успіх варто використовувати різні види естетотерапії 
(фототерапію, арт-терапію, драматерапію та казкотерапію). 
Пропонуємо адаптований варіант інтегрованого уроку з математики 
у 4 класі на тему «Сім чудес України» (за Т. Яненко [7]): 

На етапі контролю, корекції і закріплення знань вчитель 
зачитує учням віршовані рядки: 

Урок почнемо без зупинки 
З каліграфічної хвилинки. 
Запишемо цифру 7. 
Потім, педагог пропонує пригадати магію сімки та запитує у 

школярів де вони з нею можуть зустрічатися (у казках, 7 нот, 
7 кольорів райдуги, 7 чудес світу і т.д.).  

Далі, проголошуючи тему і мету уроку, вчитель пропонує 
учням здійснити уявну казкотерапевтичну подорож по Україні, 
побачити сім чудес нашої Батьківщини, навчитися читати і 
записувати числа у межах 200 000 та повторити письмове ділення на 
одноцифрове число. А зробити цю мандрівку ще цікавішою, 
допоможе участь у фантастичному ралі. Потім учитель обговорює з 
вихованцями що таке ралі, якими рисами мають володіти справжні 
гонщики (витривалість, уважність, знання техніки, вміння гарно 
водити машину тощо). Для того щоб перевірити сформованість 
однієї із з цих рис (уважність) вчитель ділить вихованців на дві 
команди (за кольорами, які діти витягнуть з коробки).  

Опісля, вчитель демонструє фотознімок авто, пропонує знайти 
5 відмінностей, поміркувати як працюватиме автомобіль без 
деталей, яких не вистачає на фотознімку.  

Наступним кроком у організації уроку є демонстрація та 
обговорення фото Ейфелевої вежі (діти називають цю споруду та 
країну, в якій її зведено і дізнаються батьківщину ралі). Далі учням 
потрібно грі «придбати» авто, взявши участь у грі «Аукціон». 
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Гра «Аукціон». На фотокартках із зображеннями авто написані 
математичні вирази. Яка команда швидше і правильно їх вирішить, 
зможе придбати «автомобіль» певної марки в залежності від 
виконання завдання. Наприклад: 5*9*10= (450), 720/10/8= (9), 
300+300/10= (330) тощо. 

Далі школярам пропонується під активізуючу музику 
зобразити на аркуші паперу за допомогою фарби їх майбутній 
гараж. Після творчої діяльності школярі демонструють свої роботи 
та обмінюються враженнями. Потім вчитель зауважує, що 
«справжні гонщики кажуть, що серцем автомобіля є двигун. Тому 
не важливо, яка машина зовні, а важливо який у неї двигун». 
Актуалізуючи, при цьому увагу школярів не на зовнішніх факторах 
речей, а на їх внутрішній сутності. 

З метою розвитку в учнів підприємницької компетентності 
можна також використовувати наступні техніки фототерапії: 

– створення реклами (дитячого кафе чи іграшкового 
магазину). Для виконання цього завдання учням необхідно знайти в 
журналах чи інших друкованих засобах масової інформації 
необхідні матеріали для реклами, оформити на аркуші А4 (якщо 
групова чи колективна робота, то краще обрати аркуш більшого 
розміру), та прорекламувати свій міні-проект у класі; 

– представлення себе у будь-якому поважному статусі за 
допомогою фото («Я – підприємець», «Я – директор школи», «Я – 
власник іграшкового магазину»). Перед учнями стоїть завдання 
зробити фото на задану тематику та представити його у класі. 
Іншими видами роботи можуть бути оформлення колективного 
колажу чи створення малюнку на основі представлених фото; 

– створення фотоколажів з економічної тематики («Моя 
майбутня професія», «Найбільше чи найменше, що я міг би 
придбати чи продати», «Хто зображений на грошових купюрах», 
«Що я найбільше люблю купувати», «Яку інформацію для вас несе 
дана етикетка» тощо). Учням пропонується відшукати фото з газети 
чи журналу і зробити колаж за заданою темою; 

– створення фото-проектів «Школа моєї мрії», «Робота моєї 
мрії» тощо. Учні мають представити школу чи роботу своєї мрії за 
допомогою знайдених чи зроблених заздалегідь фото. 

Для того щоб розвинути в учнів ініціативність, винахідливість 
та навички самостійного прийняття рішень, доцільно 
використовувати наступні техніки лялькотерапії: 

– лялькотерапевтичні постановки: за допомогою улюблених 
іграшок діти програють різні життєві ситуації, наприклад: мама 
попросила купити в супермаркеті хліб і молоко, а решту залишити 
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собі. Ти хочеш купити щось собі і поділитися з братом. Як ти 
витратиш ці кошти?  

– спільне створення розповідей про майбутнє ляльки, її успіхи, 
плани на життя тощо. Учні створюють власні іграшки та у колі 
класу представляють свою ляльку. Учні мають вигадати ім’я ляльці, 
де вона проживає, чим захоплюється, чим планує займатися в житті, 
мрії, успіхи тощо. 

Запровадження ігрових технологій у освітньо-виховний 
простір початкової школи з метою формування у молодших 
школярів економічного світогляду, власної точки зору, підвищення 
інтересу до навчання варто проводити у наступних формах: 

– гра «Математичні іграшки»: вчитель створює магазин 
іграшок, і щоб дізнатися ціну кожної, учні мають виконати певне 
математичне завдання; 

– гра «Реклама»: діти діляться на дві групи. Кожній групі 
вчитель дає завдання вигадати ім’я і емблему фірмі (наприклад: 1 
група – автомобілі, 2-група кондитерські вироби). 

Для формування у вихованців підприємницького мислення, 
правомірної поведінки в бізнес-середовищі, ділових якостей та 
оцінки власного потенціалу у сфері економічного й соціального 
життя, вчитель пропонує учням виконати такі форми 
психотерапевчтиної роботи (за А. Гельбаком):  

– проведення терапевтичних дискусій (за методом Сократа) 
стосовно проблемних економічних тем: «Що краще купити: нову 
іграшку для малюка чи нові окуляри для бабусі?», «Для чого треба 
берегти своє здоров’я?» і т.д.;  

– написання оповідань-роздумів на тему: «Чому я хочу (або не 
хочу) бути бізнесменом?», «Що найважливіше в житті?» тощо;  

– проведення ділових ігор: 
ділова гра «Меню для дитячого кафе»: учням пропонується 

розробити власне меню для дитячого кафе. Гра проводиться у формі 
аукціону. Учитель на дошці розвішує наліпки страв, які можуть 
бути в меню. Учні діляться на дві групи. Щоб отримати собі страву, 
потрібно правильно виконати завдання. Перемагає та команда, в 
якої найбільше страв у меню. 

ділова гра «Реклама дитячого кафе»: учні діляться на групи. 
Вчитель пропонує завдання вигадати назву кафе, слоган, традиції 
тощо. У процесі роботи школярі обмінюються враженнями, вчаться 
працювати в колективі і враховувати думку однокласників [3]. 

На нашу думку, особливу увагу у процесі формування 
підприємницької компетентності в учнів початкової школи варто 
приділити також екскурсіям на підприємства рідного міста з метою 
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розширення світогляду, розвитку культурної сфери особистості, 
пробудження інтересу до суспільного життя міста, спілкування з 
цікавими та успішними людьми тощо. 

Таким чином, формування у молодших школярів 
підприємницької компетенції сприяє виробленню економічного 
способу поведінки, своєрідного світогляду, здатності ризикувати, 
приймати виважені рішення, втілювати свої ідеї у життя та 
застосовувати свої можливості в повній мірі. Оптимізувати 
реалізацію даних процесів можливо за допомогою 
естетотерапевтичних технологій, які сприяють підвищенню інтересу 
вихованців до навчання, розвитку в них творчих здібностей, уваги, 
уяви, мислення, лідерських якостей тощо. Окрім того, здійснення 
естетотерапевтичного впливу є двобічним процесом, адже він 
впливає не лише на школярів, а й на вчителя (удосконалення його 
професійних якостей, педагогічної майстерності, творчої активності, 
розширення світогляду тощо). Перспективним напрямом подальших 
досліджень є розробка інтегрованих уроків з метою формування 
підприємницької компетентності в учнів молодшого шкільного віку 
засобами естетотерапії. 
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Анотація. У статті здійснено концептуальний аналіз провідних 

положень Нової української школи з позиції їх реалізації в 
естетотерапевтичній діяльності сучасного вчителя початкової школи. 
Визначено функції вчителя-фасилітатора на засадах партнерської 
педагогіки. З’ясовано роль засобів і видів естетотерапії у формуванні в 
учнів загальнолюдських цінностей та розкритті їх творчого потенціалу в 
умовах НУШ.  
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Annotation. The present paper deals with conceptual analysis of the 
leading positions of New Ukrainian School in terms of their implementation in 
aesthetic activity of a modern primary school teacher. The functions of a 
teacher-facilitator based on pedagogy of partnership are defined. The role of 
facilities and types of aesthetic therapy in the formation of universal human 
values among primary pupils and in the development of their creativity in the 
context of New Ukrainian School is shown 
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Визначальним вектором реформування початкової освіти в 
Україні є підвищення якості освіти шляхом реалізації особистістно 
орієнтованого та компетентнісного підходів, що грунтуються на 
максимальному врахуванні потреб, інтересів, здібностей кожної 
дитини.  

Сучасній початковій школі потрібен учитель-фасилітатор, який 
уміє бачити внутрішній світ дитини, захищати, оберігати 
індивідуальність кожного вихованця, підтримувати прагнення до 
пізнання, формувати почуття задоволення й насолоди від навчально-
пізнавальної діяльності. Одним із ефективних шляхів вирішення 
окреслених завдань є впровадження в навчально-виховний процес 
інноваційної гуманістично зорієнтованої технології естетотерапії, що 
передбачає створення психологічно-комфортного освітнього 
середовища шляхом актуалізації естетико-терапевтичного потенціалу 
традиційних засобів психолого-педагогічного впливу (казка, гра, 
музика, танок, спілкування та ін.). За рахунок позитивного емоційно-
естетичного збагачення особистості та надання їй можливості 
творчого розвитку досягається терапевтична мета – відновлення 
природної гармонії дитини з навколишнім світом, створення 
оптимальних умов організації навчально-пізнавальної діяльності 
молодшого школяра.  

Проблема гуманізації навчально-виховного процесу початкової 
школи висвітлювалась у працях як класиків педагогіки 
(Я. Коменський, К. Ушинський, С. Русова, В. Сухомлинський та ін.), 
так і сучасними науковцями (І. Бех, М. Лещенко, Л. Масол, О. Отич, 
Л. Хомич та ін.).  

Окремі питання використання психолого-педагогічного 
потенціалу естетотерапевтичних методів у роботі з дітьми та 
підлітками розкрито у наукових доробках О. Вознесенської, 
У. Дутчак, Т. Зінкевич-Євстигнеєвої, М. Кисельової, Г. Побережної, 
Н. Сакович, О. Філь, В. Чурай та інших. Проблема підготовки 
майбутніх педагогів до застосування засобів естетотерапії набула 
ґрунтовної розробки у дослідженнях О. Кондрицької, Л. Лебедєвої, 
І. Малишевської, Е. Медведєвої, О. Сороки, О. Федій та інших. 
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Мета статті – проаналізувати провідні ідеї Концепції Нової 
української школи та шляхи реалізації естетотерапевтичного підходу 
до творчого розвитку особистості молодшого школяра. 

Сучасні науковці (Н. Бібік, О. Большакова, Ю. Найда, 
О. Онопрієнко, М. Пристінська, Н. Софій) окреслюють ряд проблем 
вітчизняної освіти, зокрема й початкової школи, що стали 
поштовхом для проведення реформ середньої освіти:  

– відмінності між школами, які територіально, соціально і 
демографічно працюють у різних умовах, що утруднює реальний 
доступ учнів до здобуття якісної освіти; 

– недостатньо розвинена мережа дошкільних закладів – це 
унеможливлює обов’язкову передшкільну підготовку дітей 
старшого дошкільного віку. Такий стан, як засвідчує статистика, 
буде зберігатися у найближчі роки, тому постає потреба пошуку й 
інших шляхів здійснення підготовки дітей до школи; 

– умови навчання дітей, особливо 6-річних першокласників, – 
наповнення класів, режим навчання, вимоги до приміщення, 
забезпечення харчуванням, матеріальна база тощо – у переважній 
більшості закладів освіти не відповідають психофізіологічним 
особливостям розвитку учнів; 

– з кожним роком збільшуються ризики погіршення фізичного 
та психологічного здоров’я дітей, що вимагає перегляду режиму 
їхньої навчальної праці, розвантаження і переструктурування змісту 
навчальних предметів, уникнення дублювання матеріалу тощо; 

– значно збільшилась кількість дітей, які потребують 
особливого і тривалого психолого-педагогічного супроводу, 
логопедичної, соціальної і медичної допомоги, – до цього виклику 
наша школа підготовлена лише частково; 

– у сільській місцевості якість освіти не витримує конкуренції 
із міською. Школи сільської місцевості, особливо початкові, стали 
переважно малочисельними, а через це поглибилась потреба 
упровадження інших форм навчання, штатних розписів, створення 
відповідного освітнього середовища; 

– вимагає змін навчальне забезпечення – більшість 
підручників залишаються застарілими з огляду на інноваційні 
результати початкової освіти. Недостатнє виділення коштів на їх 
друк і застарілі уявлення замовників про функції цього виду 
продукції обмежує авторів у створенні повноцінної сучасної 
навчальної книги. У більшості випадків школи, вчителі не мають 
змоги самостійно обирати той або інший підручник, вони часто 
змушені звертатися до батьків стосовно придбання сучасної 
навчальної продукції [4, 8-9]. 
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Відтак, виникає гостра необхідність докорінних 
реформаторських рішень, в основі яких покладена ідея 
дитиноцентризму та індивідуально-творчого становлення 
особистості на засадах гуманістичної особистісно зорієнованої 
педагогіки.  

Одним із визначальних компонентів НУШ є новий зміст 
освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для 
успішної самореалізації особистості в соціальному середовищі. До 
них належать: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 
мовами.  

2. Спілкування іноземними мовами. 
3. Математична грамотність.  
4. Компетентності в природничих науках і технологіях.  
5. Інформаційно-цифрова компетентність. 
6. Уміння навчатися впродовж життя.  
7. Соціальні і громадянські компетентності.  
8. Підприємливість.  
9. Загальнокультурна грамотність.  

