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Виходить: один раз на три місяці. 
Даний номер часопису присвячений питанню модернізації системи освіти на основі 

компетентністного підходу. 
Очікування суспільства, що стоять перед школою і які проголошені в Національній 

доктрині, спрямовані на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її 
конкурентоспроможність у європейському та світовому освітніх просторах, 
формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, 
здатним робити особистий духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, 
навички та компетентності для інтеграції в суспільство, буде здатним навчатися 
впродовж життя. 
Це вимагає від сучасної школи серйозних реформаційних кроків до оновлення 

змісту освіти та застосування нових педагогічних підходів до навчання, 
впровадження інформаційних і комунікативних технологій, які модернізують процеси 
розвитку суспільства. 
У даному Часописі проаналізовані сучасні тенденції формування змісту освіти 

української школи, ключові проблеми, що гальмують підвищення якості освіти, 
розглянуті питання впровадження компетентнісного підходу в управлінську 
діяльність керівника закладу, розвиток професійної компетентності педагога в 
системі післядипломної освіти 
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ПРИТЧА 
 
Один мудрець шукав здібного і талановитого учня, який би мав достатні 

навики та вміння, щоб передати йому свої знання. Мудрець зібрав своїх учнів. 
Коли всі зібралися, він сказав їм: 
- У мене виникла проблема, і я хочу знати, хто з вас зможе її вирішити. 

Бачите – позаду мене знаходяться найбільші, найважчі та наймасивніші двері у 
місті. Хто з вас може відкрити їх без сторонньої допомоги? 

Деякі учні зразу просто понурили голову: проблема здалась їм 
нездоланною. Інші ретельно дослідили двері, обговорили можливість 
використання важелів, особливості матеріалу і прийшли до висновку, що 
розв’язати цю задачу неможливо. 

Усі були переконані, що виконати завдання мудреця їм не по силам. 
Тільки один учень підійшов до дверей, простукав поверхню, намагаючись 

оцінити товщину та міцність матеріалу, відмітив, з чого вони зроблені і 
наскільки гарно змащені петлі. Він ретельно вивчив її, використовуючи власні 
очі та руки. Він стукав, тиснув, давив. 

Усі припускали, що двері міцно зачинені чи їх заклинило.  
Учень глибоко вдихнув, зосередився і м’яко штовхнув двері. Вони з 

легкістю, без опору відчинилися. 
Двері були так майстерно зроблені, що легкого поштовху достатньо, щоб 

вони відкрились. 
Мудрець знайшов собі наступника. Він звернувся до своїх учнів з такими 

словами: 
Успіх у житті і роботі залежить від кількох ключових факторів, і сьогодні 

ви могли спостерігати їх в дії. По-перше, дозвольте своїм почуттям повністю 
дослідити і зрозуміти реальність, що вас оточує. По-друге, не робіть передчасні 
і тому неправильні висновки. По-третє, будьте достатньо сміливими, щоб 
прийняти рішення. По-четверте, прийнявши його, дійте впевнено і без сумнівів. 
По-п’яте, зосередьтесь и вкладіть у цю дію всю вашу силу та енергію. І, на 
останок, не бійтеся робити помилки. 
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І. РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНОСТЕЙ ДІТЕЙ 
 

Цілісність знань про природу як основа ключових 
компетентностей молодшого школяра 

 
Водолазська Т.В., в.о. доцента кафедри 
менеджменту освіти Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського  

 
Реформа української освіти чітко визначила вектори важливих 

першочергових змін, спрямувавши модернізацію системи освіти на 
забезпечення її якості [5]. Під новою якістю освіти треба розуміти досягнення 
учнями таких освітніх результатів, які забезпечать їм можливість самостійно 
приймати рішення в різних сферах діяльності, використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти, 
орієнтуватися на ринку праці тощо. До числа таких освітніх результатів 
відноситься формування ключових компетентностей.  

Зазначимо, що на сьогодні не існує єдиного узгодженого переліку та 
визначення ключових компетентностей. Оскільки компетентності – це 
насамперед замовлення суспільства на підготовку його громадян, такий перелік 
багато в чому визначається узгодженою позицією соціуму в певній країні або в 
регіоні [2].  

Визначимося з дефініцією поняття компетентності. 
Автор праці «Ключові вміння для Європи» Б.Рей уживає термін «ключові 

уявлення», маючи на увазі те, як людина розуміє світ. «Ключові уявлення» 
розкривають значення різних ситуацій, а також допомагають вирішити їх, 
застосовуючи логіку та раціоналізм отриманих знань, умінь, навичок. 

Французький педагог Ж.Перре вживає поняття «ключові вміння», 
розуміючи під цим навички й уміння, які можуть використовуватися в різних 
ситуаціях та контекстах, причому основним є вміння опановувати нові ситуації. 

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як 
загальні, або ключові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові 
уявлення, опори, або опорні знання. Ключові компетентності, на думку 
експертів ПРЄ, сприяють досягненню успіхів у житті людини, розвитку якості 
суспільних інститутів, відповідають багатоманітним сферам життя [3]. 

Виходячи з основних положень компетентнісного  підходу в освіті 
науковці підкреслюють, що «поняття компетентності ширше за поняття знання, 
уміння, або навички, воно включає не тільки когнітивну й операціонально-
технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову» [6].  

Узагальнюючи результати дослідження визначимо поняття ключових 
компетентностей як можливість ефективно життєдіяти: досягати особистісного 
успіху, робити внесок у розвиток якості суспільства. 
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Проаналізувавши процес відбору ключових компетентностей у 
європейських країнах (Австрія, Бельгія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди), 
Овчарук О. подає узагальнену класифікацію головних ключових 
компетентностей, які розподілилися за трьома основними блоками (ключовими 
групами компетентностей): соціальні, мотиваційні та функціональні 
компетентності, індикаторами сформованості яких, за визначенням Ради 
Європи є знання, цінності, ставлення, навички [4]. 

Таким чином, компетентнісний підхід окреслює розвиток дитини як 
особистості, як суб’єкта діяльності та пізнання, забезпечуючи тим самим 
цілісний розвиток. 

Для успішного особистісного розвитку дитині потрібно уявляти світ у всій 
його цілісності та єдності, бути безпосередньо включеною у стосунки зі світом. 
Їй потрібна впевненість у істинності своїх знань для вибудови орієнтації у світі.  

Цілісність – новий якісний рівень знань та вмінь, важлива умова і засіб 
вироблення системних якостей особистості. Цілісність знань можна віднести до 
ключових компетентностей школяра, оскільки повноцінні уявлення про 
навколишній світ виступають гарантом засвоєння особистістю різних 
соціальних ролей її успішної соціалізації. 

Потенційні можливості формування цілісності знань про природу в учнів 
початкових класів обумовлені системним характером побудови природи, її 
сприйняття людиною, діяльністю центральної нервової системи, формуванням 
людини як цілісної особистості. 

У дітей досить рано формується свій образ світу, який характеризується 
цілісністю сприймання навколишнього. Важливо, щоб цей образ не руйнувався 
в освітньому процесі, а цілісність «Людина – Світ» і далі формувалися під час 
засвоєння наукових знань.  Із вступом до школи ця цілісність руйнується через 
кордони між окремими предметами. В результаті знання, які здобувають діти, 
мало пов’язані  між собою. 

Проблема формування цілісності знань про природу в учнів у педагогіці не 
нова. Сучасні дослідники приділяють багато уваги питанням пізнання дітьми 
різних аспектів навколишнього природного і соціального світу. Проблемі 
формування цілісності знань в учнів присвячені праці В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуза, 
С.У. Гончаренка, С.Б. Кримського. Різні аспекти проблеми формування 
цілісності знань представлені в концепції особистісно орієнтованого навчання 
(Ш. Амонашвілі, М. Кларін, І. Якиманська, І. Бех, А. Хуторський). 

В той же час механізми формування цілісності знань про природу у 
молодших школярів окремим предметом дослідження не були, хоча вони 
важливі для реалізації компетентнісного підходу в навчанні.  