10. Екологічна грамотність і здорове життя [3].  
Формуванню названих вище компетентностей сприятиме 

інтегроване використання вчителем таких засобів 
естетотерапевтичного впливу як природа, мистецтво, музика, казка, 
ігри, спілкування, праця, що в свою чергу впливатиме на 
забезпечення емоційності сприймання навчального матеріалу, на 
ефективнішне його засвоєння, усвідомлення, запам’ятовування й 
відтворення молодшими школярами.  

Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно 
орієнтованої моделі освіти, відповідно якої у навчально-виховному 
процесі відбувається максимальне врахування здібностей, потреб та 
інтересів кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип 
дитиноцентризму. За словами В. Кременя: «Дитиноцентризм у 
освіті – це коли виховання і навчання кожної дитини здійснюється 
на основі розвитку її природних здібностей. Є необхідністю якомога 
більше наблизити навчання і виховання кожної дитини до її 
сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторїї 
людини. Це явище я називаю дитиноцентризмом в освіті» [2, 5]. 

Базовими положеннями реалізації принципу дитиноцентризму 
в естетотерапевтичній діяльності вчителя початкової школи є: 

– забезпечення суб’єкт-суб’єктного співробітництва всіх 
учасників педагогічного процесу; 
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– визнання унікальності дитини, врахування її індивідуальних 
і вікових особливостей, опора на позитивні якості вихованця; 

– створення психологічно комфортних умов для розкриття 
творчого потенціалу молодшого школяра; 

– творча активність учнів, орієнтація на інтереси та досвід 
дітей, залучення їх до різноманітних видів художньо-творчої 
діяльності (малювання, музикування, співи, конструювання, 
ліплення тощо); 

– забезпечення свободи педагогічної творчості (самостійний 
вибір вчителем естетотерапевтичних технік і прийомів відповідно 
до поставлених завдань); 

– відсутність будь-яких деструктивних упливів на особистість 
дитини.  

Відтак, ідея дитиноцентризму має чітку естетотерапевтичну 
спрямованість, оскільки полягає у створенні сприятливих умов для 
розвитку індивідуальних творчих можливостей, саморозвитку та 
самореалізації особистості шляхом актуалізації емоційно-чуттєвої 
сфери дитини. 

Сучасний виданий педагог-гуманіст Ш. Амонашвілі 
наголошує на основних принципах педагогічної діяльності вчителя, 
що грунтуються на естетотерапевтичній концепції формування 
творчої особистості. До них належать: 

– любов до дитини є єдиною силою, що приносить дитині 
гармонію душі, задоволення від доброзичливого спілкування та 
взаємовідносин з оточуючими. Педагогіка любові – основа 
особистісно гуманного педагогічного процесу; 

– олюднення середовища, в якому живе дитина, що полягає у 
створенні психологічно комфортної атмосфери та рівноваги у різних 
сферах життєдіяльності учня; 

– проживання в дитині свого дитинства являється важливим 
етапом пізнання життя школяра, глибокого вивчення його духовно-
моральної сфери [1, 511-512]. 

Цікавою є думка С. Подмазіна про те, що в основі особистісно 
орієнтованої освіти лежать психозберігаючі технології навчання й 
виховання школярів, тобто сукупність засобів, методів, методик 
навчання й підходів до освітнього процесу. Ця технологія вимагає 
дотримання таких вимог у педагогічній діяльності: 

– урахування індивідуальних (інтелектуальних, емоційних, 
мотиваційних) особливостей дитини, її темпераменту, характеру 
сприйняття нею навчального матеріалу, типу пам’яті тощо; 

– відсутність надмірного, виснажливого інтелектуального, 
емоційного, психофізіологічного навантаження у процесі засвоєння 
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навчального матеріалу, прагнення домогтися оптимальних 
результатів навчання з мінімальною затратою часу та зусиль учня; 

– створення сприятливого морально-психологічного клімату в 
класному колективі (збереження, зміцнення психічного здоров’я 
школярів, відсутність безтактності, грубості, авторитарного тиску з 
боку педагога та інших чинників, що негативно впливають на 
особистість учня, а також створення умов для задоволення своїх 
потреб у самовияві, в захищеності, в хороших стосунках із 
друзями); 

– мірою розвитку гуманістичних тенденцій в організації та 
здійснення освітнього процесу має бути не тільки підхід, який не 
завдає шкоди, а й прагнення навчити дитину самостійно захищати 
себе від стресів, образ, принижень, допомогти їй опанувати засоби 
психологічного самозахисту [5, 7]. 

Окреслені вимоги є співзвучними щодо організації та 
проведення естетотерапевтичної роботи в початковій школі з 
широким використанням психолого-педагогічного потенціалу 
казкотерапії, арт-терапії, лялькотерапії, сміхотерапії, танцювально-
рухової терапії, бібліотерапії, природотерапії, хоббітерапії та інших 
технологій з метою активізації позитивних емоційних переживань 
та розвитку творчої особистості. 

Вагомого значення в Концепції Нової української школи 
набувають положення партнерської педагогіки між суб’єктами 
навчально-виховного процесу школи І ступеня. Видатний 
вітчизняний педагог В. Сухомлинський писав: «Якщо вчитель став 
другом для дитини, якщо ця дружба осяяна шляхетним потягом, 
поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не 
з’явиться зло. І якщо в школах є насторожені, недовірливі, а іноді й 
злі діти, то це лише тому, що вчителі не знайшли підходу до них, не 
зуміли стати їхніми товаришами. Виховання без дружби з дитиною 
можна порівняти із блуканням в темряві» [7, 21]. 

Основними принципами функціонування Нової школи на 
засадах педагогіки партнерства є: 

– повага до особистості; 
– доброзичливість і позитивне ставлення; 
– довіра у відносинах; 
– діалог – взаємодія – взаємоповага; 
– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 
– принципи соціального партнерства (рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 
домовленостей) [3]. 
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Визначальним чинником навчально-виховного процесу в 
педагогіці партнерства є позиція вчителя – помічника і соратника 
учня. Цілком очевидно стає необхідність здійнення 
естетотерапевтичного впливу на особистість дитини шляхом 
створення для її творчого розвитку та самореалізації фасилітуючого 
«психологічного клімату, у якому будуються людські стосунки 
[6, 253].  

Відтак, основними естетотерапевтичними функціями вчителя-
фасилітатора на основі партнерської педагогіки є: 

1) забезпечення сприятливих умов для самостійного й 
усвідомленого навчання та гармонійного особистісного розвитку 
молодших школярів;  

2) актуалізація, стимулювання потреби у розвитку, 
особистісному зростанні;  

3) створення атмосфери безумовного прийняття, розуміння та 
довіри, емоційно-інтелектуального фону навчання. 

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно 
використовувати в своїй роботі естетотерапевтичні технології з 
метою залучення учнів до спільної діяльності. Прикладом завдань 
колективної роботи дітей на уроках та позаурочний час можуть 
бути: створення колажів, фотоколажів (орієнтовні теми: «Настрій 
класу», «Толерантність», «Мої мрії», «Природа навколо нас» та ін.), 
виконання творчих проектів, створення колективних малюнків, 
«живої» азбуки, пісочних картин, виконання вокалотерапевтичних 
вправ тощо. Залучення молодших школярів до творчої колективної 
діяльності засобами естетотерапії сприяє формуванню ключових і 
предметних компетентностей, розвитку емпатії, прагнення дитини 
до активної роботи, самоствердження, життєтворчості, імпровізації, 
співпраці. 

Пріоритетного значення в розбудові Нової української школи 
набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських 
цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, 
турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та 
соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, 
повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення 
до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) [4, 19]. 

В естетотерапевтичній концепції формування особистості 
чільне місце відводиться саме розвитку в учнів морально-духовних 
та етичних загальнолюдських цінностей, на основі яких формується 
внутрішній світ дитини, її життєвий світогляд, виховується 
справедливість, доброта, емпатія тощо. Зазначені в Концепції Нової 
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української школи рекомендовані Європейським парламентом та 
Радою Європи, і містять 24 риси і чесноти, що їх визнали 
пріоритетними понад 50 країн світу. До них належать: креативність, 
цікавість, критичне мислення, любов до навчання, мудрість, відвага, 
наполегливість, чесність, енергійність, любов, доброта, соціальний і 
емоційний інтелект, співпраця, справедливість, лідерство, вміння 
пробачати, скромність, розсудливість, самоконтроль, поціновування 
краси, вдячність, оптимізм, гумор і віра. 

Серед найбільш дієвих засобів естетотерапії, які впливають на 
формування загальнолюдських цінностей дитини слід віднести: 
казку, гру, спілкування, працю, природу, мистецтво та інші. У свій 
час про важливість цих засобів у житті дитини наголошував 
виданий педагог В. Сухомлинський: «Духовне життя дитини 
повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, 
фантазії, творчості. Без нього вона засушена квітка» [7, 174]. 

Одним із важливих кроків реалізації завдань Нової української 
школи є високий рівень професійної мотивації вчителя. «Школа 
українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. Він – 
успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато питань щодо 
якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та 
адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може 
вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає» 
[3, 18]. Відповідно до концептуальних положень НУШ учитель має 
більше академічної свободи у виборі методів, засобів, прийомів, 
форм організації навчально-пізнавальної діяльності молодших 
школярів, розробці авторських навчальних програм та проведенні 
заходів. Все це створює позитивні умови для здійснення 
естетотерапевтичної роботи в умовах навчально-виховного процесу 
початкової школи, адже вчитель може обирати й використовувати 
ефективні й продуктивні, на його думку, способи творчої взаємодії 
зі своїми вихованцями, їх батьками, колегами.  

Отже, проведений аналіз провідних ідей концепції Нової 
української школи переконливо доводить необхідність актуалізації 
інноваційно-творчого підходу до навчання і виховання молодших 
школярів, формування естетотерапевтичної концепти в розвитку 
творчої особистості на засадах гуманістичної особистісно 
зорієнтованої педагогіки.  
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Анотація. У статті описано власний досвід автора з 

цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
краєзнавчої роботи засобами музейної педагогіки. Визначено педагогічні 
умови, що забезпечують ефективність формування відповідної 
готовності на основі діяльнісного, компетентнісного та особистісно-
орієнтованого підходів та з’ясовано роль музейних засобів у формуванні 
здатності шанувати традиції своєї сім’ї й своєї Батьківщини, а також 
розкритті творчого потенціалу особистості в умовах сучасного життя. 

Ключові слова: музейна педагогіка, краєзнавча робота, професійна 
підготовка майбутніх учителів, початкова школа. 

Annotation. In the article own experience of author is described from 
purposeful preparation of future teachers of initial school to regional work by 
facilities of museum pedagogics. Certainly pedagogical terms which provide 
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efficiency of forming of the proper readiness on the basis of diyal’nisnogo, 
kompetentnisnogo and personality oriented approaches but the role of museum 
facilities is found out in forming of ability to respect traditions of the 
monogynopaedium and Motherland, and also opening of creative potential of 
personality in the conditions of modern life. 

Key words: museum pedagogics, regional work, professional 
preparation of future teachers, elementary school. 
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Yuliia Hryhorivna Pavlenko 

 
Процеси, що відбуваються в сучасній освіті, висувають усе 

складніші вимоги до підготовки майбутніх учителів. Особливо 
підвищилися вимоги до рівня підготовки учителя початкової школи, 
який закладає фундамент загальної освіти і виховання школярів. 

Відповідно до вимог Концепції нової української школи і 
Державного стандарту початкової загальної освіти [3] до складу 
обов’язкових знань із різних предметів освітніх галузей початкової 
школи у певному обсязі мають входити конкретні знання про рідний 
край («малу Батьківщину») як частину національної спадщини 
України. 

Шкільне краєзнавство, як усебічне вивчення рідного краю, 
виступає універсальним педагогічним засобом виховання різнобічно 
розвиненої особистості, патріота своєї Батьківщини. Задля 
успішного здійснення краєзнавчої роботи в початковій школі 
прогресивні педагоги дедалі більше використовують у навчально-
виховному процесі елементи музейної педагогіки, міжпредметної 
наукової і практичної галузі, яка здійснює передачу культурного 
досвіду в умовах музейного середовища. 

Актуальність і доцільність вивчення проблеми застосування 
можливостей музейної педагогіки у здійсненні краєзнавчої роботи в 
початковій школі не викликає ніяких сумнівів, адже, по-перше: 
обумовлена великим освітнім потенціалом феномену музею, який 
наділений багатими резервами інтелектуального й емоційного 
особистісного розвитку, по-друге: пов’язані з реалізацією сучасних 
підходів та принципів організації початкової освіти (гуманістичним, 
компетентісним, інтегративним, діяльнісним тощо) та, водночас, 
породжені існуванням нагальної потреби у розробці практичних 
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шляхів використання педагогічного потенціалу конкретних музеїв 
рідного міста у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Науково-педагогічні засади краєзнавства заклав 
К. Ушинський; дослідженням шкільного краєзнавства активно 
займався О. Барков, відомий географ і педагог. Питаннями музейно-
педагогічної діяльності (зокрема й краєзнавчого спрямування) 
займаються закордонні вчені (О. Ванслова, Л. Краснокутська, 
Б. Столяров, С. Троянська, М. Юхневич та інші автори) й українські 
дослідники (Л. Вітенко, К. Гавловська, Л. Гайда, О. Караманов, 
Н. Отрох, Ю. Павленко та інші науковці).  

Метою статті є дослідження можливостей формування 
засобами музейної педагогіки готовності майбутніх учителів 
початкової школи музейної педагогіки у здійсненні краєзнавчої 
роботи в початковій школі та реалізації педагогічного потенціалу 
музеїв рідного міста. 

К. Ушинський підкреслював необхідність розвитку у дітей 
«інстинкту місцевості», уміння бачити її в цілому, з усіма 
особливостями її природи, історії, життя і вважав, що використання 
місцевого краєзнавчого матеріалу повинно вивести дитину з 
ближніх околиць у неосяжну країну [4, с. 422]. 

В останні десятиріччя в Україні відбувається стрімкий 
розвиток відносно нової галузі знань – музейної педагогіки, яка є не 
лише сферою діяльності музейних працівників, а й шкільного 
вчителя, котрий завдяки власній глибокій педагогічній 
компетентності та фаховій підготовці зможе якнайефективніше 
реалізувати музейний потенціал у роботі зі школярами, зокрема й 
при здійсненні краєзнавчої роботи. Так, учитель початкових класів 
має можливість за допомогою педагогічного потенціалу музеїв 
рідного міста показати молодшим школярам красу природи рідного 
краю, його історію, через долю окремих людей навчити шанувати 
традиції своєї сім’ї, свого народу й бути гідними громадянами своєї 
Батьківщини. 

Необхідність спеціальної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до керівництва діяльністю учнів із вивчення 
рідного краю очевидна. У зв’язку з цим в процесі вивчення 
навчальної дисципліни «Музейна педагогіка» розв’язуються 
зокрема й завдання професійної краєзнавчої підготовки майбутніх 
учителів, формування у них готовності до організації урочних і 
позаурочних занять зі шкільного краєзнавства, реалізації музейно-
екскурсійних можливостей рідного міста. 
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Успішність формованої готовності обумовлена дотриманням 
ряду педагогічних умов, а саме: 

– обґрунтуванням цілей і завдань краєзнавчої підготовки 
майбутніх вчителів початкової школи засобами музейної педагогіки; 

– збагаченням змісту підготовки студентів краєзнавчими 
знаннями і уміннями; 

– створенням і застосуванням навчально-методичного 
комплексу з краєзнавства в початковій школі з метою концентрації 
розрізнених краєзнавчих відомостей, поглиблення, розширення і 
систематизації знань майбутніх вчителів про рідний край на основі 
музейних засобів, придбання дослідницьких умінь і навичок з даної 
галузі; 

– використанням у навчальному процесі педагогічного закладу 
вищої освіти комплексу форм і методів активного здобування і 
використання музейно-краєзнавчих компетентностей, у тому числі 
таких, як проекти, проблемне навчання, екскурсії (зокрема 
інтерактивні), завдання дослідницького характеру, ділова гра, 
робота в малих групах тощо; 

– опануванням спеціальних умінь організації краєзнавчої 
практичної і дослідницької діяльності на місцевості через 
організацію збиральницької (колекційної) роботи; 

– розробкою комплексу контрольних матеріалів, що 
забезпечують ефективну перевірку музейно-краєзнавчої підготовки 
студентів. 

Як інструментарій оптимізації підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи до краєзнавчої роботи 
використовувалися: 

– активізуючі методи і прийоми навчання (вирішення 
нестандартних завдань, дискусія, захист проекту, робота в малих 
групах, ділова гра); 

– активні форми навчання (лекція, круглий стіл, лекція-
дискусія, музейна екскурсія, у тому числі й інтерактивна); 

– організація самостійної роботи на діяльнісній основі та 
проблемне навчання. 

Для розвитку у майбутніх вчителів початкової школи 
ключових компетентностей (дослідницької, інтелектуальної, 
комунікативної тощо) і надання творчого характеру процесу 
вивчення краєзнавства на музейній основі нами широко 
застосовується метод проектів. Головна цінність проектної 
діяльності полягає в тому, що вона орієнтується не просто на 
вивчення матеріалу, а на створення конкретного продукту. 
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Підготовка до організації проектної діяльності здійснювалася під 
час лекційно-практичних занять з урахуванням наступних вимог: 
1) наявність проблеми, що вимагає дослідницького пошуку; 
2) практична і пізнавальна значимість результатів; 3) самостійна 
індивідуальна або групова діяльність студентів; 4) використання 
дослідницьких дій (визначення проблеми і завдань дослідження; 
розробка гіпотези і методів дослідження; збір і аналіз отриманих 
даних); 5) підведення підсумків, оформлення результатів, їх 
презентація; 6) висновки і узагальнення. 

Уведення в технологію проблемного вчення здійснювалося 
цілеспрямовано. Під час практичних занять майбутні вчителі 
моделювали проблемну ситуацію в галузі краєзнавства; виконували 
проблемне завдання, чи брали участь� в дискусії (на лекції їй 
спеціально відводилося декілька хвилин). Майбутнім педагогам 
надавалася можливість відстоювати свою точку зору (наприклад, 
довести доцільність твердження, обґрунтовувати вибір методичного 
положення). Після дискусії викладач узагальнював висловлювання 
студентів і пропонував вирішення проблеми з точки зору методики і 
сучасної науки. 

З метою формування у майбутніх педагогів готовності до 
шкільного краєзнавства під час практичних занять проводилися 
ділові ігри, в ході яких вони виступали організаторами або 
учасниками заходів музейно-краєзнавчої спрямованості. 

Також дієвим засобом підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до реалізації краєзнавчої роботи музейними 
засобами є вивчення музейно-екскурсійних можливостей рідного 
міста. 

Полтава – це одне з найстаріших міст України; вчені 
підрахували, що її приблизний вік 1100 років. На початку 
19 століття невелика, але багата культурно, Полтава стає духовним 
центром України. У Полтаві жили і працювали видатні діячі 
культури і науки: Гоголь, Котляревський, Короленко, Старицький, 
Остроградський, Панас Мирний та інші відомі особистості. Тому в 
місті багато музеїв, на основі яких доцільно здійснювати підготовку 
майбутніх учителів до краєзнавчої роботи й, власне, краєзнавчу 
роботу в школі. 

Вивчення рідного краю недоцільне без організації краєзнавчих 
музейних екскурсій. Під час екскурсій в Краєзнавчий музей і музей 
історії Полтавської битви студенти познайомилися історією, 
культурою, традиціями рідного краю. Підсумком цих занять було 
колективне обговорення експонатів. Після відвідування шкільних 
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краєзнавчих музеїв майбутні педагоги зробили опис розділів музею: 
зміст, оформлення, розміщення стендів, експонатів. 
Познайомившись з планом роботи шкільного краєзнавчого музею, 
кожен запропонував свій варіант плану, що передбачає більш 
активної участі молодших школярів у роботі музею. 

Важливим є також вивчення пропозицій місцевих музеїв, 
орієнтованих на роботу з молодшими школярами. Так, на сьогодні 
для дітей молодшого шкільного віку в літературно-меморіальному 
музеї успішно реалізуються такі цікаві проекти: «Скарби 
короленківської садиби» – гра-квест, у якій діти використовують 
знання з різних предметів; проект «Короленківська ялинка», який 
складається з двох блоків: екскурсія-мініатюра та святкова 
розважальна програма; проект «Короленківський чай», під час якого 
на меморіальній веранді відвідувачі охоче пригощаються напоєм 
настояним на 13 травах, отримують цікаву інформацію та 
милуються садом В. Г. Короленка; проект «Сліпий музикант» (за 
психологічним етюдом В.Г. Короленка) – розробка у вигляді 
екскурсії-театралізації та уроку-дослідження з елементами аналізу й 
психологічного тренінгу; «Машина часу у садибі Короленка» – 
інтерактивна ігрова театралізована екскурсія. 

Як стверджує науковий співробітник музею Л. Вітенко, усі 
вказані проекти стали виграшною альтернативою традиційній 
екскурсії й дозволяють зберегти актуальність для ультрасучасного 
слухача і глядача, охороняючи тонку музейну ментальність та 
впроваджуючи нові форми музейного спілкування, так званого 
«діалогу», між відвідувачем і експонатом, між відвідувачем і 
екскурсоводом [1]. 

Більшість дослідників наголошують на тому, що краєзнавство 
уособлює в собі комплекс дисциплін, які мають різні предмети 
вивчення, але ведуть до єдиної мети – наукового і всебічного 
пізнання краю. Так само і зміст музейних колекцій є дуже 
різноплановим за змістом. У зв’язку з цим, а також із визнанням 
провідними спеціалістами у галузі початкової освіти (І. Кутняк, 
Д. Луцик, О. Савченко, Г. Філь) інтеграції змісту навчальних 
предметів одним із найважливіших напрямків методичного 
оновлення уроків, вважаємо інтегровані бінарні уроки (коли у 
межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше 
навчальних предметів), найперспективнішою формою здійснення 
краєзнавчої роботи на засадах музейної педагогіки у початковій 
школі. 
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Як показує власний досвід студентів розробки і впровадження 
навчально-методичних матеріалів музейного змісту у навчально-
виховний процес початкової школи (авторська казка, план-сценарій 
інтегрованого бінарного уроку-екскурсії з елементами музейної 
педагогіки), це дозволило залучити учнів до пошуково-
дослідницької, художньо-естетичної діяльності в музеї, формувати 
громадянське мислення, виховувати повагу до національних 
надбань, поглиблювати історичні й природничі знання учнів, адже 
вони глибше вивчають історію міста і держави, знайомляться з 
рослинним світом саду В. Г. Короленка й тим самим – формувати 
краєзнавчу компетентність молодших школярів. 

У організації самостійної роботи майбутніх педагогів 
початкової школи були виділені два напрями: наукове (власне 
краєзнавче, що вивчає екологію, географію, історію і культуру свого 
краю) і педагогічне (розробка змісту, методів і форм краєзнавчої 
освіти музейними засобами). Найбільший творчий потенціал мають 
такі види навчальних завдань, як: 

– підготовка доповіді з «музейними» ілюстраціями; 
– підбірка краєзнавчої літератури з коментарями; 
– розробка дидактичних музейно-педагогічних матеріалів для 

уроку або виховного заходу краєзнавчої спрямованості; 
– розробка завдань для вікторин і олімпіад; 
– створення проектів краєзнавчих газет, куточків, стендів, 

календарів, щоденників спостережень; 
– складання фоторепортажів, випуск фотоальбомів. 
Проведене наукове дослідження обраної проблеми дозволило 

сформулювати методичні рекомендації щодо використання 
елементів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі 
початкової школи задля успішного здійснення краєзнавчої роботи: 
1) при доборі музейно-педагогічного матеріалу дотримуватись 
загально-педагогічних принципів та враховувати пізнавальні 
особливості дітей молодшого шкільного віку, специфіку навчальних 
предметів та спиратись на пізнавальну активність учнів; 
2) інтегрувати зміст навчальних предметів на основі музейних 
колекцій місцевих музеїв; 3) застосовувати різноманітні специфічні 
форми і методи музейної педагогіки («занурення» в історичну 
епоху, реконструкція, моделювання, музейні ситуаційні ігри тощо); 
4) формувати банк музейно-краєзнавчої інформації для дітей 
молодшого шкільного віку на основі музеїв міста й області тощо. 

Отже, підготовка студентів до краєзнавчої роботи в початковій 
школі з використанням музейних засобів повинна включати яскраво 
виражені доцільні функціональні взаємозв’язки всіх компонентів. 
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Інтегроване об’єднання природничонаукового і методичного рівнів 
розглядається нами в рамках компетентнісного та діяльнісного 
підходів. Майбутній учитель початкових класів повинен оволодіти 
способами здобуття інформації про навколишній світ й через 
взаємодію з реальною дійсністю – лише тоді він зможе їх 
професійно використовувати в педагогічній діяльності, у тому числі 
в краєзнавчій роботі з молодшими школярами. 

Успішному здійсненню краєзнавчої роботи в початковій школі 
сприяє використання елементів музейної педагогіки у навчально-
виховному процесі початковій, зокрема музейно-педагогічних 
можливостей рідного міста. 

Подальші дослідження мають орієнтуватися на розробку 
спільних краєзнавчих проектів працівників місцевих музеїв і 
вчителів початкової школи. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ 

СТУДЕНТСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
 

Людмила Петрівна Процай, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 
 
Анотація. У статті висвітлено стилістичні особливості викладу 

наукових текстів, методичні рекомендації молодим ученим щодо 
написання курсової та магістерської роботи. Подано детальну 
характеристику стилю наукового дослідження: об’єктивність, чіткість, 
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доступність, стислість та послідовність викладу матеріалу. Пропоновано 
специфічну фразеологію наукового тексту, орієнтовні варіанти мовних 
одиниць для забезпечення наукового стилю. 

Ключові слова: науково-дослідна робота, науковий стиль, норми 
наукового стилю, специфічні мовні одиниці наукового тексту. 

Abstract. In the article the stylistic features of scientific texts as well as 
methodical recommendations to young scientists concerning writing of 
coursepaper and Master’s thesis have been highlighted. A detailed description 
of the scientific research style, i.e. objectivity, clarity, accessibility, 
conciseness and consistency of the material presentation has been presented. 
The specific phraseology typical for the scientific papers and approximate 
variants of the linguistic units for providing scientific style have been 
proposed. 

Key words: research work, scientific style, standards of scientific style, 
specific linguistic units of scientific text. 

 
THE SCIENTIFIC TEXT STYLISTIC FEATURES 

OF STUDENTS’ QUALIFICATION PAPERS 
 

Lyudmila Petrivna Protsai 
 
Проблема дотримання стилістичних норм у наукових текстах 

завжди актуальна. Особливої уваги вона набула з прийняттям 
Закону України Про авторське право і суміжні права (редакція від 
24.04.2017р.), що стимулював активізацію процесів, пов’язаних із 
створенням та використанням творів науки тощо. Важливою 
складовою професійної підготовки, що передбачає навчання 
студентів методології і методики дослідження, є науково-дослідна 
робота студентів. Тому важливим у дослідницькій діяльності 
виступає озброєння майбутніх науковців технологіями і вміннями 
стилістичного викладу власних результатів наукових досліджень.  

Проблему стилістичного викладу наукового тексту розглянено 
у навчально-методичних посібниках та підручниках таких учених, 
як Артемчук Г. І., Білуха М. Т., Гавриш Р. Л., Гончаренко С. У., 
Коломієць В. О., П’ятницька-Познякова І. С., Пелеха Ю. І., 
Пилипчук М. І., Підюшенко В. Л. та інших. Психологічні 
особливості творення наукового тексту викладені в методичних 
рекомендаціях за редакцією Андрієвської В. В. 

Мета статті полягає у висвітленні стилістичних особливостей 
викладу наукових текстів та орієнтована на науково-дослідну 
роботу молодих учених і студентів. 
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При підготовці кваліфікаційної роботи потрібно 
дотримуватися наукового стилю її написання, який полягає в 
інтерпретації власної й аналітично опрацьованої запозиченої точок 
зору з метою встановлення наукової істини. Науковий стиль – це 
стиль безособового монологу, що позбавлений емоційного 
забарвлення. Насамперед він призначений для опису результатів 
дослідження, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, роз’яснення 
сутності явищ, систематизації знань тощо. Найхарактернішою 
ознакою наукового стилю є формально-логічний спосіб викладу 
матеріалу, що відображений у всій системі мовних засобів.  