Пізнання оточуючого світу в процесі навчання школярів в психолого-
педагогічних науках розглядається як процес: у результаті якого відбувається 
відтворення індивідуумом історично сформованих здібностей та функцій 
(О.Леонтьєв); в ході якого навчання та історичний розвиток відбуваються 
однаково, але не адекватно (Д.М. Гришин, Н.Г. Казанський, М.Н. Скаткін); 
оволодіння відкритої істини, а не відкривання нової  (Т.І. Шамова, Г.І. Щукіна); 
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штучно організованої пізнавальної діяльності з метою прискорення 
індивідуального психічного розвитку і оволодіння закономірностями 
оточуючого світу (І.С. Якиманська); діяльності учня, що являє собою 
специфічний вид пізнання об’єктивного світу, що має схожість з діяльністю 
вченого (І.Ф. Ісаєв). 

Ґрунтуючись на дослідженій літературі ми розглядаємо знання про 
природу як сукупність загальних знань про різні аспекти оточуючої дитину 
предметної, природної та соціальної дійсності, яка базується на закарбованих у 
свідомості образах сприйняття і уяви, що підлягали осмисленню, 
структуруванню і є певним чином систематизованими. 

Будь-який предмет у процесі життєдіяльності людини пізнається з різних 
сторін. Людина у кожному окремому випадку по-різному бачить його і по-
різному взаємодіє з ним. Як наслідок, у неї зберігається певний чіткий образ 
(система образів), який постійно змінюється. Кожен окремий вид діяльності 
людини створює певне зображення предмету (чи розкриває певний його 
аспект), на основі якого виникає цілісний образ. Цілісне уявлення предмету – 
це інтегрований образ, єдність безлічі образів, різних сторін та проекцій 
дійсності.  

У якості теорії, що дає можливість оцінити процес становлення уявлень 
про оточуючий світ з психологічних позицій, виділяється концепція «образу 
світу» (О.М.Леонтьєв, В.В.Петухов, С.Д.Смирнов). Це цілісне, інтегральне 
психологічне утворення детермінує особливості сприйняття дитиною 
оточуючої дійсності та визначає якість її уявлень. Образ світу розглядається як 
когнітивна схема, що спрямовує діяльність пізнання. В той же час на характер 
уявлень про оточуючий світ впливають суб’єктивні компоненти: відношення до 
об’єктів предметного та соціального світу. В результаті взаємодії об’єктного та 
суб’єктного у дитини формується світорозуміння або картина світу, від якості 
якої багато в чому залежить успішність її соціалізації [2]. 

Хоча проблема «образу світу» та його формування вважається в більшій 
мірі філософською та психологічною, вона в той же час торкається і 
педагогічних систем, спрямованих на розробку змісту знань для дітей, їх 
ознайомлення з оточуючим світом. Проблема «образу світу» має велике 
значення для педагогічної практики формування цілісності знань про природу в 
дітей. 

Розкриваючи поняття образу світу як системи уявлень, як картини світу, 
С.Д.Смирнов визначає її характерні риси, серед яких виділяє цілісність. 
Дослідник зазначає, що образ світу не складається із образів окремих явищ та 
предметів, а з самого початку розвивається і функціонує як деяке ціле. Це 
значить, що будь-який образ ніщо інше, як елемент образу світу, і сутність його 
не в ньому самому, а в тому місці, в той функції, яку він виконує в цілісному 
відображенні реальності. 

Передумовою образу світу служить побудова картини світу, яка є засобом 
орієнтації особистості в світі. У сучасній науковій літературі картина світу 
розглядається як узагальнена система поглядів на об’єктивний світ та місце 
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людини в ньому, а також підкреслюється, що це ядро суспільної та 
індивідуальної свідомості, суб’єктами якого можуть бути як особистість, так і 
соціальна група. Правильність цього підтверджується тим, що кожна людина 
має своє ставлення до оточуючого світу, власне його бачення, сприйняття тощо. 
Тобто картині світу властиві прояви індивідуальності. Разом із тим у всіх 
людей є спільне бачення оточуючого світу, яке  надає їм можливості 
співіснувати й розуміти один одного. Усі погляди на світ формуються у кожної 
людини протягом життя, а у людства – весь період його існування. Звідси 
формування картини світу – це довготривалий і складний процес, який повинен 
починатися з дошкільного віку. 

Проаналізуємо, чи відповідає зміст освітньої галузі «Людина і світ» меті 
формування цілісності знань про природу в учнів початкових класів. Освітня 
галузь «Людина і світ» включає систему інтегрованих знань про об’єкти та 
явища навколишнього світу і взаємозв’язки та залежності між ними. Зміст 
освітньої галузі на доступному рівні відображає цілісність знань про світ і місце 
людини в ньому. Ця мета досягається шляхом формування на доступному 
учнем рівні системи знань (емпіричні факти, уявлення, елементарні поняття), 
яка опосередковано відображає закони і закономірності природи і суспільства 
та місце в ній людини [1]. 

Оскільки ознакою цілісності є підлягання всіх елементів, що її складають, 
загальним закономірностям, логічним було б виділити в Державному стандарті 
освіти на основі саме яких законів та закономірностей природи і суспільства 
формується цілісність знань. 

Основою формування цілісності знань про природу мають виступати  
загальні закономірності природи та поняття, пов’язані з ними. Це випливає з 
філософського положення про те, що експлікатом цілісності є підлягання всіх 
елементів, що її складають  загальним закономірностям. Положення про роль 
загальних закономірностей природи у формуванні цілісності знань про 
природу, як і положення про необхідність формування цілісності знань, має 
бути втілено в Державному стандарті освіти відповідно до вікових 
особливостей учнів. 

У курсі «Я і Україна. Довкілля», який реалізує галузь «Людина і світ», 
такими закономірностями виступають найбільш загальні закономірності 
природи (існуючі програми і підручники для традиційної школи не містять 
інформації про зміст загальних закономірностей), які служать скрізними 
принципами об’єднання елементів знань у систему.  

Використання найбільш загальних закономірностей природи створює 
умови для формування глобального, екологічного мислення, коли в центрі 
картини світу стоїть людина, якій кожний відкритий закон додає впевненості і 
можливостей, щоб оптимально і з розумною метою використовувати природу. 
Мета освіти в кінцевому результаті визначається наявністю в учнів цілісності 
знань, яка характеризується сформованістю в свідомості картини світу.  

Курс «Я і Україна. Довкілля» з першого класу задовольняє потребу дітей в 
систематизованих знаннях, доступних для даного віку. В процесі навчальної 
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діяльності у дітей розширюється просторово-часове поле мислення, зростає 
його швидкість та зв’язність, що, одночасно із подоланням егоїзму та 
егоцентризму, є свідченням розвитку та саморозвитку дитини як особистості. 

Забезпечення учнів  системою інтегрованих знань про світ, людину та її 
місце в цьому світі, в поєднанні з виробленими вміннями повинні стають 
основою самопізнання, самоосвіти особистості, виявлення і розвитку творчого 
потенціалу. 

Картина світу, що виникає у молодшого школяра внаслідок усвідомлення 
нею отриманих знань, упорядкування, узагальнення інформації, являє собою 
інтегровану сукупність знань, понять людини про оточуючий світ та саму себе. 

Картину світу неможливо побудувати тільки на основі особистих уявлень 
чи досвіду. В образі світу відбувається об’єднання різних сенсорних 
модальностей. Предметно-практична діяльність людей створює узагальнений 
образ світу, де поєднуються всі людські відчуття (слухові, тактильні, наочні та 
ін.). Причому ці відчуття в одних і тих же умовах у кожної окремої особистості 
мають різне значення в процесі формування картини світу. Картини світу 
відрізняються від форм живого сприйняття тим, що несуть відчуття і уявлення з 
різних місць огляду і в різний час, а також пов’язані із індивідуальною будовою 
органів людини та обсягом отриманого історичного досвіду. До того ж картина 
світу відображує погляд людини на речі, сформований відповідно до установок 
даної їй культури [3]. 

Якщо школа бачить своє завдання в збереженні цілісності знань дитини, 
вона повинна створити такі умови, при яких дитина, вивчаючи об’єкти 
природи, могла в процесі пізнання використовувати всі органи чуттів. 
Сприйняті образи дитина має розуміти через дію. Як показує практика цим 
вимогам задовольняють методи дослідження, спостереження, моделювання 
(малювання, ліплення, виготовлення об’ємних і плоских моделей). 