Норми наукового стилю суворо регламентують характер 
викладення наукової інформації. У зв’язку з цим, автор наукової 
роботи повинен застосовувати специфічну фразеологію наукового 
тексту, що виключає вживання особового займенника першої особи 
однини «я». У курсовій (магістерській) роботі замість займенника 
«я» вживається «ми» з метою представлення думки дослідника, як 
точки зору наукової школи або наукового напряму. 

Принципове значення у тексті відіграють наукові терміни, які 
потрібно вживати в їх точному значенні, вміло і доречно. Означення 
та інтерпретації понять бажано виписувати з офіційних джерел, 
довідників, словників, підручників тощо. Неприпустимо поєднувати 
в одному тексті різну термінологію. 

Стилістичні особливості наукової роботи полягають 
насамперед в об’єктивності, чіткості, доступності, стислості та 
послідовності викладу матеріалу. 

Об’єктивність викладення матеріалу передбачає, 
насамперед, наявність у тексті посилань на використані джерела. 
Для цього доцільно вживати такі слова, словосполучення та 
вислови, як наприклад «згадано у фундаментальній праці …», 
«представлено на сторінках журналу …», «у праці …. висвітлено 
окремі аспекти ….», «Рушійною силою …, основними формами 
вияву … стали …», «Саме тому змістові аспекти …, ми розглядаємо 
як …», «Установлено, що …», «у монографії … вченого 
репрезентовано як основоположника …», «Стислі відомості про … 
подано в словникові …, відтоді вони дубльовані в нарисах ….», «За 
даними …», «Джерелами дослідження слугували праці …», «Як 
зазначає …», «з нашого погляду …» тощо. Ступінь достовірності 
повідомлення можна також передати завдяки словам «розуміється», 
«справді», ступінь можливості «виходячи з цього», «можна 
припустити, що …», «ймовірно …», «можливо …» тощо. 
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Чіткість наукового стилю полягає у цілеспрямованому 
виборі слів і висловів, граматичних конструкцій, які передбачають 
чітке дотримання норм зв’язку слів у словосполученні. Для тексту 
курсової (магістерської) роботи, який потребує складної 
аргументації й виявлення причинно-наслідкової залежності, 
властиві складні речення різних видів з чіткими синтаксичними 
зв’язками. Тому слід вживати складені сполучники підрядності: 
«завдяки тому, що», «між тим, як», «тому, що», «замість того, щоб», 
«з огляду на те, що», «зважаючи на те, що» «внаслідок того, що», 
«після того, що,» «в той час, як», «одночасно з» тощо. 

Доступність – вміння писати зрозуміло і дохідливо. 
Практика показує, що багато непорозумінь виникає там, де автор 
використовує багатозначні слова і словосполучення. Простота 
викладу сприяє розумінню наукової роботи, проте не можна 
ототожнювати простоту з примітивністю. 

Стислість – важлива якісна характеристика наукового 
стилю, реалізація якої потребує уникнення зайвих слів, іншомовних 
слів, що дублюють українські, невиправданих повторів, надмірної 
деталізації: не розтягувати занадто фрази, не розривати думку 
довгими вставками, обмежувати кількість підрядних речень, 
обмірковувати поділ на абзаци, не переставляти думки тощо.  

Обов’язковим у науковій роботі є послідовність викладу 
матеріалу, яка обумовлена змістом роботи. Написання роботи має 
відбуватися послідовно за розділами, параграфами, пунктами, однак 
орієнтовний план викладу матеріалу вже має бути готовий в цілому 
ще під час детального опрацювання літературних джерел.  

Відповідно до структурних розділів кваліфікаційної роботи 
пропонуємо використовувати специфічну фразеологію наукового 
тексту. Орієнтовні варіанти мовних одиниць для забезпечення 
наукового стилю дослідження наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

№ 

Складова 
частина 
курсової 

(магістерської) 
роботи 

Мовне оформлення 

Вступ 
1 Актуальність 

проблеми 
У сучасних умовах розвитку початкової освіти … є 
… 
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки … 
Однією з актуальних проблем … є … 
Особливе значення має питання … 
Соціальна значущість теми визначається … 
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Серед проблем пов’язаних з …, особлива увага 
дослідників приділяється питанню ….  
У зв’язку з …, великого значення набула проблема 
… 
Зацікавленість у проблемі зумовлена … 
Підтвердженням актуальності проблеми … є 
Отже, актуальність …, необхідність …, потреба 
використання… зумовили вибір теми … 
Увагу сучасних дослідників […] привертає проблема 
… 
Актуальність питань … засвідчують наукові 
розвідки […] 

2 Відомий варіант 
рішення, аналіз 
останніх 
літературних 
джерел 

З науково-методичних джерел дізнаємося, що … 
Сучасні вчені зробили вагомий внесок … 
У різні часи аналізові підлягали … 
Представники … напряму (школи) пропагують 
(пропонують) … 
Глибоко й ґрунтовно окреслили шляхи розв’язання 
проблеми … засновники наукової педагогіки […] 
Педагогічна концепція […] націлена на … 
Переконання вченого стосовно … 
Широке застосування одержали … 
Проблемі … присвячено значну кількість публікацій 
… 
Джерелами дослідження слугували праці … 
Останнім часом даній проблемі приділялася велика 
увага в таких роботах, як … 
Висвітлення проблеми знайшло відображення в 
монографіях […], в низці статей […], дисертацій 
[…] 
У процесі аналізу комплексу матеріалів і джерел, 
встановлено, що … 
Особливий інтерес у нашому дослідженні … 
Провідні положення … окреслені в працях ... 
Узагальнення схарактеризованих вище літературних 
джерел сприяло виборові системи підходів до … 
… підхід передбачає, уможливлює, дає змогу, 
сприяє … 

3 Недоліки 
відомого варіанта 
рішення 

Використання … пов’язане з серйозними 
труднощами … 
Остаточним підтвердженням неефективності 
системи … 
Висока вартість (працеємність) … не дозволяє, не 
дає можливості … 
Однак, незважаючи на …, існують перешкоди щодо 
… 
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Поряд із перевагами, запропонований автором 
роботи […] підхід має такі недоліки  
Однак, даний підхід,описаний в […] не дає відповіді 
на, невиправдано звужує можливості … 
Запропонований у […] спосіб … обмежує, негативно 
позначається на … 
Складність …зумовлена тим, що … 
Проведений аналіз … переконує у тому, що 

4 Цільова 
установка 

Мета дослідження полягає в … 
Відповідно до мети визначено такі завдання  
Охарактеризувати місце і роль … 
Обґрунтувати процес …, систему … 
Узагальнити досвід … 
Виявити й систематизувати … 
Здійснити актуалізацію … 
Із метою з’ясування впливу … 
З метою ґрунтовного, науково-об’єктивного, 
конструктивного вивчення проблеми … 

Основна частина 
5 Опис 

запропонованого 
варіанта рішення 
або предмета 
розгляду 

Запропонована … форма …базується на … 
Пропонується такий метод …, завдяки чому  
Нижче пропонується один із методів … 
Запропонований підхід ґрунтується на … 

6 Особливості 
(новизна) 
запропонованого 
варіанта рішення 

Особливість запропонованого способу … полягає в 
… 
Особливістю … є … 
Відмінна риса запропонованого нами методу … 
полягає у … 
Характерними ознаками, що відрізняють наш спосіб 
…, є … 
Новизна запропонованого підходу полягає в  
Новизна … виявляється в … 
Принципова відмінність і новизна запропонованої 
системи (моделі) полягає в  

7 Призначення 
предмета 
розгляду 

… використовується для … 
… призначений для … 
 … слугує для … 
… може бути використаним в якості … 
Можливим є його використання як …, 
Виходом з такої ситуації, на наше переконання, є … 

8 Місце 
дослідження 

Співробітниками … запропоновано … 
В … проведено дослідження … 
На базі … проведено дослідження … 

9 Технічні засоби, 
обладнання 

У процесі дослідження використовувалася нові 
інформаційні технології … 
Технічною базою … слугувала ... 
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Для … застосовувалося обладнання, що включає … 
З метою … було використано апарат … 

10 Методи 
дослідження 

У даній роботі використовується метод … 
Дослідження передбачило комплексне використання 
таких методів, як … 
Для … використовувалося анкетування, інтерв’ю 
тощо … 
Поєднання спостереження і тестування дозволило … 
Застосування таких методів, як … дало можливість 
… 
До складу методів, що забезпечують проведення 
даної роботи, входили … 
… використовувалася методика … 
Метод ґрунтується на … 
На засадах … методу … обґрунтовано … 

11 Експериментальн
а перевірка 

Експеримент засвідчив, що … 
Експеримент проводився у …, на базі … 
Мета експерименту – … 
Наші експерименти довели, що … 

12 Приклади Наприклад, … 
Розглянемо на прикладі … 
Наведемо приклад … 
Звернемося до прикладу … 
Цей приклад підтверджує, що … 
Даний приклад дає підстави стверджувати, що … 

13 Математичний 
апарат 

Використаємо формулу (критерій)… 
Розрахунки показали, що … 
Виходячи з розрахунків, … 

14 Уточнене 
представлення 
інформації 

На рис. 1 чітко видно … 
Дані, наведені в табл.. 5, дозволяють стверджувати, 
що … 
Графік демонструє залежність … 
На схемі відображено … 

Висновки 
15 Результати Результати показали наступне … 

Результати … виявились такими … 
Описані результати засвідчують, що … 
Основні результати дослідження полягають у 
наступному … 
Основним результатом проведеного аналізу слід 
уважати … 
Одержані результати … дозволяють стверджувати, 
що … 

16 Висновки Таким чином, можна зробити висновок, що… 
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок 
проте, що … 
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Тобто, підводячи підсумок, можна констатувати 
наступне … 
Наприкінці зазначимо, що … 
Підсумовуючи попередні міркування, можна 
зазначити, що … 
Підводячи підсумки проведеного аналізу, варто 
відзначити … 
Робота дозволяє зробити висновок, що … 
Схарактеризовано місце й роль … 
Встановлено, що вагомий вплив на … 
Обґрунтовано процес розвитку … 
Узагальнено досвід … 
Виявлено та систематизовано ідеї … 
Здійснено актуалізацію проблеми … 

17 Переваги 
запропонованого 
варіанту рішення 

Цей спосіб має ту перевагу, що … 
Відповідно переваги полягають у … 
Аналіз засвідчив переваги методу … 
Запропонований спосіб дозволяє підвищити …, 
прискорити …, знизити … 

18 Рекомендації Методична система … може бути рекомендованою 
… 
Цей метод може бути рекомендованим для 
Може знайти застосування у … 
Висновки й узагальнений фактичний матеріал 
можуть слугувати для … 

 
Рекомендуємо також використовувати специфічні мовні 

одиниці наукового тексту, наведені в табл. 2. 
Таблиця 2 

Специфічні мовні одиниці наукового тексту 
Послідовність 
розвитку думки 

спочатку, насамперед, передусім, потім, услід, по-перше, 
по-друге, отже і т. ін. 

Заперечення проте, тимчасом, але у той час як, тим не менше, аж ніяк 
причинно-
наслідкові 
зв’язки 

таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, 
внаслідок цього, крім того, до того ж 

перехід від 
однієї думки до 
іншої 

Мова вже йшла про те, що … 
відтак раніше ніж перейти до, звернімося до, розглянемо, 
зупинимось на, розглянувши, перейдемо до, необхідно 
зупинитися на, необхідно розглянути 

 
Для полегшення процесу написання наукової роботи радимо 

озброїтися словниками: тлумачним – для правильного й влучного 
вживання термінів чи понять; орфографічним – для уникнення 
грубих помилок; синонімів – для уникнення повторів слів у 
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реченнях; російсько-українським – для добору адекватних 
україномовних відповідників російськомовних слів (не варто 
використовувати електронний перекладач). У цьому аспекті стає 
особливо важливим авторське редагування тексту роботи. Як 
показує досвід, автору-початківцю помітити логіко-стилістичні й 
орфографічні помилки у власному тексті заважає упередження: 
йому здається, що таких помилок він ніколи не робить.  

Авторське редагування досить зручно здійснювати засобами 
текстового процесора Microsoft Word. Заключне редагування готової 
роботи автору варто здійснити, коли з’явиться впевненість у 
достатньому розкритті теми. З цього моменту корисно робити 
невелику паузу в роботі, аби в подальшому можна було б критично 
оцінити написаний текст. Отже, першими читачами вашої наукової 
роботи є ви самі, а вже потім науковий керівник. 
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Анотація. У статті розглянуто один із методів формування 

операційного стилю мислення й разом з тим ключової компетентності – 
вміння вчитися – метод проектів. Проаналізовано шляхи його 
застосування у роботі з дітьми молодшого шкільного віку на уроках 
інформатики. 

Ключові слова: steam проект, інформатика, молодші школярі, 
проектна діяльність. 

Abstract. In the article one of the methods of forming the operational 
style of thinking and, at the same time, the key competency - learning ability - 
method of projects is considered. The ways of its application in work with 
children of junior school age in computer science classes are analyzed. 

Key words: steam project, computer science, junior schoolchildren, 
project activity. 
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Kateryna Vasylivna Riabchun 
 
На сьогодні перед освітою стоїть безліч завдань і 

найважливіша з них – підготовка підростаючого покоління до життя 
в інформаційному суспільстві. Знайомство з новими 
інформаційними технологіями дає можливість учням доторкнутися 
до того інформаційного світу, в якому їм доведеться жити і 
працювати завтра. Це полегшить в майбутньому їх адаптацію до тих 
змін, які неминуче принесе інформаційна революція, яка 
відбувається в світі. Отримання певної інформації у вигляді знань 
під час навчання не може стати гарантом успіху кар’єри 
випускника. Інформаційний бум породжує нові професії, стають 
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затребуваними цілі галузі професійної діяльності, що вимагає від 
людей високої мобільності. 

Не випадково відоме гасло «Освіта на все життя» перестав 
бути актуальним і в даний час замінюється гаслом «Освіта через усе 
життя». Кожен випускник школи повинен бути готовий до того, що 
йому все життя доведеться вчитися: вивчати нову техніку, нові 
технології роботи, підвищувати свою кваліфікацію, здобувати 
додаткову освіту, щоб бути конкурентоспроможними на ринку 
праці. У ще більшій мірі йому потрібні вміння і навички планування 
своєї діяльності, пошуку інформації, необхідної для вирішення що 
стоїть перед ним завдання, побудови інформаційних моделей, 
дисципліни спілкування, інструментування всіх видів діяльності, 
навички використання сучасних технічних засобів. 

Сукупність усіх цих нових знань, умінь і навичок становить 
операційний стиль мислення, формування якого є одним із завдань 
школи. При цьому важливу роль в системі освіти відіграють ліцеї, 
спеціалізовані в інформатиці та ІКТ. Вони повинні стати полігоном 
інновацій, що передують широкому впровадженню ІКТ в освіту, 
центрами для експериментальної методичної роботи. У Концепції 
модернізації змісту загальної освіти кажуть, що основним 
результатом діяльності освітнього закладу повинна стати не система 
знань, умінь і навичок сама по собі, а набір ключових 
компетентностей в інтелектуальній, цивільно-правової, 
комунікаційної, інформаційної та інших сферах. 

У своїй роботі ми розглядаємо один з методів формування 
операційного стилю мислення і, як наслідок, ключових 
компетентностей -метод проектів. 

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція 
технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та 
перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-
фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. У 
віддаленому майбутньому з’являться професії, про які зараз навіть 
уявити важко, всі вони будуть пов’язані з технологією і високо 
технологічним виробництвом на стику з природничими науками. 
Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій. 

Які є нормативно-правові засади впровадження STEAM-освіти 
в Україні? Нормативно-правовими засадами впровадження STEAM-
освіти в Україні є: − Закони України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту»; − Укази Президента України «Про Національну 
стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 
(№ 344/2013 від 25.06.2013), «Про заходи щодо забезпечення 
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пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 
30.09.2010), «Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Україні» (№ 928/2000 від 
31.07.2000). 

Теоретичне обґрунтування цього методу здійснили відомі 
науковці В. Зверєва, А. Моісеєв, М. Поташник, В. Лазарєв, 
Г. Селевко, І. Сисоєв та ін. Проблемі організації проектної 
діяльності в початковій школі присвячені праці Т. Башинської, 
Л. Коваль, О. Онопрієнко, В. Тименко та ін. [1]. 

Теоретичний дискурс проблеми STEM-освіти розкрито в 
працях зарубіжних (Georgette Yakman, George Lucas, Jonathan W. 
Gerlach) та вітчизняних вчених (С. Галата, О. Коршунова, Н. Морзе, 
О.Патрикеєва та інші). Науковці досліджують проблеми і 
перспективи STEАM-освіти, STEАM-напрями (робототехніка, 
Інтернет речей), розкривають особливості використання ігрових 
технологій в STEАM, висвітлюють проблеми STEАM-підготовки 
вчителів тощо. Разом із тим, практичні питання щодо реалізації 
STEAM-освіти у початковій школі залишаються недостатньо 
вивченими. 

Викликами сучасного суспільства є, з одного боку, постійно 
зростаючий дефіцит фахівців високотехнологічних галузей, здатних 
до комплексної науково-інженерної діяльності, а з іншого – падіння 
зацікавленості учнів до дисциплін природничо-математичного 
циклу, знання яких покладено в основу створення і розвитку 
сучасних технологій різного рівня та спрямування: від техніки до 
соціально-економічних процесів. Зазначене протиріччя має 
глобальний характер і потребує докорінного перегляду існуючих 
нині моделей освіти, освітніх програм, методів організації навчання, 
відставання якого від вимог світового ринку у сфері економіки та 
технологій складає десятиріччя. 

Сьогодення об’єктивно стикається з дефіцитом спеціалістів, 
обізнаних у науковій сфері, здатних брати участь у інноваційних 
процесах і забезпечити стабільний розвиток суспільства у 
майбутньому. Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку 
природничо-математичної освіти, який здатний вирішити зазначену 
проблему, є STEAM – орієнтований підхід до навчання. [9]. 

Мета статті – розкрити особливості STEAM проектів 
діяльності молодших школярів на уроках інформатики. 

Поняття «проект» вперше з’явилося у XVII-XVIII століттях та 
інтерпретувалося як «експеримент» у природничих науках і 
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«розгляд справ» у юриспруденції. У XIX столітті під проектом 
розуміли модель, зокрема Вудворта – модель навчання, що 
передбачала формування в учнів знань та вмінь, які в подальшому 
знадобляться для конструювання проектів; модель Річардса – 
«занурення» в проблему та її фундаментальне дослідження.  

Технологія проектування активно та успішно продовжила 
впроваджуватися педагогами у зарубіжних школах, зокрема, у 
США, Великій Британії, Бельгії, Фінляндії, Німеччині, Італії та 
інших країнах світу. Вона здобула популярність завдяки 
раціональному поєднанню теоретичного знання та її практичного 
застосування для розв’язання конкретних проблем. 

Вітчизняні учені сучасної педагогічної теорії і практики 
вважають, що у проектній діяльності чільне місце посідає 
самостійна робота учнів (О. Пометун), важливим є прагнення знайти 
розумний баланс між академічними знаннями, уміннями та 
навичками (О. Пєхота), орієнтація на творчість учнів (А. Лебедєв).  

Під навчальним проектом Є. Полат розуміє – об’єднану 
навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, 
організовану на основі комп’ютерних телекомунікацій, які мають 
спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, 
спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності 
[4]. Вчена наводить таку типологію проектних робіт за домінуючим 
видом діяльності: дослідження, творчі, рольово-ігрові, 
інформаційні, практично-орієнтовані проекти; за предметно-
змістовою галуззю: монопроекти та межпредметні проекти; за 
характером координації проекта: з відкритою, явною, прихованою 
координацією; за характером контактів: внутрішні, регіональні, 
міжнародні; за кількістю учасників проекту: особистісні, парні, 
групові; за довготривалістю: короткострокові та довгострокові [4].  

Отже, як відзначають вітчизняні дослідники, проект – це 
система навчання, за якою учні набувають знань, умінь і навичок у 
процесі планування та виконання практичних завдань-проектів, що 
постійно ускладнюються. Під час роботи за проектом чільне місце 
посідає самостійність учнів та їхня активність, ініціативність, 
захопленість. Проекти можуть мати індивідуальний, груповий чи 
колективний характер. В її основу покладено ідею здійснення 
навчання на активній основі, через самостійну і практичну 
діяльність учнів з урахуванням їхніх особистих інтересів. 

Що ж таке STEAM проект? Акронім STEАM (від англ. Science 
– природничі науки, Technology – технології, Arts – мистецтво, 
Engineering – інженерія (не інжиніринг!!!), проектування, дизайн, 
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Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної 
дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні 
міждисциплінарних практико орієнтованих підходів до вивчення 
природничо-математичних дисциплін [9]. 

Тобто STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + 
Engineering + Arts + Mathematics (природничі науки, технологія, 
читання + письмо, інженерія, мистецтво, математика). 

Виходячи із вищевикладеного, слід зазначити, що для сучасної 
школи проектувальна діяльність є способом досягнення дидактичної 
мети, через детальну розробку проблеми (технологію), котра 
повинна завершитися цілком реальним, практичним результатом, 
оформленим тим чи іншим чином. 

Створення проекту – це творчість у першу чергу учнів, які 
працюють над проектом. Враховуючи рівень розвитку самостійності 
у дитини, педагог обирає певний характер координації.  

Метод проектів знаходить підтримку, а його можливості 
розкриваються особливо яскраво там, де освітні системи прагнуть 
знайти «розумний баланс між академічними знаннями і 
прагматичними вміннями» [5]. Такий областю з успіхом може бути 
інформатика в силу її метапредметний характеру, значну роль у 
формуванні в учнів навичок роботи з різними інформаційними 
об’єктами, в підвищенні інформаційної культури сучасного 
суспільства в цілому. Метод проектів органічно інтегрується з 
курсом раннього навчання інформатики, забезпечуючи молодшим 
школярам «природність» процесу навчання, на важливість якого 
звертав нашу увагу C. Пейперт – видатний американський педагог, 
математик, психолог, творець навчального середовища Лого [7]. 

Характеризуючи проектну технологію, слід вказати на те, що 
це технологія навчання, реалізація якої розширює можливості 
традиційного опрацювання учнями певної теми, оскільки 
спрямована на створення під час виконання ними навчального 
проекту певного матеріального або інтелектуального продукту, що 
безпосередньо стосується теми.  

Метод проектів завжди передбачає вирішення якоїсь 
проблеми, але вирішення багатьох завдань на уроках інформатики 
важко назвати проблемними. Учні, виконуючи завдання на уроках 
інформатики, вирішують не проблему, а виконують певні алгоритми 
дій, вправи. Виходить, що завдання одне (припустимо виконання 
малюнка), а варіанти його вирішення залежать від особливостей 
мислення, бачення світу, міри інформаційної компетентності учня, 
використання сукупності різних методів і засобів навчання, 
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інтеграції знань і вмінь з різних галузей науки, техніки, технології, 
творчих областей. 

Саме тому на уроках інформатики корисно застосовувати 
елементи проектної діяльності. Не звичне вирішення завдань, а 
виконання творчих проектів, де оформлення, спосіб реалізації 
залежать від учня і його можливостей. Окрім того, саме на уроках 
інформатики молодші школярі ознайомлюються з необхідним 
програмним забезпеченням для створення проектів та оформлення 
його результатів. 

При цьому під творчим проектом мається на увазі самостійна 
творча робота, виконана під керівництвом вчителя. Якість же 
виконання творчого проекту залежить від того, наскільки міцні 
знання, уміння і навички учня, які він придбав на уроках 
інформатики. На уроках інформатики вивчається достатня кількість 
тем, де учень може проявити свою творчість. 

Наприклад, при вивченні теми «Графічний редактор Paint» 
учні отримують завдання (короткостроковий проект) – створити 
святкову листівку, запрошення. Тут акцент робиться на творчі 
здібності учнів. 

Інформатика та інформаційні технології інтегруються з будь-
яким навчальним предметом. Таким чином, уміння та навички при 
використанні програмного забезпечення, отримані на уроках 
інформатики, учень може і повинен використовувати в своїй 
учбовій діяльності. 

Учні, які працюють у STEAM-проектах, можуть самостійно 
обирати теми досліджень, шляхи їх виконання та спосіб 
представлення отриманих знань та вмінь. При цьому їхнє навчання 
має відповідати вимогам навчальних програм, державних освітніх 
стандартів та вимогам до оцінювання знань і навичок [8]. 

STEAM-проекти завжди передбачають вирішення цікавих та 
актуальних проблеми з реального життя учнів (школи, громади) 
шляхом застосування нових для них знань (передбачених 
програмою та державним стандартом). Наприклад, спроектувати 
«розумну» шкільну теплицю для вирощування полуниці взимку або 
спроектувати робота-пилососа для прибирання класу (власного 
будинку) або спроектувати систему «розумний будинок» чи 
«розумна школа» тощо [9]. 

Висновки. Таким чином, варто зазначити, що проект – це 
поєднання теорії та практики, постановка певного розумового 
завдання і практичне його виконання. Вибір методу проектів як 
доповнення до традиційної форми навчання спрямований перш за 
все на повторення і закріплення вивченого матеріалу. 
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Використання методу проектів на уроках інформатики у 
початковій школі є найбільш продуктивним, оскільки саме на цих 
уроках діти ознайомлюються з необхідним програмним 
забезпеченням для виконання проектів, а виконання самого проекту 
сприяє кращому засвоєнню навичок роботи з програмним 
забезпеченням. 

На відміну від традиційної організації навчального процесу 
STEAM-проекти наближають школярів до реалій, усуваючи розрив 
між теоретичним розв’язанням проблеми і практичним втіленням в 
життя набутих знань. Усвідомлена необхідність використання знань 
з різних дисциплін під час роботи над проектом сприяє міцному 
засвоєнню нових знань. На основі нашого практичного досвіду та 
теоретичних досліджень підкреслимо, що такий підхід сприяє 
розвитку в учнів метауміння застосовувати знання на практиці в 
складних динамічних ситуаціях. 
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Останнім часом педагогічна наука активно розвивається, 
відбувається постійний пошук таких форм, методів і засобів 
виховання і навчання учнів, починаючи з молодшого шкільного 
віку, які втілюють кращі надбання цивілізації. Найбільш 
прогресивні педагоги дедалі більше цілеспрямовано 
використовують у навчально-виховному процесі потенціал різних 
культурно-освітніх осередків, наприклад, музеїв, що сприяє 
розширенню світогляду дитини, збагаченню її внутрішнього світу, 
вихованню любові до рідного краю, поваги до свого народу, 
розвитку естетичних смаків, відповідального, гуманного ставлення 
до природи тощо й у цілому підвищує якість процесу і результатів 
освіти. 

Важливе значення у цьому сенсі має перспективний напрям 
сучасної педагогічної галузі – музейна педагогіка. Багато вчителів в 
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своїй професійній діяльності звертаються до використання 
музейного компоненту з метою формування ціннісних орієнтацій 
школярів, розвитку їх творчих здібностей, усебічного виховання та 
розвитку. 

Музейна педагогіка передбачає проведення занять з різних 
навчальних предметів у музеї, зокрема шкільному, тобто такому, що 
функціонує в закладі освіти, або ж використання музейних 
експонатів безпосередньо на уроці поза музейним середовищем. 
Тобто, музейна педагогіка функціонує тоді коли існує взаємозв’язок 
освітнього простору з музеєм чи музейним предметом. 

Музей у закладі освіти є осередком активної педагогіки. Це 
унікальне середовище формує почуття причетності й поваги до 
минулого, викликає емоційно-оціночні судження та ціннісні 
ставлення. Цінні експонати дають можливість безпосередньо 
доторкнутися до навчального матеріалу, а це, безумовно, впливає на 
активізацію пізнавальної діяльності учнів. Використання шкільного 
музею в навчально-виховному процесі активно сприяє процесу 
особистісного зростання школяра, формуванню нового способу 
мислення та мотивації навчальної діяльності, що відповідає 
сучасним тенденціям особистісно орієнтованої освіти.  

Основоположні ідеї музейної педагогіки пов’язані з іменами: 
Г. Кершентейнера, А. Ліхтварка, А. Рейчвейна. Вивченням питань 
історії культурно-освітньої діяльності музеїв, методів взаємодії з 
різними категоріями музейної аудиторії, шляхів співпраці музеїв і 
закладів освіти займаються музейні педагоги за кордоном 
(О. Ванслова, Г. Гільмутдінова, І. Коссова, Л. Краснокутська, 
Г. Ломунова, О. Мельникова, А. Морозова, Б. Столяров, 
С. Троянська, Л. Шляхтіна, М. Юхневич) та в Україні (І. Вайнберг, 
Л. Вітенко, К. Гавловська, Л. Гайда, О. Караманов, Н. Отрох, 
Д. Щербак та інші автори). 