Цілісність знань про природу створюється учнем під час навчальної та 
самостійної пізнавальної діяльності, розвивається разом з його досвідом. Діючи 
з реальними предметами, аналізуючи особистісно значущі об’єкти і явища 
природи, дитина працює над створенням моделей особистісного освітнього 
продукту.  При цьому інтереси учня, його досвід, освітні цілі виступають 
важливою складовою навчального процесу. 

Отже, наукова картина світу є конкретно-науковим знанням людини про 
світ, в якому вона живе, діє, який сама й переробляє та частково створює, але це 
не сам світ, а його образ. Цей образ людина у своїй свідомості вибудовує сама 
на підґрунті отриманих знань та об’єктивної реальності, а тому її картина світу 
поєднує в собі і невидимі, не матеріальні, уявні, абстрактні якості предметів, 
об’єктів тощо. У картину світу людини входять тільки ті зображення, які вона 
відкрила для себе за допомогою власної рефлексії, але ці зображення у кожної 
особистості свої. Вони відрізняються від зображень інших людей і ніколи 
повністю не співпадають. 

Критерієм якості засвоєння учнем знань є узагальнений образ світу, 
шляхами формування якого традиційно виступають: продуктивна праця, 
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різноманітні дослідження, експерименти, самостійне вивчення явищ,  предметів 
та об’єктів природи, творча діяльність тощо.  

Відповідно до даного дослідження центральним моментом системи є той 
образ світу, який формується у дитини в результаті її практики безпосередньої 
життєдіяльності, опосередкованої процесами привласнення культурно-
історичного досвіду. 

Сформованість уявлень про оточуючий світ знаходить своє відображення 
в словах дитини, продуктах її образотворчої діяльності. Доведено, що при 
формуванні знань про природу у дітей молодшого шкільного віку ефективними 
є практичні та моделюючі дії. Досліджено, що продукти дитячої продуктивної 
діяльності можуть відображати знання про різні явища та об’єкти природи, 
емоційне ставлення дитини до них (В.В. Брофман, А.Л. Венгер, В.С. Мухіна). 
Доцільною є можливість використання особливим чином організованої 
діяльності як засобу діагностики та формування уявлень про оточуючий світ.  

Система освіти, де переважають пояснювально-ілюстративні методи 
навчання не стимулює проблемно-пошукову діяльність, пізнавальну активність 
і самостійність учнів; недостатньо розвиває логічне мислення, бачення цілого, 
що суттєво впливає на якісні показники знань та умінь. У зв’язку з цим виникає 
проблема пошуку нових підходів до організації навчального процесу, 
формування змісту освіти. До таких підходів відносяться системно-цілісний та 
діяльнісний підходи, спрямовані на формування в учнів цілісної системи знань. 

Системні знання відрізняються, перш за все, цілісним підходом до 
вивчення об’єкта, проникненням в його сутність, завдяки розкриттю 
взаємопов’язаності особливостей його сторін. Вони визначаються як знання, 
відбір яких здійснюється на основі системно-структурного аналізу наукового 
поняття. Зміст системних знань має ієрархічну будову, що забезпечує 
послідовне поглиблення уявлень дитини про систему зв’язків явища, що 
вивчається.   

Огляд проблематики побудови системних знань для молодших школярів 
у педагогіці дозволив виявити деякі їх особливості. Так, в минулому, деякі 
системи знань для дітей носили енциклопедійний  характер. Орієнтовані на 
особистість, вони не містили у своєму змісті знань про саму людину. Часто 
декларативний діяльнісний підхід до засвоєння знань зводився до 
ознайомлення з предметами в ході маніпулятивного спілкування з ними чи 
простого розглядання. Багато з цих систем знань не враховували ієрархічний 
принцип побудови змісту, тому не дозволяли дітям виявити, зрозуміти і 
засвоїти внутрішні зв’язки та взаємозалежності предметів, у результаті чого у 
дітей не могла скластися цілісність знань. 

Для ефективного формування у молодшого школяра цілісної картини 
світу потрібна систематизація і концентрація знань. Іншими словами вирішення 
проблеми системного засвоєння дитиною знань у навчально-пізнавальному 
процесі нерозривно пов’язане з їх систематизацією і класифікацією. Нагадаємо, 
що сьогодні кількість наукових знань у загальноосвітній школі визначається 
змістом загальної середньої освіти і ґрунтується на виділенні окремих 
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навчальних предметів. Тобто в школі йде предметна систематизація наукових 
знань. У той самий час предметна система навчання у значній мірі виробляє 
навички некритичного відношення до тексту і беззастережного сприйняття на 
віру будь-яких тверджень підручників та пояснень вчителя.  

Кожен шкільний предмет формує свою окрему наукову картину світу: 
мова – мовну, математика – математичну, малювання – художню, естетичну та 
ін. або свою відповідну частину наукової картини світу, невелику її «копію», 
яка відображає лише певний аспект цього загального процесу, одну з його 
сторін. При цьому цей аспект також знаходиться в постійному розвитку (кожна 
окрема наука і її методи постійно змінюються) у відповідності до змін 
навколишнього середовища, світогляду тощо. У підсумку виробляються 
фрагментарні стрічки знань, які рідко об’єднуються у широкі узагальнення та 
висновки, а це формує фрагментарну наукову картину світу і вимагає 
постійного вдосконалення змісту як кожного навчального курсу, так і шкільної 
освіти в цілому.  

Необхідною складовою процесу формування цілісності знань є залучення 
дитини до світу людських цінностей, вироблення в неї ціннісної основи 
ставлення до дійсності. Ціннісні орієнтації виступають найважливішою 
характеристикою особистості, показником її сформованості. Вони визначають 
загальне ставлення людини до світу, до себе, надають сенсу та спрямованості 
особистісним позиціям, поведінці, вчинкам. 

Втрата цілісності знань позбавляє діяльність людини критеріїв оцінки 
істинності, цінності, мети і засобів. Тому мета освіти в кінцевому результаті 
має визначатися не кількістю знань, умінь і навичок, а наявністю в учнів 
цілісності знань. 

За О.Асмоловим «Картина світу – це картина розуміння світу». Саме 
розуміння можна досягти досить тривалим шляхом особистого і суспільного 
досвіду і воно знаходиться окремо по відношенню до інформації та знання. 
Розуміння може переходити у переконання, які у свою чергу сформують 
відповідну емоціональну оцінку тих чи інших фактів, і це вже буде світоглядна 
позиція особистості.  

Література: 
1. Державний стандарт початкової загальної освіти / Початкова освіта. – 

№ 2. –  2006.  
2. Иванов Д.И. Компетентности и компетентностный подход в 

современном образовании / Д.И. Иванов // Воспитание. Образование. 
Педагогика. – 2007. – № 6 (12). – 32с. 

3. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избр. психол. произведения. В 2-х т. М., 
1983. — Т. 2. — С.251–262. 

4. Овчарук О. Ключові компетентності: європейське бачення / 
О. Овчарук // Управління освітою. – 2003. – № 15 – 16. – С.6 – 9. 

5. Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За 
заг. ред. В.С.Журавського. – Київ, 2004. 
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Чим живе початкова школа? 
 

Крилевець М.П., методист Полтавського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського  

 

Єдине свідчення правильності 
 процесу навчання - це щастя дитини. 

Марія Монтессорі 
«Життя – вічна наука» гласить народна мудрість. Реалії сьогодення  ще раз 

підтверджують це. Великі соціальні зміни впливають на школу, на вчителя. І 
завдання перед ним набувають нового змісту. Створити оптимальні умови для 
розвитку і навчання особистості, яка здатна втілювати оригінальні ідеї, 
критично мислити, приймати нестандартні рішення. Тому в центрі уваги – 
дитина, самобутня особистість з неповторною індивідуальністю. 

Надто складно передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу 
завдання забезпечити їх знаннями на все життя. Нестабільність світу, 
інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу 
вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі на перший план ставиться не 
накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які 
є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти.  Епіцентром у 
навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної активності школярів, 
формування в них позитивного ставлення до процесу і результатів своєї праці. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними 
напрямами оновлення змісту навчання є особистісна орієнтація системи освіти, 
пріоритет загальнолюдських і національних цінностей; забезпечення якості на 
основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.  

Багато змін відбувається нині в початковій школі: урізноманітнюються 
методичні підходи, розробляються нові освітні технології, інтегровані курси і 
варіативні програми. Та незмінним залишається органічне несприйняття дітьми 
сухих, нецікавих, одноманітних занять – їм би позмагатися, виявити 
кмітливість, свої, нехай іще невеликі, вміння. Підтримка цього природного 
бажання й розвиток на його основі здібностей кожного школяра – одне з 
важливих завдань учителя.  