Вивчення можливостей шкільних музеїв у вихованні 
підростаючих поколінь започатковано наприкінці XІX – на початку 
XX століття в працях учених-педагогів та музейних діячів: 
М. Бартрама, А. Гусєва, О. Зеленка, Н. Хітькова, Ф. Шміта та інших 
авторів, які здійснили спробу з’ясувати основні питання 
функціонування шкільних музеїв у педагогічному процесі. 
Питаннями педагогічної діяльності на базі шкільних музеїв та інших 
музейних осередків у закладах освіти займаються: О. Ванслова, 
Л. Вітенко, К. Гавловська, Л. Гайда, О. Караманов, Б. Столяров, 
С. Троянська, М. Юхневич та інші автори. Власний досвід 
створення і використання потенціалу шкільних музеїв в освітньому 
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процесі початкової школи описують Ю. Беззуб, Н. Діденко, 
І. Самсонова, Ю. Співак та інші педагоги-практики. 

Сучасні дослідники з професійної підготовки майбутніх 
учителів висунули й обґрунтували ідею розвитку музейної культури 
майбутніх учителів та підготовки їх до музейно-педагогічної 
діяльності в школі (А. Бойко, Л. Гайда, Г. Ломунова, 
Ю. Омельченко, Ю. Павленко, Н. Пусепліна та інші вчені). 

Метою статті є висвітлення особливостей музеїв при 
навчальному закладі, здійснення аналізу діяльності музеїв у закладі 
освіти Полтавської області та оцінка їх впливу на формування 
цілісної особистості школяра, а також узагальнення практичного 
досвіду учителів початкових класів та музейних педагогів з питань 
уведення музейного компонента у процес виховання і навчання 
молодших школярів. 

Особливе місце у контексті досвіду музейно-педагогічної 
діяльності у сучасній школі займає шкільне музейництво, тобто 
функціонування власне музеїв та інших форм музейної комунікації 
(музейних кімнат, кабінетів, куточків, виставок, стендів, 
майстерень-музеїв, шкільних картинних галерей тощо), які, як 
слушно стверджую Ю. Павленко, зайняли визначене місце як 
елемент музейної педагогіки і є засобом візуалізації навчально-
виховного процесу та середовищем активної педагогіки [3]. 

Під поняттям «музейництво» слід розуміти «сферу 
успадкування історико-культурних цінностей, специфічно 
організований процес, у якому основою формування духовності є 
предметні результати людської діяльності (артефакти) та об’єкти 
природи (екофакти)». При цьому сучасні дослідники часто 
вживають його як синонім до термінів «музеєзнавство» і 
«музеологія» й розкривають через взаємозв’язки між супідрядними 
підсистемами: предмет музейного значення-музейний предмет, 
домузейні форми збереження та використання предметів музейного 
значення-музей, музейне будівництво [2]. 

Зокрема, музеї при закладі освіти покликані залучати 
підростаюче покоління до зібрання, вивчення та збереження 
культурно-історичних цінностей. Вони сприяють формуванню 
освітченої, ініціативної цілісної особистості з розвинутими 
патріотичними почуттями, повагою до звичаїв і традицій 
Українського народу. 

Музейна діяльність в навчальному закладі регламентується 
низкою нормативно-правових документів: 
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1. Положення про Музей при навчальному закладі, який 
перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України 
(наказ МОН України від 04.09.06 № 640); 

2. Положення про звання «Зразковий музей» (наказ МОН 
України 04.09.2006 № 640); 

3. Порядок обліку музеїв при навчальних закладах, які 
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України (наказ МОН України 04.09.2006 № 640); 

4. Закон України «Про музеї та музейну справу»; 
5. Положення про Музейний фонд України (Наказ МОН 

України 20.07.2000 № 1147). 
Т. Юренева зауважує що, важливо, щоб діяльність шкільного 

музею відповідала концепції активної, особистісно зорієнтованої 
вітчизняної музейної педагогіки, яка передбачає: 

− формування в учнів здатності та бажання усвідомлювати 
себе як особистість через надання можливості вибрати той вид 
діяльності в музеї навчального закладу, який найбільше цікавить; 

− культивування в учнів цінностей іншої людини шляхом 
ознайомлення з її діяльністю, показуючи внесок окремих 
особистостей у розвиток суспільства; 

− утвердження педагогом позитивної особистісної сутності 
вихованців, позитивно характеризуючи і високо оцінюючи їх участь 
у створенні музею; 

− використання «ефекту генерації», коли дитині тотально не 
транслюються відчужені знання, а вона є учасником активного їх 
створення;  

− здобуті таким чином знання емоційно збагачуються, 
набувають особистісного сенсу; 

− використання «ефекту присутності», коли учень відчуває 
свою причетність і до створення експозиції, і до пошукової 
діяльності, і до її презентації іншим; 

− ціннісно-смислова спрямованість предметної діяльності 
особистості, акцентування уваги на особистісному сенсі діяння, 
розуміння учнями значення діяльності у музеї для власного 
розвитку і становлення [4, с. 234]. 

Задля здійснення оцінки впливу музеїв у закладі освіти на 
формування цілісної особистості школяра, ми проаналізували 
діяльність цих музейних осередків у Полтавській області. Нині 
профільна палітра шкільних музеїв доволі широка, у ній 
представлені музеї історії школи, міста, села, археологічні, 
етнографічні, природознавчі, літературні, художні, техніко-
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економічні музеї тощо. Так, наприклад, за інформацією наданою 
Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
при навчальних закладах Полтавської області [1] діє 184 музеї, з них 
у сільській місцевості – 127. Слід зазначити, що шкільні музеї міста 
й області надзвичайно різноманітні за змістом експозицій і на їх базі 
проводиться змістовна пошукова робота, передусім краєзнавчого, 
національно-патріотичного та культурно-естетичного спрямування. 

Зважаючи на останні події, які відбуваються в нашій країні: 
Революція гідності, боротьба за незалежність на окупованій 
території України, стрімке піднесення та пропагування 
патріотичного виховання проводиться реставрація історичних 
відділів у музеях, створюються нові експозиції облаштовуються 
нові виставки. Крім того, у навчальних закладах організовуються 
різні благодійні акції на підтримку воїнів-учасників АТО. 
Наприклад, з ініціативи Ради музею історії школи Решетилівської 
гімназії імені І. Л. Олійника було організовано і проведено акцію 
«Здоровий сніданок учню – підтримка воїнам АТО». Мета цієї акції 
– пропаганда здорового способу життя серед учнів та збір коштів 
для воїнів АТО [1]. 

Цікавим є досвід зразкового музею народознавства «Диво» 
при Комсомольській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, де працюють над 
реалізацією молодіжного проекту «Український дивограй», метою 
якого є активізація національного виховання учнів школи, міста та 
регіону через вивчення, відновлення та втілення в сучасне життя 
давніх українських традицій, обрядів, народних промислів. На базі 
музею працюють Рада музею, Козацька рада, «Центр національно-
культурного відрядження» учнівського парламенту, школа 
екскурсоводів «Зернятко», пошукові загони, гуртки, секція 
мистецтвознавства МАН, етномайстерні «Дивограй» та «Піщана 
веселка». У цьому музейному середовищі панує атмосфера теплоти 
та творчості, адже вдало організовується спільна музейно-
педагогічна діяльність педагогів і дітей. Наприклад, на Великдень 
педагоги організовують колективну творчу справу – виготовлення 
родинних оберегів та створюють їх виставку під назвою «З 
прабабусиної скрині». 

Шкільні музеї здійснюють ефективно свою діяльність за 
умови, якщо вони є педагогічно доцільними та призначеними 
власним творцям. Зокрема так організовується та проводиться 
робота музею вишивки імені Героя України, заслуженого майстра 
народної творчості Віри Роїк при Лубенській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 7, у якому проводяться уроки 
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народознавства, майстер-класи з вишивки, свято Варвари – 
покровительниці вишивальниць та інші заходи. Цим умовам 
відповідає й реалізація у Кременчуці героїко-патріотичний проекту 
«Пам’ять про війну єднає», у ході якого активісти шкільних музеїв 
вивчають бойовий шлях військових частин, підпільний та 
партизанський рух. Юні краєзнавці спільно з ветеранськими 
організаціями створюють родинні літописи. Те, що шкільний музей 
є осередком активної педагогіки та центром, який може здійснювати 
масову та просвітницьку роботу доводить діяльність зразкового 
літературного музею при Тарандинцівській загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів імені В. Симоненка Лубенського району. Тут 
проводяться конкурси читців творів В. Симоненка, зустрічі з 
поетами, науковцями і шанувальниками його творчості. Щороку 13 
грудня та 8 січня відбуваються літературні Симоненківські свята, 
традиційно вручається літературно-мистецька премія імені 
В. А. Симоненка, тут проходять не тільки екскурсії, але й уроки і 
виховні заходи.  

Вивчення публікацій із досвіду роботи вчителів початкової 
школи, індивідуальні опитування, аналіз змісту шкільних і музейних 
веб-сайтів доводять, що на сьогодні помітно активізувалося 
використання елементів музейної педагогіки у роботі з дітьми 
молодшого шкільного віку. 

Вчителі початкової школи реалізують різні напрями музейно-
педагогічної діяльності у музейному середовищі, а саме: 

− планові тематичні музейні екскурсії; 
− використання музейних матеріалів як змістової складової 

методичного забезпечення навчально-виховного процесу (заняття у 
музейному середовищі та поза ним із залученням музейного 
компонента – музейні уроки, музейні виховні заходи, фрагментарне 
використання музейних предметів як засобів унаочнення та інші 
форми); 

− факультативна та гурткова робота на базі музею; 
− школа гідів для шкільного музею; 
− проведення науково-практичних семінарів, круглих столів 

та конференцій, присвячених актуальним питанням використання 
музейної педагогіки у початковій школі; 

− презентація розділу шкільного сайту з музейної педагогіки 
тощо. 

Особливе місце у контексті досвіду музейно-педагогічної 
діяльності у сучасній початковій школі займає шкільне 
музейництво, тобто функціонування власне музеїв та інших форм 
музейної комунікації (музейних кімнат, кабінетів, куточків, 
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виставок, стендів, майстерень-музеїв, шкільних картинних галерей, 
міні-музеїв тощо), які зайняли своє визначене місце як елемент 
музейної педагогіки і є засобом візуалізації навчально-виховного 
процесу та середовищем активної педагогіки. 

На нашу думку, важливо розуміти, що музейна педагогіка – 
сфера діяльності не лише музейних працівників, а й вчителів, адже 
їх глибока педагогічна компетентність та фахова підготовка 
дозволить удосконалити й урізноманітнити музейно-педагогічні 
програми, сприяти розробці довершених авторських музейних 
уроків та екскурсій, що, безумовно, позитивно відобразиться на 
розвитку школярів. 

На нашу думку, шкільні музеї та інші форми музейної 
комунікації у закладах освіти потрібно розглядати передусім як 
освітній феномен, а не музеєзнавчий. При цьому ми погоджуємося з 
думкою М. Юхневич про те, що слово «шкільний» повинне 
визначати не лише місце розташування, а й специфіку музею. Він 
потрібен школі не лише як церемоніальна зала, куди запрошують 
поважних гостей, а як стимул творчої активності дітей, спосіб 
удосконалення й поглиблення їхньої взаємодії з педагогом, засіб 
збагачення навчального процесу [5, 157]. 

Музей в освітньому закладі створюється з метою виховання, 
навчання, розвитку та соціалізації учнів. І, слід відмітити, що він 
потрібен у школі всім: першокласникові, котрий тільки-но починає 
здобувати важливу життєву здатність – вчитися, випускникові 
школи, котрий стоїть на порозі здобування професії, й, з рештою, 
учителю, який повинен щоденно знаходити переконливі і 
максимально ефективні засоби освітньо-виховних упливів. 

Багаторічний досвід шкільних музеїв доводить, що вони 
допомагають учителеві вирішувати основні завдання професійної 
діяльності – здійснювати комплексний підхід до виховання учнів. 

Отже, музей при закладі освіти може виступати не тільки 
місцем для обліку, збереження та вивчення пам’яток історії, 
культури, а й культурно-освітнім центром з утіленням у життя 
прогресивних ідей навчання та виховання. Проаналізувавши 
діяльність шкільних музеїв у Полтавській області ми переконалися, 
що їх створення є дуже позитивним, адже це сприяє формуванню 
мистецької, краєзнавчої компетентності учнів а також формує 
почуття патріотизму, сприяє національно-патріотичному 
вихованню. Експозиційні можливості та саме середовище таких 
музеїв можна успішно використовувати у навчально-виховній 
урочній, позаурочній та позакласній роботі. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Анотація. У статті здійснено огляд наукових досліджень 
екологічної культури особистості та особливості її формування в 
контексті освітнього процесу в початковій школі. Автори висвітлюють 
основні форми та методами естетотерапевтичного впливу з метою 
формування в учнів природовідповідної діяльності та бережливого 
ставлення до оточуючого середовища. У статті наголошується, що 
педагог є центральною фігурою в екологічній освіті молодших школярів, 
адже саме він формує адекватне екологічне світобачення учнів 
молодшого шкільного віку.  

Ключові слова: екологічна свідомість, екологічна культура, 
екологічна рефлексія, естетотерапія, засоби естетотерапії, молодший 
шкільний вік, природотерапія. 
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Abstract. The article reviews the researching of the ecological culture 
and the features of its formation in the context of the educational process in the 
elementary school. The authors note, that the main forms and methods of 
aesthetictherapeutic influence on pupils in order to their nature-related 
activities and their attentive attitude to the native environment are: the lessons 
of kindness and thinking among nature, pedagogical dramatization, the days of 
ecological creativity, Ukrainian folk art therapy, methods of ecological 
associations, artistic representation of natural objects, ecological labialization, 
ecological reflection, ecological identification, ecological empathy and 
ecological representations. The article emphasizes that the teacher is a central 
figure in the naturaltherapied education of junior schoolchildren, because when 
he forms an adequate ecological worldview of pupils. Also, the authors 
outlined the perspective directions of further research, which consist in the 
development of integrated lessons with the use of aestetotherapeutic in order to 
creating the environmental literacy and environmental consciousness in the 
educational process in the elementary school. 