Сьогодні неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного 
процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння 
міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учителем, учнями 
залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.   

Робота за новими програмами і підручниками сприяла утвердженню в 
педагогічній практиці гуманних цінностей спрямованості змісту методик на 
виховання і розвиток кожної дитини.  

Початкова освіта поступово стає діяльнішою, творчою як для вчителів, так і 
для учнів. Дедалі більше педагогів розуміють мету навчально-виховного 
процесу не лише як навчальні досягнення учнів, а й як цілісний вплив на 
особистість дитини.  
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Видання нового покоління підручників та інших посібників навчально-
методичного комплексу викликане новими пріоритетними завданнями 
початкової освіти, результатами наукових досліджень і досягненнями шкільної 
педагогічної практики.  

З 2001 року в країні учні початкових класів навчаються за новими 
підручниками. Варіативність підручників – це вимога сучасного стану розвитку 
методики для початкових класів. Непотрібно доводити, що в такій великій 
державі як Україна, існує  велика кількість навчальних закладів різних за 
навчально-методичним забезпеченням, різних за складом і підготовкою 
педагогічних кадрів. 

Крім того, становлення української школи як демократичної ланки 
суспільства можливе за умов функціонування нових навчальних  програм, 
розроблених до єдиних Державних стандартів освіти, впровадження не одного, 
а кількох варіативних підручників, які сприятимуть упровадженню ідей 
демократичної освіти в Україні, створюються можливості для вибору педагогом 
того чи іншого підручника з урахуванням конкретних умов даної школи та 
класу. Навчання учнів за тим чи іншим комплектом підручників для 1-4 класів 
має  забезпечити добру підготовку школярів до наступного навчання. 

Мета варіативності полягає в тому, щоб, зберігаючи усі лінії державних 
стандартів, розкрити різні дидактико-методичні підходи до реалізації завдань 
предмета в межах годин  Базового навчального плану. 

Нові цілі початкової освіти, що окреслені у Державних стандартах, зумовили 
зміни не лише у відборі змісту, а й у його методичному забезпеченні. 
Насамперед, це стосується докорінної зміни методичного апарату підручників, 
який став більш розвивальним і диференційованим. Важливо, що у нових 
підручниках цілеспрямовано реалізується мотиваційна функція учіння 
(персоніфіковане звернення до читача, діалог, групова робота, засоби розвитку 
пізнавальних інтересів, завдання на вибір і самооцінку). Значні здобутки нових 
підручників у цьому плані відзначає переважна більшість учасників 
моніторингу підручників (від 63% до 96% респондентів), що проводився три 
роки поспіль під керівництвом Науково-методичного центру середньої освіти 
МОН України. Крім того, МОН України неодноразово проводило круглі столи 
з учителями початкових класів щодо оцінки якості нових підручників.  

Важливо, що жодна навчальна книга в процесі моніторингу не була визнана 
невідповідною цілям Державного стандарту і новим програмам. Отже, виявлена 
позитивна колективна думка  про якість нових підручників. Водночас за 
результатами апробації виникла нагальна потреба певним чином удосконалити 
зміст усього ланцюга: Державний стандарт – програми – підручники. 
Розробники державних стандартів, автори програм і підручників з великою 
відповідальністю поставились до зауважень, висловлених у процесі 
моніторингу, обговорень у пресі пропозицій, врахували досвід 
експериментальних шкіл. Зміни у підручниках виявились у деякому 
розвантаженні змісту, посиленні розвивальної спрямованості методичного 
апарату, включення завдань тестової форми, диференційованих завдань тощо. 
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Кожен, хто хоча б здалека відстежував процес написання, наукового 
редагування та розповсюдження шкільних підручників, мабуть, погодиться — 
це винятково клопітка, складна та відповідальна справа. Підручникотворення 
— свого роду мистецтво. А це означає, що воно не терпить дилетантів, людей, 
позбавлених почуття обов’язку перед нащадками  i, крім того, вимагає певної 
міри таланту. 

Методичному супроводу створення нового покоління підручників та 
впровадженню їх у навчальний процес сприяла активність ОІППО та 
педагогічної преси. Особливо потужною була діяльність журналу «Початкова 
школа», де за ці роки опубліковано понад 400 статей, які готувалися авторами 
підручників вчителями-експериментаторами, методистами, викладачами ВНЗ, 
велася рубрика «Обговорюємо нові підручники». 

З метою своєчасного методичного супроводу науковцями АПН України 
підготовлено для вчителів 4 томи книг: «Навчання і виховання учнів 1, 2, 3, 4-
го класів», які, на жаль, опубліковані невеликим накладом. За кошти МОН 
України за всі ці роки не було видано в достатній кількості навіть програм, 
фахових методик, посібників з виховної чи психологічної роботи у початкових 
класах. Особливу скруту відчувають учителі через відсутність нового 
обладнання. 

Вимоги часу поставили шкільну освіту перед необхідністю удосконалення, 
впровадження новітніх технологій навчання, створення нових підручників. 
Традиційні засоби навчання доповнили персональні комп’ютерні педагогічні 
програмові засоби. Але основним засобом навчання залишається підручник – 
книга, в якій викладено основи знань з певного навчального предмета на рівні 
сучасних  досягнень науки і культури. Важливо, щоб підручник відповідав 
чинній програмі та віковим особливостям учнів. Але, оскільки підручники для 
початкової школи і 5-6 класів створюються різними авторськими колективами, 
то в них часто порушується принцип наступності. 

В умовах особистісно зорієнтованого навчання актуалізується проблема 
навчально-методичного забезпечення цього процесу, зокрема, вдосконалення 
якості підручників як основних носіїв змісту освіти, посилення їхньої 
розвивальної спрямованості. 

Одним із найголовніших чинників, що впливають на ефективність процесу 
підручникотворення, вчені вважають поліпшення процедури експертизи і 
аналізу результатів апробації навчальної літератури. З іншого боку, відсутність 
достатньо повно і глибоко розробленої методики аналізу, оцінювання і 
перевірки шкільних підручників ускладнює процес їх створення, негативно 
впливає на якість навчальної літератури. 

Початкова школа підручниками забезпечена в повній мірі. Ні вчитель, ні 
учні, ні батьки не відчувають дефіциту в шкільних підручниках. Та чи завжди 
робота з підручником на уроці і вдома приносить учасникам навчального 
процесу задоволення? 

Підручники для початкової школи зовні виглядають непогано: кольорові 
ілюстрації, якісна поліграфія, тверда обкладинка. Наскільки цікавими є тексти 
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підручників, мають відповісти учні, які вчаться за цими книжками.. Чи легко за 
цими підручниками викладати, чи відповідають вони новим методикам, чи 
дають глибокі знання – скажуть вчителі.  

У Священному писанні є таке застереження: «Горе вам, книжки. Ви кинули 
на дітей тяжкий вантаж знань і пальцем не ворухнули, щоб полегшити цю 
ношу». І з цим висловлюванням важко не погодитися. Найперше, сьогодні всі 
забули, що за парти сіли маленькі діти – шестирічні першокласники, яких  
прирівняли до звичайних учнів і вимоги до цих дітей ставляться такі, що не 
відповідають віковим особливостям. Хочеться запитати: «Куди поділися і 
організація навчального процесу періоду експерименту по навчанню 
шестирічок, і програми, і підручники того періоду, ігрові та спальні кімнати в 
школах?» Благородна ідея розвантаження учня в навчальному процесі 
залишилася лише благородною ідеєю. Сьогодні ми маємо нову чотирирічну 
початкову школу, маємо нового шестирічного першокласника, маємо нові 
програми, маємо нові підручники, за яким відбувається навчальний процес. І 
маємо цілу низку щоденних проблем. 

Доведено, що розвивальний вплив підручника на особистість молодшого 
школяра здійснюється у таких напрямках: 

- розвиток психічних процесів; 
- формування загально навчальних умінь і навичок; 
- розвиток творчих здібностей. 
Ці якості тісно взаємопов’язані, а основним засобом їх формування є 

навчальні завдання і вправи, складені з урахуванням змістового, мотиваційного 
та процесуального компонентів навчання.  

У молодшому шкільному віці відбувається інтенсивний розвиток психічних 
процесів. У контексті розвивального навчання початкова школа багато втрачає 
через недооцінювання чуттєвої основи учіння. Учителю слід особливу увагу 
звертати на формування умінь бачити, слухати та відчувати, тобто продовжити 
розвивати через систему відповідних завдань і вправ «лінії дошкільного 
дитинства»: «гостре око», «чутливе вухо», «умілі руки». Тому важливо 
доповнити навчальні книги, адресовані учням початкових класів, завданнями на 
розвиток фонематичного слуху та тренування слухової пам’яті; на виділення в 
почутому (прочитаному) нового, незвичного; на розрізнення найхарактерніших 
звуків природи; вправами на тренування  обсягу й точності зорового 
сприйняття; завданнями, що передбачають розфарбовування, домальовування, 
штриховку, з’єднання. 

Розвиток психічних процесів включає також формування в учнів уяви, 
уваги, пам’яті, мислення та мовлення. 

Виходячи з того, що молодший шкільний вік вважається піком розвитку 
уяви і фантазії, закономірно виникає необхідність цілеспрямовано використати 
ці приховані можливості дитинства. У підручниках початкової школи нового 
покоління  з’явилися завдання на розвиток зазначених психічних процесів: 
створення образів предмета, картин на основі прочитаного, доповнення і зміни 
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тексту; розігрування різних життєвих ситуацій. Вдалим є використання 
спеціальних рубрик «Пофантазуй», «Уяви собі» та ін. 

Навчальна діяльність молодших школярів неможлива без розвиненої уваги. 
Її нестійкість в учнів початкових класів зумовлює доцільність внесення у 
підручники для  школи І ступеня спеціальних завдань і вправ на формування 
цього пізнавального процесу; завдань на розвиток спостережливості і на аналіз 
предметів і явищ навколишнього світу; на з’ясування особливих ознак 
предмета, на порівняння тексту та ілюстрацій; завдань рубрик «Зверни увагу», 
«Будь уважним»,«Візьми до уваги», «Чи уважно ти читав?» 

З метою розвитку в учнів початкових класів процесів запам’ятовування 
бажано збільшити у підручниках вправ на заучування напам’ять; на 
використання життєвого досвіду; на актуалізацію набутих знань. Доречним є 
використання рубрик «Пригадай», «Згадай», «Запам’ятай», які знайшли 
застосування у чинних підручниках для початкової школи. 

Повноцінне навчання молодших школярів неможливе без цілеспрямованого 
розвитку процесів мислення (аналізу, порівняння, узагальнення) і мовлення. 
Ефективними є завдання  на виділення ознак предметів, вилучення зайвого, 
логічне комбінування вправи на різнобічний аналіз об’єкта, на класифікацію, 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків, обґрунтування власної точки 
зору; використання спеціальної рубрики «Поміркуй». 

Важливим компонентом розвивального навчання визнано формування у 
молодших школярів творчих здібностей, а основою творчої діяльності 
вважають гнучкість мислення, розвинену уяву і фантазію, нестандартність 
думки. 

Суттєво посилюють розвивальну спрямованість підручників для початкової  
школи творчі завдання, спрямовані на організацію пошукової діяльності учнів 
та на розвиток літературної творчості. 

Найбільше завдань на формування уваги містять підручники «Рідна мова». 
Вони представлені вправами типу «Зверни увагу» та рубрикою «Візьми до 
уваги». Завдання першого виду спонукають учнів зосередитися на об’єкті, тоді 
як другий вид покликаний привернути увагу школярів до вживаних правил, 
порад. 

Пріоритетне місце за кількістю вправ на формування пам’яті займають 
підручники «Я і Україна», причому всі ці завдання можна розділити на дві 
групи: ті, що забезпечують довготривале запам’ятовування (їх вміщено у 
рубриці «Запам’ятай»), і такі, що допомагають виявити міцність засвоєння та 
активізують процеси відтворення (рубрика «Пригадай»). 

Найчисленнішою є група завдань, спрямованих на формування у молодших 
школярів уміння міркувати. Особливо щедро представлені вони у читанках та 
підручниках «Я і Україна. Довкілля» (рубрика «Поміркуйте разом»; запитання з 
питальним словом «чому»; вправи на доведення власної думки, підведення 
підсумків та обговорення цікавих тем). Чимало таких завдань містять і 
підручники з математики, причому частина з них спонукає учнів пояснити хід 
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міркування, послідовність дій; інша – представлена вправами підвищеної 
складності. 

Завдання на розвиток творчих здібностей найповніше представлені у 
підручниках з рідної мови, причому домінують серед них вправи, які 
потребують від учнів повної самостійності. 

Значним розвивальним потенціалом у зазначеному аспекті володіють 
підручники «Я і Україна. Довкілля.». Завдання дослідницького характеру, 
вміщені в них, передбачають використання додаткової літератури, організацію 
пошукової діяльності. 

Таким чином, результати аналізу чинних підручників для третіх – четвертих 
класів засвідчили, що вони містять завдання, спрямовані на реалізацію 
розвивальної функції однак репрезентація таких завдань у навчальних книгах 
потребує удосконалення, оскільки розміщені вони безсистемно, не всі види 
завдань представлені у підручниках, не забезпечується позитивна динаміка їх 
використання. Постійно зростаючий потік інформації, потреба швидко 
орієнтуватися в ньому і здобувати необхідні знання  диктують сучасній школі 
необхідність формувати в дітей уміння вчитися, самостійно оволодівати 
знаннями. 

Орієнтуватися в інформаційному потоці для учнів – це, перш за все, 
орієнтування в підручнику – книзі, з якою вони працюють щоденно. У зв’язку 
із зазначеним зростає роль підручника як своєрідного джерела знань, а також 
актуалізується проблема вироблення уміння працювати з ним, особливо в 
рамках школи першого ступеня. 

Підручники для початкової школи мають ряд особливостей: 
- ілюстрації, схеми, таблиці у книгах, особливо для 1 класу, виступають 

основним джерелом знань, наочною опорою мислення; 
- у підручниках з математики та рідної мови домінують вправи, завдання, 

запитання; 
- характерна поурочна побудова навчального матеріалу (урок-сторінка, урок-

розкладка). 
Ці особливості ще раз підтверджують актуальність формування уміння 

працювати з позатекстовими компонентами підручника як такими, що є 
важливим джерелом інформації. 

Відомо, що основними структурними компонентами підручника для 
початкової школи є тексти (основний, додатковий, пояснювальний) та 
позатекстові компоненти (апарат організації засвоєння – навчальні завдання і 
вправи, зразки оформлення записів, пам’ятки, таблиці, ілюстративний матеріал, 
апарат орієнтування. Тому уміння працювати з підручником включає такі 
складові: 

- уміння працювати з текстом; 
- уміння працювати з позатекстовими компонентами (запитаннями, 

завданнями, алгоритмами, приписами, таблицями, ілюстративним матеріалом); 
- уміння користуватися апаратом орієнтування (орієнтуватися у структурі 

підручника, у шрифтових та кольорових виділеннях, сигналах-символах). 
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Формування уміння працювати з підручником доцільно розпочинати з 1 
класу: 

- по-перше, якщо не закласти основу для формування зазначеного уміння 
при перших зустрічах дитини з книгою, то надалі зробити це буде набагато 
важче; 

- по-друге, у 1 класі робота з підручником розглядається переважно як 
робота з поза текстовими складовими книжки, що унеможливлює вже з перших 
днів навчання дитини виникнення стереотипу про те, що робота з підручником 
– це лише робота з текстом. 