Key words: aestetotherapia, aestetotherapeutic means, ecological 
consciousness, ecological culture, ecological reflection, junior school age, 
naturaltherapy. 
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Природне середовище в усі часи було, є і буде незмінним 

партнером людини в її повсякденному житті. Але в умовах 
сьогодення перед людством гостро постає низка екологічних 
проблем: забруднення природного середовища, зниження здоров’я 
підростаючого покоління, недбале ставлення людства до природних 
ресурсів тощо. Головною причиною усіх цих негараздів була і є 
людина. Ось чому зараз перед усією педагогічною громадськістю 
постає проблема екологічної освіти і виховання учнівської молоді, 
починаючи з їх свідомого етапу формування – молодшого 
шкільного віку. Тому саме початкова школа має сформувати в учнів 
пізнавальний потенціал, виховати особистість, яка усвідомлює місце 
людини у довкіллі, розуміє сутність взаємозв’язків у природі, вивчає 
та досліджує рідний край. 

Мета статті – висвітлення психолого-педагогічних основ 
формування в молодших школярів екологічної культури засобами 
естетотерапії.  
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Проблемою розвитку екологічної культури та екологічної 
свідомості у молодого покоління займалися як класики педагогічної 
думки (Я. Коменський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський), так і сучасні науковці та педагоги-практики 
(Н. Байбара, О. Біда, Г. Бондаренко, В. Горощенко, Л. Іщенко, 
А. Кузьмінський, І. Малишевська, Г. Пустовіт, Л. Руденко, 
А. Степанюк, О. Ткаченко, О. Химинець та ін.). У своїх 
дослідженнях автори розглядають значення емпіричних знань та 
низку психолого-педагогічних засобів (український народний 
фольклор, гра, казка, музика, бесіда і т.д.) у формуванні екологічної 
культури школярів. Дослідники відзначають, що інтегрування 
окреслених технологій у зміст екологічної освіти створює умови для 
засвоєння дитиною бережливо-нормативного ставлення до природи 
як до цінності, відображеної в явищах матеріальної і духовної 
культури людства. 

Відтак особливої значимості набуває проблема використання 
психолого-педагогічних та дидактико-виховних матеріалів як 
засобів оптимізації навчально-виховного процесу, зокрема в аспекті 
екологічного виховання. Тому виникає потреба звернутися до 
ретельного вивчення окреслених технологій, які виступають 
своєрідними підсилювачами у розв’язанні актуальних проблем 
екологічного виховання через вагомі потенційні можливості. 

Перш ніж перейти до аналізу основних засобів формування у 
молодших школярів екологічної культури, здійснимо огляд 
основних дефініцій статті. 

Екологічна культура (з лат. cultura – виховання, розвиток, 
шанування) має низку тлумачень. Так, зокрема у педагогічному 
словнику С. Гончаренка воно трактується як «осмислене ставлення 
до природи у людини, яке забезпечує збереження, збагачення 
навколишнього середовища і створює сприятливі умови для життя 
та існування людини»; «міра і спосіб реалізації та розвитку 
сутнісних сил людини, екологічної свідомості і мислення в процесі 
духовного й матеріального освоєння природи і підтримання її 
цілісності» [3, с. 23]. Як зазначає О. Біда, в методиці викладання 
природознавства поняття «екологічна культура» вживається у 
різних аспектах, а саме як: органічна складова всієї культури 
суспільства, що характеризує сферу взаємодії людства з природою; 
риси особистості, її знання і переконання, підпорядкування 
практичної діяльності вимогам раціонального природокористування 
[1]. Деякі вчені екологічну культуру розглядають як культуру 
єднання людини з природою, гармонічне злиття її соціальних потреб 
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із нормальним існуванням природного середовища. Зокрема, 
І. Звєрєв, А. Захлєбний, І. Суравегіна, Л. Симонова-Салєєва 
характеризують людину, що оволоділа такого роду культурою, як 
таку, що підкорює всі сили своєї діяльності вимогам раціонального 
природокористування, піклується про покращення навколишнього 
середовища, не допускає його руйнування і забруднення [5; 6]. 
Відтак, будучи невід’ємним компонентом світогляду особистості, 
екологічна культура являє собою складне синтетичне утворення, яке 
знаходить відображення в сучасному навчальному процесі 
початкової школи, а саме при формуванні таких компетентностей: 
соціальна, громадська, компетентності в природничих науках і 
технологіях, екологічна грамотність і здорове життя [11]. Таким 
чином, екологічна культура молодших школярів – це особливе 
світорозуміння, що відображає такий стан соціально-природних 
знань, умінь, навичок, поглядів, переконань та моральних почуттів, 
які характеризують гармонійну єдність учня, суспільства і природи. 

Важливу роль у процесі формування екологічної культури 
вихованців в умовах школи І ступеня відіграє ефективна організація 
їх екологічної освіти і виховання. К. Гончарова, Г. Ковальчук та 
Л. Нарочна вважають, що екологічне навчання і виховання – це 
психолого-педагогічний процес, спрямований на формування в 
учнів знань наукових основ природокористування, необхідних 
переконань і практичних навичок, певної орієнтації та активної 
життєвої позиції в галузі охорони природи, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів [7, с. 17]. 

В цьому сенсі наявність у молодших школярів екологічної 
культури обумовлено сформованістю конкретних ціннісних 
орієнтацій, готовністю до природокорисної діяльності на основі 
екологічних знань, вмінь самостійного спілкування з оточуючим 
природним середовищем. Проте, здійснивши аналіз сучасного 
освітнього процесу в початковій школі, окрема когорта науковців 
(З. Запорожан, А. Захлєбний, І. Звєрєв та ін.) справедливо 
зазначають, що він спрямований в основному на розвиток суто 
інтелектуальної сфери молодших школярів в галузі екологічних 
знань і менше всього орієнтований на становлення емоційно-
моральних ставлень до природи [4, с. 190]. Погоджуючись із 
думкою вчених, зауважимо, що в змісті освіти також відсутні 
акценти на зворотній зв’язок у взаємодії учнів з природою, яка 
характеризується психотерапевтичним та дидактико-виховним 
потенціалом. Тобто взагалі не розкривається роль видів та засобів 
природотерапії у повсякденному житті та навчанні сучасних 
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молодших школярів. Відтак, формування у молодших школярів 
відповідального ставлення до природи та вмінь оптимальної 
взаємодії з природним оточенням – складний і довготривалий 
процес. Його результатом має бути не лише оволодіння 
відповідними знаннями та уміннями, а й активізація 
психотерапевтичних можливостей технологій природотерапії. 

Перший контакт із природним довкіллям дитина починає з 
раннього віку. Саме тоді закладаються початки її екологічної 
культури. Цей процес має ґрунтуватися на емоційно-ціннісному 
ставленні учнів до природи як до важливої духовної цінності. 
Цілеспрямована робота із формування екологічних уявлень у 
молодших школярів, може здійснюватися за допомогою різних 
методів впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців, 
метою яких є досягнення певних змін у розвитку якостей учнів, 
формування їх переконань, почуттів, навичок та поведінки. 
Розглянемо різноманітні методи і форми естетотерапії, що 
допоможуть сформувати необхідні компетентності в учнів. 

До основних форм естетотерапевтичної організації 
екологічної культури молодших школярів на основі праць О. Козіної 
та О. Степанян [8] відносимо: 

– Уроки доброти і мислення серед природи (проведення 
психотерапевтичних екологічних бесід, що мають спрямовувати 
учнів до активного усвідомлення важливості природи у житті 
людини, наслідків її діяльності у довкіллі, формування у дітей 
елементарних знань про здоровий спосіб життя, бережливого 
поводження з природними багатствами тощо); 

– Педагогічна драматизація (програвання ситуацій, що 
стосуються морального відношення учнів до природних ресурсів. 
Ймовірними темами для програвання можуть бути: «Діти нарвали 
великий букет конвалій в лісі», «Діти принесли безпорадне зайченя» 
тощо); 

– Дні екологічної творчості (проведення арт-терапевтичних 
занять, що передбачають створення образотворчих матеріалів на 
основі природних ресурсів, наприклад, створення «пісочних 
історій», колекцій чи аплікацій з різноманітного каміння, листя, 
квітів тощо) [8]. 

Заслуговують також методи, запропоновані С. Дерябо та 
В. Ясвіним: 

– Метод екологічних асоціацій (від лат. з’єднання) полягає в 
педагогічній актуалізації асоціативних зв’язків між різними 
психічними образами у контексті порушеної перед учнями 
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проблеми. Цей метод часто використовують для встановлення 
певної аналогії між будь-якими проявами природних об’єктів і 
відповідними соціальними проявами. Уявлення, що виникає при 
цьому, сприяє розвитку суб’єктивного ставлення учнів до феномена, 
що вивчається.  

– Метод художньої репрезентації природних об’єктів (від 
франц. представництво) полягає в актуалізації художніх 
компонентів уявлення світу природи засобами мистецтва. Особливе 
значення в процесі розвитку ставлення до природи тут належить 
образотворчому мистецтву, музиці, літературним творам. Скажімо, 
ставлення учнів до озера чи лісу буде формуватися значно 
ефективніше, коли поряд з теоретичною інформацією вчитель 
використовуватиме поезію, класичні літературні твори, музичні 
п’єси, твори живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва 
[13]. 

– Метод екологічної лабілізації (від лат. нестійкий) полягає в 
цілеспрямованій корекційній дії на певні взаємозв’язки в природі, 
внаслідок чого виникає психологічний дискомфорт, зумовлений 
розумінням неефективності усталених стратегій індивідуальної 
екологічної діяльності. Наприклад, можна переглядати з учнями 
фотознімки із зображеннями природних пейзажів та картин 
поєднуючи їх із фотознімками забруднення природного довкілля. 
Так, милуючись природною красою, учні відчуватимуть внутрішню 
напругу та дискомфорт, бачучи неприродність, чужинність цих 
слідів індивідуальної людської діяльності. 

– Метод екологічної рефлексії (від лат. відображення) полягає 
в педагогічній актуалізації самоаналізу, осмисленні школярем своїх 
дій та вчинків щодо їх екологічної доцільності. Цей метод стимулює 
усвідомлення того, як поведінка дитини може «виглядати» з погляду 
тих природних об’єктів, яких вона стосується. Скажімо, якщо учень 
забув своєчасно полити кімнатні квіти, його можна запитати: «Що 
вони могли б про тебе подумати?». Безумовно, з погляду рослин він 
«виглядає» безвідповідальною людиною. 

– Метод екологічної ідентифікації (від лат. ототожнювати) 
полягає в педагогічній актуалізації особистої причетності дитини до 
певного природного об’єкта, ситуацій, обставин, в яких вона 
перебуває. Метод стимулює процес психологічного моделювання 
стану природних об’єктів, сприяє кращому розумінню цього стану, 
що поглиблює уявлення школярів про даний об’єкт, актуалізує 
відповідну поведінку школярів стосовно природних явищ. 
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– Метод екологічної емпатії (від грец. співпереживання) має на 
меті педагогічну актуалізацію співпереживання учнів за стан 
природних об’єктів, а також співчуття їм. Це стимулює проекцію 
особистих станів на природні об’єкти через ототожнення з ними 
(співпереживання), а також переживання особистих емоцій та 
почуттів з приводу стану природних об’єктів (співчуття). Метод 
передбачає використання запитань, що актуалізують прояви емпатії 
до живих істот, на кшталт «Що він тепер відчуває?», «Який він має 
настрій?». 

– Метод екологічних експектацій (від англ. очікування) полягає 
в педагогічній актуалізації емоційно насичених очікувань майбутніх 
контактів особистості зі світом природи. Наприклад, перед 
екскурсією до лісу педагог налаштовує учнів на те, що вони «йдуть у 
гості до лісу». Адже, коли збираються в гості, відповідно одягаються, 
не смітять тощо. Найефективніше реалізація цих методів 
відбувається в умовах еколого-психологічного тренінгу, 
спрямованого на корекцію екологічної свідомості його учасників 
[13]. 

Ще одним стимулюючим фактором формування екологічної 
культури учнів початкової школи є українська фольклорна арт-
терапія. Можливості народознавчого матеріалу важко переоцінити, 
адже народні традиції, досвід, звичаї, норми поведінки, смаки, що 
склалися історично передаються вихованцям з покоління в 
покоління. Дотримуючись традицій своїх предків у сфері 
збереження і охорони довкілля, діти зможуть перейняти звичаї 
бережливого ставлення до природи, збереження її ресурсів та 
зниження наслідків екологічної кризи.  

Особливим жанром народної творчості є українська народна 
пісня, яка є надзвичайно ефективним засобом естетотерапевтичного 
впливу на учнів, адже передбачає роботу самопізнання, розвиток 
екологічних знань та вмінь, здійснює психокорекцію їх дій та 
вчинків. В українському народному дитинознавстві дитяча пісня 
здавна використовується як дієвий засіб навчання та виховання 
підростаючої особистості, вона апелює до почуттів та переживань 
кожної дитини. Універсальність та легкість сприймання народної 
дитячої пісні музично непідготовленим слухачем, як відмічає 
О. Федій, випливає з самої природи цього жанру, адже спів народної 
пісні дає можливість дитині через власне виконання пережити світ 
почуттів, емоцій, який відкривається у піснях, та визначити своє 
суб’єктивне ставлення до природних явищ та подій [12]. 
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Основною формою спілкування дитини з природою також є 
музичні народні ігри. Про важливість таких ігор відзначав 
В. Верховинець, який тлумачив гру як «найвідповіднішу форму 
руху для малечі», надаючи їй перш за все функції 
психотерапевтичного впливу. Необхідною й достатньою умовою 
повноцінного сприймання пісні вчений вважав стан повного 
внутрішнього комфорту, який обов’язково повинна відчувати 
дитина при спілкуванні з піснею [2]. Наведемо фрагмент народної 
гри «Просо»: всі діти діляться на рівні гурти, які стають один проти 
одного, взявшись за руки. Під спів першого рядка один гурт то 
наближається, то знов відходить. Теж робить другий гурт. Так діти 
«заспівують і одспівують», поки не проспівають всю пісню. 

Зауважимо, що народні ігри колись були частиною весняного 
календарного обряду, в яких і в словах, і в пластиці рухів 
відтворювалися елементи землеробської праці. Часто головними 
персонажами виступають звірі і птахи. Участь дітей у цих іграх 
сприяла вихованню любові до рідної природи, розвитку 
спостережливості, працьовитості та наполегливості. 