На сторінках Букваря і Математики – перших книжок, з якими починають 
працювати школярі, – переважають окремі зображення і сюжетні малюнки: це 
відмінний матеріал для формування уміння працювати з ілюстрацією. За умови 
правильного керівництва діти швидко починають розуміти, що наочні 
зображення в підручнику подаються не для простого розгляду; усвідомлюють, 
що це самостійне джерело знань. Власне, з допомогою ілюстрації й 
організовується робота. У шестирічного малюка мислення образне. Діти добре 
розуміють лише те, що можна побачити. І тому до підручників початкової 
школи особливі вимоги щодо поліграфічного оформлення. Хотілося б, щоб 
підручники нового покоління були більш яскравими, малюнки – веселішими і 
привабливішими, а головне – зрозумілі дітям. На сторінках книжки нехай діти 
щодня зустрічають улюблених героїв казок та мультфільмів, які допоможуть 
засвоїти тему уроку. А з технічними можливостями книговидання сьогодні це 
зробити зовсім не складно. Як за приклад можна взяти підручник для 1 класу 
«Математика» авторів Н.О.Будна, М.В.Беденко. Це дійсно новий сучасний 
підручник для «шестирічок». Він яскравий, дотепний, цікавий, змістовний, де 
кожна його сторінка схожа на маленьке театральне дійство. І, звичайно, настав 
час поновити ілюстрації перевиданих  «Букваря»  М.Вашуленка і 
«Математики» М. Богдановича для 1 класу, де ілюстрації, малюнки бажають 
бути кращими. З великою радістю і захопленням діти зустріли «Буквар» 
К.Прищепи, «Я і Україна» К.Гуз, В.Ільченко, «Основи здоров’я» Т.Бойченко.  

Важливим елементом сучасного підручника для початкової школи є 
інструкції, пам’ятки, зразки оформлення запису. Вони є для учня керівництвом 
до дії. Такі вказівки не потрібно заучувати напам’ять. Важливо, щоб учні 
усвідомили самі дії та їх послідовність. 

Особлива увага у підручниках приділяється схемам і таблицям, адже ці 
компоненти книги є носіями інформації, які дедалі частіше використовуються в 
сучасних навчальних посібниках. Тому вміння користуватися ними є ознакою 
культури розумової праці. 

Подбали автори і про забезпечення наступності при вивченні предметів у 
початковій школі. Вдало дібрані зразки навчальних текстів, з дотриманням  
найважливіших дидактичних вимог, передусім принципу доступності. 
Тематика текстів цікава, доступна дітям.  

«Читанка» О.Савченко та «Читанка» В.Науменко для 2-4 класів – 
альтернативні підручники для уроків читання, на яких першорядним завданням 
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є розвиток уміння читати (вголос і мовчки), однак повноцінна робота над 
текстом потребує залучення дітей до всіх видів мовленнєвої діяльності. При 
цьому великого значення надається самостійності мислення у роботі над 
текстом, умінню спілкуватися. Отже, підручники з читання дають широкі 
можливості для розвитку в учнів комунікативної компетенції. 

Чи подобаються ці підручники учителям і учням? Звичайно, вони не 
бездоганні. Найперше зауваження до читанки О.Савченко – перенасиченість 
віршованими текстами, читати які діти не люблять, та й техніки читання і 
роботи з текстом на віршах не відпрацюєш (у «Читанці» для 2 класу дітям 
пропонується 149 віршів). Також не спрацював принцип відмови від 
посезонного розміщення текстів у підручнику. Діти молодшого шкільного віку 
не сприймають тексти про зиму, заметіль та завірюху коли за вікном ще буяє 
золота осінь, та й мабуть не доречним є вивчення щедрівок і колядок у березні 
місяці. 

У «Читанці» В.Науменко є тексти, які перенасичені незрозумілими, 
маловживаними словами, значення яких пояснити дітям у доступній формі 
учителю важко, та ще й багато часу на уроці втрачається на словникову роботу. 
А взагалі підручники цікаві і, мабуть, чи не найулюбленіші у дітей. Весь 
матеріал підпорядкований темі єдності природи і людини. Твори, вміщені в 
підручнику, щирі, життєрадісні. Вони спонукають творити добро, пробуджують 
у душі дитини співчуття, бажання про когось турбуватися, бути чесним, 
порядним, любити рідну землю, поважати батьків, бути патріотом рідної 
держави. Є у підручнику рубрика «Цікаво знати». Це науково-пізнавальні 
тексти, близькі до теми художніх творів. Вони допомагають учням краще 
зорієнтуватися в описаних подіях, фактах, висловах.  

Отже, глибинний зміст самої назви «початкова школа», «школа першого 
ступеня» підкреслює велику відповідальність всіх, хто причетний до організації 
освіти дітей відповідальність за те, яким від самого початку буде учіння. 
Сприйнятливість психіки молодшого школяра, його готовність наслідувати, 
випробовувати себе, довіра до батьків, до учителя, до прочитаного і почутого – 
все це створює унікальні можливості для виховання моральної і самостійно 
мислячої особистості. 

Тож Міністерство освіти і науки України, АПН,  школа, учитель повинні 
зробити все, щоб кожна дитина у початковій школі розкрилася наче квітка від 
мудрості і сердечності тих, хто творить освіту в державі. 

 
 

Вчимо пізнавати, мислити, говорити 
 

Нечаєва Л.О., методист Полтавського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського 

 

У статті висвітлено сучасний зміст роботи та завдання з розвитку 
зв’язного мовлення дошкільників, актуальні проблеми його формування у 
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дошкільних навчальних закладах у контексті сучасної парадигми виховання  
дітей дошкільного віку.  

В статье освещено современное содержание работы и задачи по 
развитии связной речи дошкольников, актуальные проблемы его формирования 
в дошкольных учебных заведениях в контексте современной парадигмы 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Реформування освіти в Україні, перехід на 12-річне навчання, починаючи 
з 6 років, вимагає від дітей інтенсивного розвитку пізнавальної діяльності, що 
неможливе без оволодіння навичками мовленнєвого спілкування, яке є 
рушійною силою у пізнанні оточуючого світу. В процесі мовлення дитина 
пізнає, мислить, а отже, розвиває розумові здібності. Вчені Л. Виготський, 
О. Леонтьєв неодноразово звертали увагу на значущість своєчасного розвитку 
мовлення і мислення у становленні особистості дитини. 

З кожним роком життя пред’являє все більш високі вимоги не тільки до 
дорослих людей, але й до дітей: невпинно росте об’єм  знань, які необхідно 
передати; мало того, бажано, щоб засвоєння цих знань було не механічним, а 
осмисленим. Щоб допомогти дитині справитися зі складними завданнями, які її 
очікують, необхідно своєчасно сформувати у неї повноцінній мовленнєвий 
розвиток. 

Володіння мовленням відіграє значну роль не лише у повсякденному 
житті, але і в професійній сфері. Більше враження на оточуючих складає та 
людина, яка може переконливо і доступно викласти свої думки, ідеї, погляди, 
судження. Хорошому володінню мовленням необхідно вчитись не один рік, і 
починати навчати як можна раніше. Тому ще до школи дитина повинна 
засвоїти відповідні мовленнєві знання, уміння, навички, які вкрай необхідні для 
спілкування і стануть запорукою подальшого її навчання в школі. 

Мовний досвід, набутий у дошкільному дитинстві, виконує найважливіші 
функції у навчанні молодших школярів, є базою для вивчення основ наук, 
оскільки називання різних синтаксичних відношень – це, разом з тим, показник 
розуміння тих зв’язків і відносин, які існують у реальному житті, і чим цей 
досвід буде вагоміший, тим успішніше піде процес усвідомлення правил, 
закономірностей і понять, які вивчаються у школі. На його основі формуються 
навички читання і письма і тут відбиваються результати попередньої мовної 
роботи. 

Найближче та постійне мовленнєве середовище дитини раннього віку – 
це сім’я. Інколи батьки не розуміють значення щоденного спілкування з дітьми 
для своєчасного і повноцінного розвитку мови на ранньому етапі і 
перекладають  цю проблему на педагогів. 

Сучасна філософія освіти визначила гуманістичні людиноцентристські 
стратегічні напрями навчання й виховання дітей, що сприяло переорієнтації 
завдань та змісту мовленнєвої роботи в дошкільному закладі освіти. 

Так першочерговим завданням розвитку мовлення дітей на етапі 
дошкільного дитинства визначено виховання мовленнєвої компетенції дитини, 
що виявляє готовність та спроможність особистості адекватно і доречно 
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застосовувати мову в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, 
бажання, наміри, прохання тощо), використовуючи для цього як мовні. Так і 
позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності [4, С.9-13]. 

Набуття мовленнєвої компетентності дитиною відбувається не в лінійній 
послідовності: оволодінні звуком, нагромадження словникового багатства, 
оволодіння граматичною правильністю, зв’язністю висловлювань, а в 
комплексному розвитку всіх компонентів мовлення, вінцем якого є 
комунікативна компетентність. 

Як стверджує дослідник А. Гончаренко для успішного мовленнєвого 
розвитку важливе значення має вся життєва діяльність дітей, що дає змогу 
вправляти їх у спілкуванні [3, С.19-23].  

Для формування мовленнєвої компетенції дитини в умовах дитячих 
закладів необхідно врахувати такі фактори: 

1. Збагачення чуттєвого досвіду у правильному поєднанні його зі 
словесним супроводом. 

2. Установлення частого емоційно-позитивного контакту, переважно 
індивідуального взаємозбагачення. 

3. Створення сприятливих умов для розвитку наслідування і самостійної 
мовленнєвої активності.  

Упродовж усього перебування у дошкільному закладі дитина повинна 
навчитися вільно володіти розмовною літературною мовою, і кінцевою метою 
опанування нею у дошкільному віці є оволодіння культурою спілкування. 

Завдання комунікативного розвитку не вичерпується умінням словесно 
формулювати думку, відповідати на запитання дорослого, а й самому 
правильно задавати питання, ініціативно висловлюватись, налагоджувати 
спільну діяльність з однолітками, вести дискусію, бесіду. 

За даними сучасних науковців-лінгводидактиків показник рівня 
мовленнєвих досягнень дітей дошкільного віку погіршився. 

Спостереження за веденням мовної роботи у дошкільних закладах 
показують, що інколи педагоги надають більшої уваги спеціальній мовній 
підготовці дітей: навчанню їх читанню, граматичному аналізу речень, 
складовому та звуковому аналізу слів, аніж загальномовленнєвій роботі. Це 
веде до того, що діти, маючи запас мовленнєвих знань, не вміють 
використовувати їх у тій чи іншій мовленнєвій ситуації, відчувають неабиякі 
труднощі у доборі потрібних слів для побудови речень, у вмінні словесно 
формулювати свою думку, правильно задавати питання, ініціативно 
висловлюватися, налагоджуючи спільну діяльність з однолітками. 

Сьогодні доводиться констатувати факт, що в більшості  дошкільних 
закладів на мовленнєвих заняттях переважає процес слухання, а не активного 
мовлення. Говорить вихователь, а діти тільки відтворюють  почуте. Як наслідок 
– відповіді одноманітні, подібні. 

Однією з причин такого комунікативного розвитку є недостатність 
словникового запасу в дошкільників, пізнання дитиною смислового боку слова. 
Тому одним із завдань мовної, зокрема словникової роботи, є збагачення 



 

 
 

22

активного словника, ознайомлення малюків з багатозначністю слова, всіма його 
синонімічними і автономічними відтінками, формування уміння доречно 
використовувати їх у своєму мовленні, розуміти інше значення уже відомих 
дітям слів. 

Одним із шляхів збільшення словникового запасу пізнання дитиною є 
довкілля. Але до його сприйняття необхідно готувати дітей заздалегідь, 
насичувати їх враженнями, активізувати мовлення, увагу. Адже якщо дітям 
нічого сказати, нічим поділитися, то ніяка мовна підготовка не забезпечить 
створення цікавого висловлювання, не допоможе під час спілкування. 

Подорожуючи у зелений світ, діти пізнають його через спостереження, 
збагачують свою мову новими поняттями, словами, уточнюють їх. За 
допомогою зорового та дотикового аналізу вони вивчають молоденький і сухий 
мох, траву, встановлюючи схожі та відмінні ознаки, тим самим поповнюючи 
своє мовлення новою лексикою. Під час спостереження вихователі вчать дітей 
добирати необхідні слова для позначення того, за чим вони спостерігають, що 
вони бачать і відчувають. Завдяки таким спостереженням, живому зв'язку з 
природою у дітей підвищується емоційна готовність ділитися накопиченими 
знаннями, виникає готовність реагувати на висловлювання однолітків та 
дорослих. 

Невичерпним джерелом поповнення словника дітей, розуміння краси 
відтінків слова є художньо-мовленнєва діяльність, одним із стрижнів якої, за 
твердженням A.M.Богуш, є словесно-поетична творчість. Художнє слово 
викликає почуття, розвиває образне мислення, є зразком для наслідування, 
спонукає до словесної творчості [2]. 

Як зазначає Н.В. Гавриш, інколи робота над літературним твором 
зводиться в основному до засвоєння дітьми головної сюжетної лінії, а мовні 
якості художніх текстів випускаються з уваги. Тому вона вважає більш 
прогресивною і прийнятною позицію "активної дослідницької діяльності 
дитини в процесі сприйняття літературного твору, момент її співтворчості з 
автором" [3, 4]. 

У дошкільному віці закладаються основи культури мовлення, яке 
передбачає не лише знання і дотримання мовних норм, але й уміння 
використовувати виразність засобів мови, що характеризує ступінь 
майстерності мовлення: лексичне багатство, точність, образність. При цьому 
вихователь має керуватись тим, щоб діти не лише мали багату лексику, а й 
уміло користуватись нею у власному мовленні. 

Рубінштейн С.Л. відзначав, що мовлення дітей тяжіє до експресивності, 
емоційності. Необхідно допомогти їм реалізувати це прагнення, навчивши їх не 
тільки притримуватися мовних правил, але і свідомо користувалися всіма 
засобами образності.    

Дослідники В.К. Харченко, О.В. Бодрова, Л.І. Іванова вважають, що 
можливість "грання" з художнім словом робить процес сприйняття більш 
глибоким, загострюється увага на значенні використаних у тексті слів і виразів, 
збагачується мовлення. Так характерною особливістю мовленнєвих занять з 
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дітьми має бути прагнення вихователів донести твори Т.Г. Шевченка, Лесі 
Українки, Івана Франка як зразки мистецького слова. При їх вивченні педагоги 
поповнюють знання дітей про різноманітність рослинного світу. 

Читаючи вірш Т.Г. Шевченка "Світає", вихователі спрямовують увагу на 
неповторну красу природи, спонукають дітей до міркування, висловлювання 
власної думки. Наприклад: Як ви розумієте слово "повиті?" Якими іншими 
словами можна замінити дане слово? У бесіді про прочитані казки Івана Франка 
діти добирають слова-означення, які характеризують казкових звірів, 
запам'ятовують слова і фрази із тексту, цим самим збагачуючи своє мовлення 
новими висловами.  

Не менш важливим завданням у роботі зі словом є ознайомлення 
дошкільнят з його багатозначністю, хоча інколи робота над смисловою 
стороною слова не завжди належно оцінюються і проводиться вихователями. 
Але так як програма першого класу початкової школи з мови вимагає посиленої 
уваги до лексичного її боку, передбачає ознайомлення учнів зі значенням слів, 
їх багатозначністю, словами подібного і протилежного значень, необхідно вже 
у дошкільному закладі створювати передумови для успішного засвоєння 
програми першого класу. 

Науковці доводять, що дітям дошкільного віку доступне розуміння явища 
синонімії. Значення багатозначного слова виявляється шляхом добору 
синонімів та антонімів. 

Здійснювати такий підхід до вивчення слова допомагає використання 
методики О. Ушакової та Є. Струніної, яка передбачає різні завдання, що 
виявляють розуміння дітьми значення слова. Потім діти вправляються у 
навичках його використання у різних словосполученнях, текстах, фразах. 
Старшим дошкільникам пропонуються завдання скласти речення з 
багатозначними словами, даються ізольовані слова: іменники, прикметники і 
дієслова. Виконання цього завдання показує, як діти уміють точно вживати 
слова. Адже інколи доводиться спостерігати, що, розуміючи правильно 
значення того чи іншого слова, діти не вміють будувати з ним словосполучення 
і у своєму мовленні вживають тільки одне певне його значення із багатьох. А 
для того, щоб те чи інше значення слова було зрозумілим, необхідно вжити це 
слово у словосполученні з іншими. Ефективними у цій методиці є завдання 
складання речень зі словами синонімічного ряду (маленький – крихітний, 
невеличкий, манюсінький; великий, велетенський, величезний). Результати 
виконання завдань дає можливість вихователям виявити уміння дітей 
правильно по смислу поєднувати слова, диференціювати значення синонімів, 
виявити, наскільки у дітей сформована точність слововживання [13]. 