Потужним естетотерапевтичним потенціалом володіє робота 
по тлумаченню приказок та прислів’їв, що не лише дозволить 
зорганізувати процес екологічної освіти молодших школярів, а й 
вплине на формування їх екологічної свідомості, розвитку уваги, 
уяви і спостережливості. Наведемо приклади народних прикмет: 
«Холодна весна – градобійне літо», «Квітневі струмки землю 
пробуджують», «Якщо навесні летить багато павутиння – літо буде 
гаряче» та ін. Ознайомлюючи учнів із календарем народних 
прогностик, варто проводити фенологічні спостереження, які б 
підтверджували правильність тверджень українського народу. 

Можливими варіантами використання української 
фольклорної арт-терапії також можуть бути програвання народних 
свят з екологічною тематикою, вивчення народних 
природовідповідних традицій, прикмет та прислів’їв, читання 
народних казок про роль природи у житті людини та ін. 

Так, процес формування екологічної культури молодших 
школярів є кінцевою метою їх екологічної освіти та показником 
рівня їх екологічної свідомості. В результаті такої діяльності 
відбувається осмислення вихованцем своєї належності до світу, себе 
як особистості, невід’ємної частини природи, своїх вчинків, бажань, 
інтересів, напрямів самовдосконалення, розуміння учнем 
багатосторонньої цінності природи як джерела матеріальних, 
духовних сил суспільства, осмислене дотримання ним норм 
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поведінки в природі, що виключає нанесення їй шкоди, забруднення 
чи руйнування природного середовища, розвиток потреби 
спілкування з природою тощо. 

Важливу роль у організації окреслених технологій формування 
екологічної культури відіграє також особистість вчителя. Адже, 
означені методики володіють високим естетотерапевтичним ефектом 
та характеризуються двовекторністю впливу на обох суб’єктів 
діяльності: творча самоактуалізація при взаємодії учнів і педагога 
поєднує можливості кожного віку та дозволяє досягти 
максимального результату – формування цілісної особистості 
вихованця і вдосконалення особистості педагога [10]. В результаті 
такої естетотерапевтичної взаємодії у вчителя формується та 
вдосконалюється його педагогічна рефлексія, яка передбачає: 
усвідомлення мотивів своїх дій (чи здійснюються вони в інтересах 
вихованця, свого престижу, щоб догодити начальству, інструкції 
тощо); уміння відрізняти особисті труднощі від труднощів школяра; 
здатність поставити себе на місце іншого, побачити те, що 
відбувається, очима дітей, адекватно оцінити результати роботи 
[9, с. 19]. 

Таким чином, в основі формування екологічної культури 
молодших школярів засобами естетотерапії лежить принцип 
системного та цілеспрямованого розвитку відповідального 
ставлення учнів до навколишнього середовища, формування у них 
інтересу до пізнання законів природи, осмислення її універсальної 
цінності, необхідності збереження та примноження природних 
ресурсів, системи морально-естетичних ціннісних екологічних 
орієнтацій, усвідомлення закономірностей розвитку природи та 
суспільства, розуміння того, що людина – частина природи. 
Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка 
інтегрованих уроків з елементами естетотерапевтичних засобів з 
метою формування екологічної грамотності та екологічної 
свідомості в умовах освітнього процесу в початковій школі. 
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Анотація. У статті розкрито поняття «Web -квест» технології і 

обґрунтовано її як форма інтерактивного навчання молодших школярів в 
умовах НУШ, в рамках якої вчитель початкової школи формує пошукову 
діяльність молодших школярів, задає параметри цієї діяльності й 
визначає її часові межі. При цьому вчитель перестає бути «джерелом 
знань», створює необхідні умови для пошуку інформації, а учні 
початкової школи перетворюються з пасивних об’єктів навчальної 
діяльності в її активних суб’єктів. Web-квест є інтерактивним процесом, 
у ході якого молодші школярі виявляють мотиви до самостійного 
здобуття необхідних знань.  

Ключові слова: інтерактивні технології, Web -квест, методика 
Web -квест, інноваційні методи, інформаційно-комунікаційні технології. 
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Abstract. The article describes the concept of «Web-quest» 
technology and substantiates it as a form of interactive training of junior pupils 
in the conditions of Nursery, in which the teacher of elementary school forms 
the search activity of junior schoolchildren, sets the parameters of this activity 
and defines its time limits. At the same time, the teacher ceases to be a «source 
of knowledge», creates the necessary conditions for the search for information, 
and elementary school students turn from passive objects of educational 
activity into its active subjects. The Web-based project is an interactive 
process in which younger students find motives for self-learning. 

Key words: Web-quest, innovative information and communication 
technology. 
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Сьогодні, в умовах XXI століття, формується інформаційне 

суспільство, в якому на перше місце виходять комп’ютерні 
програми та технології. До такої тенденції мають бути готові і 
вчителі нової української школи, які вже сьогодні повинні 
використовувати у своїй роботі інновації часу [2].  

Слід практикувати нові форми роботи, здатні зацікавити 
молодших школярів до пізнання нового та незнайомого. Необхідно 
орієнтуватися на такі форми роботи з учнями, що сприятимуть 
розвитку критичного та креативного мислення, формуватимуть в 
учнів початкової школи нові знання та вміння [1]. Однією з таких 
форм роботи сьогодні є технологія Web -квест. Уроки розроблені у 
формі Web -квест у початковій школі набувають дедалі більшої 
популярності. Така підтримка нового методу, очевидно, обумовлена 
перш за все його ефективністю, що проявляється у підвищеній 
мотивації учасників Web -квесту, їх активністю під час виконання 
роботи, залученні візуалізації, нестандартних рішеннях, можливість 
проявити креативність, лідерство, навички співпраці у групі та інше. 
Навчання за допомогою технології Web -квест не лише дає знання 
молодшим школярам, але й вчить їх працювати у команді [9]. 
Проблемі розробки та використання Web -квестів у навчальному 
процесі присвятили свої доробки М. Андрєєва, О. Гапеєва, Б. Додж, 
Т. Марч, М. Шаповалова, В. Шмідт та ін. [10, 11]. 

Мета статті – розкрити поняття Web-квест технології, 
обґрунтувати її як форми інтерактивного навчання молодших 
школярів в умовах НУШ, в рамках якої вчитель початкової школи 
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формує пошукову діяльність учнів, задає певні параметри діяльності 
та визначає її часові межі.  

З метою ефективного підвищення якості навчальної діяльності 
молодших школярів в умовах НУШ на уроках є впровадження 
технології Web-квест, що сьогодні недостатньо висвітлено в 
сучасній педагогічній літературі.  

Web-квест поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових 
технологій у середовищі WWW засобами Web-технологій. 
Концепція Web-квеста була розроблена в США в університеті Сан-
Дієго в середині 90-х років професорами Б. Доджем [Dodge, 1997] і 
Т. Марчем [March, 1998]. На порталі університету Сан-Дієго 
розміщені методичні рекомендації, чисельні приклади і шаблони, 
які допоможуть самостійно створювати Web-квести [2]. Під квестом 
(англ. quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в 
якій гравець має досягати певної мети, використовуючи власні 
знання і досвід, а також спілкуючись з учасниками квеста [9]. У 
літературі існує ціла низка тлумачень цієї назви [2, 5, 10, 11]): 

− Web-квест – це ситуація з чіткими ролями всіх учасників.  
− Web-квест – це пошукова діяльність, спрямована по одному 

або декількох маршрутах, ведуча до певних цілей [9]. 
− Web-квест – проблемне завдання, для виконання якого 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету [2].  
− Web-квест (webquest) – це проблемне завдання з 

елементами рольової гри. 
− Web-квест – це формат уроку в початковій школі 

орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності 
молодших школярів, на якому значна частина інформації 
здобувається через ресурси Інтернету.  

− Web-квест в педагогіці – проблемне завдання з елементами 
рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні 
ресурси Інтернет [5, с. 34].  

Ряд вчених визначає технологію Web-квест як сукупність 
методів та прийомів організації дослідницької діяльності, для 
виконання якої учні початкової школи здійснюють пошук 
інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою.  

В. Кругліков називає такі принципи інтерактивного навчання, 
на яких базується і Web-квест технологія: індивідуалізації, 
гнучкості, елективності, контекстного підходу та розвитку 
співробітництва [6, с. 56]. П. Сисоєвим та М. Євстигнєєвим 
встановлено, що Web-квест є найскладнішою з низки інформаційно-
комунікаційних технологій, таких як Hotlist, Treasure Hunt, 
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Multimedia Scrapbook, оскільки у ньому можна вирішувати 
комплексні навчальні завдання, а відтак і формувати різноманітні 
мовленнєві та дослідницькі вміння, професійні якості [8].  

Методологічною основою Web-квест є активне навчання, що 
створює передумови для перетворення нової інформації, яку 
одержують учні, в нові знання, котрі вони можуть використовувати. 
Характерними особливостями Web-квесту, що відрізняють його від 
інших технологій є такі: заздалегідь визначені ресурси, в яких є 
інформація, необхідна для розв’язання проблеми.  

Робота з Web-квестами підвищує ІТ-компетентність вчителя 
початкової школи та молодшого школяра, знайомить з новими 
видами сучасних Інтернет-сервісів, розвиває інформаційну 
культуру, сприяє розвитку критичного мислення, формує вміння 
знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому. 
Технологія Web-квест дозволяє формуватися наступним 
компетенціям: 

– використання ІТ для вирішення професійних завдань (для 
пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у 
вигляді комп’ютерних презентацій, Web-сайтів, флеш-роликів, баз 
даних тощо); 

– самонавчання і самоорганізація; 
– робота в команді (планування, розподіл функцій, 

взаємодопомога, взаємоконтроль); 
– вміння знаходити кілька способів рішень проблемної 

ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати 
свій вибір; 

– навик публічних виступів (обов’язково проведення 
передзахисту та захисту проектів з виступами авторів, з питаннями, 
дискусіями). 

Створення та проведення квестів є нескладним процесом, що 
не потребує завантаження додаткових програм або одержання 
специфічних технічних знань та навичок – необхідним є лише 
комп’ютер, з доступом до мережі Інтернет та творче мислення. 

Як зазначає В. Шмідт, Web-квести – це міні-проекти, засновані 
на пошуку інформації в Інтернеті. Завдяки такому конструктивному 
підходу до навчання, учні початкової школи не тільки добирають і 
упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, але й скеровують 
свою діяльність на поставлене перед ними завдання[10]. Отже, Web-
квест характеризується відсутністю готових до виконання знань, 
алгоритмів розв’язання задач, певним зануренням у пошукову 
діяльність і зв’язком з реальним життям. То можна говорити, що 



138 

Web-квест в початковій школі – це дидактична структура, в рамках 
якої вчитель удосконалює пошукову діяльність молодших школярів, 
задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.  

 
Рис.1. Графічне представлення поняття «Web-квест» в початковій школі 

 
Тематика Web-квестів, що використовуються в початковій 

школі, може бути найрізноманітнішою. М. Шаповалова розрізняє 
два основні типи Web-квестів: короткострокові (розраховані на 
одне-три уроки) і довгострокові (охоплюють декілька місяців, 
семестр або цілий навчальний рік) [9]. 

Так як Web-квест є вид діяльності молодших школярів, для 
виконання якої вони здійснюють пошук інформації за допомогою 
мережі Інтернет за вказаними адресами, тому, єдиною умовою для 
успішного його проведення є наявність доступу до мережі Інтернет 
та відповідна підготовка вчителя та учнів.  

На сьогодні можливості Google величезні і вміння ними 
користуватися значно полегшують роботу і вчителя і молодших 
школярів. Такі форми роботи як вікторини, тести, ребуси, схеми, 
кросворди та інші, часто використовуються як завдання для Web-
квесту, їх можна розробити та виконувати за допомогою мережі 
Інтернет. Можна створювати і різноманітні дидактичні ігри, 
використовуючи додаток LearningApps.org, для створення стрічки 
часу – time.graphics, myHistro та інші.  
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Для створення онлайн тестів можна використовувати такі 
додатки – Kahoot, Socrative, ClassMarker, Plickers, Майстер тест, 
Твій тест та інші, для ребусів – rebus1/ua, для кросвордів – 
cross.highcat.org/, puzzlecup.com, для пазлів – JigsawPlanet.  

Створення Web-квесту для молодших школярів умовно можна 
розділити у 5 кроків. 

 

 
Рис.2. Схематичне покрокове створення Web-квесту в початковій школі 

 
Крок 1: Визначення теми. (Відповідно до вікових 

особливостей ) 
Крок 2: Вибір платформи. 
Крок 3: Формування завдання. 
Крок 4: Система оцінювання. 
Крок 5: Джерела інформації для молодших школярів.  
Використання даної технології вчителем у початковій школі 

надає можливість:  
− економії часу;  
− вибору учнем початкової школи зручного темпу роботи та 

завдань, відповідно до його рівня навчальних знань;  
− протягом уроку самостійно виправити свої помилки;  
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− працювати індивідуально і одночасно співпрацювати з 
іншими;  

− проявити лідерські якості та креативність;  
− працювати в команді;  
− розвивати комп’ютерну грамотність, опановувати 

комп’ютерні програми та технології;  
− впроваджувати інновації в роботі;  
− для розвитку критичного мислення. 
Результати учні надсилають на електронну адресу у 

визначений термін. Потім разом з ініціативною групою учнів 
підводяться підсумки. Результати висвітлюються на сайтах шкіл у 
вигляді Web-сторінок та Web-сайтів, оголошуються переможці. 
Web-квест доцільно проводити перед початком предметного тижня, 
щоб в рамках заходів тижня оголосити результати. 

Використання Web-квестів робить молодшого школяра 
самостійним, пристосованим до життя, який вміє орієнтуватися в 
різноманітних ситуаціях, сприяє розвитку пізнавальних, творчих 
навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь 
орієнтуватися в інформаційному просторі; розвитку критичного 
мислення, навичок інформаційної діяльності. З використанням даної 
технології вчитель початкової школи отримує дієвий спосіб 
формування мотивації навчання, творчого осмислення матеріалу, 
ретельного закріплення знань. 

На сучасному етапі розвитку освіти вчитель початкової школи 
в умовах реорганізації має бути готовим до інновацій, активно їх 
впроваджувати, поширювати власний педагогічний досвід, бути 
новатором та допомагати іншим швидше пристосуватися до змін. 
Слід використовувати принципово нові форми роботи, які б 
відповідали потребам і запитам сучасного учня початкової школи та 
допомагали б формувати у майбутньому компетентну особистість.  
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