Цікавими для дошкільників є завдання на підбір синонімів, що виявляють 
уміння вибрати слово, яке найбільш підходить до запропонованого, 
вдумуватися у значення слів і правильно їх вживати і поєднувати; розуміти 
різні значення багатозначного слова. Малюкам пропонуються різні варіанти 
добору синонімів: словосполучення, в яких вихідним словом є багатозначне 
дієслово або прикметник ("іде людина", "іде весна", "іде розмова"," іде дощ", 
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"свіжий хліб", "свіже повітря", "свіжа білизна", "важке питання", "важка ноша", 
"важка хода"), мовленнєві ситуації, які сприяють активізації лексики, пошуку і 
вибору найбільш точному у смисловому відношенні слова. Тут доречно 
використати коротеньку розповідь, яка описує, "малює"  ситуацію, відносно 
якої ставиться запитання, що вимагає цілком певного словесного позначення. 
Діти мають вибрати з синонімічного ряду найбільш доцільне слово. Дається, 
наприклад, така ситуація: "Хлопчик довго розв'язував задачу, і ніяк не міг її 
розв'язати. Він думав, думав і нарешті розв'язав її. Як можна сказати про таку 
задачу? Яка вона була? 

Із синонімічного ряду важка, складна, трудна діти вживають обидва 
слова синонімічного ряду, які є доцільними. 

Трунова В.А. зазначає, що навчальні мовленнєві ситуації є тим 
методичним засобом, що впливає на формування морально-вольових якостей, 
"іскрою, яка розпалює допитливість і кмітливість. І роль педагога у 
мовленнєвій ситуації не запитувати, не викликати для відповіді, а бути 
рівноправним співбесідником, який бере участь у розмові, виявляє 
зацікавленість думками дітей". 

Зміст завдань, пропонованих Ушаковою О. та Струніною на підбір 
антонімів, сприяє формуванню точності словосполучень у контексті зв'язного 
мовлення, розвитку його виразності, виявленню умінню співставляти предмети 
і явища оточуючого світу. Так, наприклад, дітям пропонуються картинки із 
зображенням високого і маленького дерева, великого і маленького яблука, 
короткого і довгого олівця. Вихователь показує дітям яблуко, говорить: 
"Подивіться на це яблуко, воно велике. А то яке?" "Цей олівець довгий. А цей?" 
"День світлий. А ніч?" "Море глибоке. А струмочок?" [13]. 

Для формування уміння вибирати точне по смислу слово із синонімічного 
ряду можна ефективно використовувати мовленнєві ситуації. Вихователь 
говорить дітям, що у садочку всі спілкуються чудовою українською мовою. 
Потім запитує дітей, якими словами можна назвати нашу мову? Діти добирають 
синоніми: калинова, медова, багата, рідна, ласкава, ніжна, материнська, співуча, 
тепла. Цікавими і веселими для дітей є завдання, які передбачають оцінку 
словосполучень. Дитині пропонують відповісти на запитання:" Чи можна так 
сказати?" "А як сказати правильно?" Вихователь дає правильні і неправильні 
сполучення слів "легкий" (легкий), "важкий" (складний), "тяжкий" (важкий) зі 
словами "вітер", "ноша", "задача", "голос". (Наприклад: легкий вітер – 
правильне словосполучення, важкий вітер – неправильне; тихий голос, вітер, 
погода–правильне, а тихий поїзд, автомобіль, собака – неправильне). Практика 
показує, що цей прийом на оцінку словосполучень і висловлювань по смислу 
цілком можна використати у роботі над смисловим боком слова з дітьми 
старшої групи (у простих формах, можливо, навіть у середній групі). 

Як свідчить досвід роботи вихователів, особливо актуальним сьогодні є 
питання формування фразеологічної лексики у старшому дошкільному віці, 
адже перехід на навчання у школі з 6-річного віку передбачає високий рівень 
мовленнєвої підготовленості. Вживання фразеологічних зворотів потребує 
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складної мовленнєво-розумової діяльності. Діти не усвідомлюють переносного 
значення фразеологізму і розуміють його буквально. Ось чому засвоєння дітьми 
значення фразеологізмів і використання їх у мовленнєвій практиці вкрай 
необхідна попередня робота над значеннєвою стороною слова (І. Попова). 

Важливим джерелом розвитку фразеологічної лексики є твори усної 
народної творчості, особливо прислів’я та приказки. Головне – правильно їх 
підібрати. Доречними тут будуть прийоми вибору із двох прислів’їв того, яке 
найбільш підходить до тексту, самостійний  їх добір, що розкриває зміст 
прочитаного тексту, дидактичні вправи та ін. 

З метою поглиблення розуміння дітьми значення прислів’їв  та приказок 
корисним буде малювання ілюстрацій до них.   

Усі вище названі типи завдань є важливим засобом формування способів 
оперування лексикою. Використовуючи такі вправи, можна домогтися 
глибокого осмислення дітьми значення слова, оскільки воно виявляється 
насамперед у його зв'язках зі значенням інших слів. Суть справи полягає, 
власне, не так в окремих прийомах, як у тому, в яку загальну систему 
словникової роботи вони входять і як застосовуються. І тут важливо виявити 
місце і значення кожного прийому у роботі над смислом слова для якісного 
вдосконалення лексики дітей дошкільного віку. 

Як уже зазначалось, одним із завдань у мовленнєвому навчанні є 
навчання спілкуванню. Спілкування – це процес двосторонній. У той час, коли 
один співрозмовник висловлює свої думки, інший – їх сприймає, намагається 
зрозуміти. І це завдання не менш складне, ніж формування власних 
висловлювань. Тому A.M. Богуш акцентує на тому, що дітей потрібно вчити не 
тільки говорінню (активного мовлення) а й слуханню, яке відбувається у 
процесі навчально-мовленнєвої пізнавальної діяльності. Проте, навчання 
слухання поки що відноситься до мало розроблених проблем методики, 
потребує спеціальних досліджень, і це необхідно враховувати у методичній 
роботі в дошкільних закладах [1]. 

Однією з форм мовленнєвої діяльності, що виконує найважливіші 
соціальні функції, є читання. Проблеми формування навичок читання дітей 
дошкільного віку сьогодні хвилюють науковців, педагогів-практиків, батьків. 
Загальновизнаний той факт, що немало сучасних шкіл одним з показників 
готовності дітей до школи вважають уміння дитини читати. Проте сучасна 
методика навчання дітей  дошкільного віку грамоти не завжди враховує ресурс 
сьогоднішніх дітей, що призводить або до перебільшення вимог до конкретної 
дитини, або нівелювання можливостей щодо готовності навчання дітей. Часто 
педагоги не розуміють значимості пропедевтичного курсу навчання грамоти в 
молодших та середніх групах, того факту, що уміння читати стає необхідністю 
сьогоднішнього старшого дошкільника не тільки з точки зору підготовленості 
до навчання в школі, але й у якості соціалізації особистості [5, С. 133].  

Розвиток мовлення дитини-дошкільника – складний психічний процес, 
що не зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він 
обумовлений потребою спілкування у соціумі, пізнанні оточуючого довкілля. 
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Тому першочерговим є питання про необхідність створення мовленнєвого 
середовища у дошкільних навчальних закладах, добору методів і прийомів, які 
б не тільки пропонували дитині різноманітний мовний матеріал (звукова 
вимова, граматика, словникова робота), а й ставили перед нею нові завдання 
спілкування, змушували її використовувати набуті навички відповідно до 
ситуації спілкування: 

- уміння установлювати контакт із партнером по спілкуванню з 
використанням вербальних і невербальних засобів; 

- оформляти свою думку в мовленні; 
- уміти контролювати, оцінювати, аналізувати особисте мовлення; 
- володіти словником, звуковою культурою, правильною інтонацією, 

темпом, тоном, дикцією. 
Отже, так як своєчасний повноцінний мовленнєвий розвиток є 

показником загального розвитку дитини, завдання педагогів, сім’ї –підтримати 
його і допомогти  розвинути. 
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Формування логіко-математичних компетентностей у дітей 
дошкільного віку 

 
Пасяда М.І., методист відділу дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти Полтавського 
ОІППО імені М.В. Остроградського 

 
Дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти. Від 

того, який старт буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та 
динаміка особистісного розвитку, життєві настанови та світорозуміння 
дорослої людини. Тому необхідно створити сприятливі умови для 
особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування 
її життєвої компетентності. Це передбачає поступовий перехід до особистісно 
орієнтованої моделі освіти, яка спрямована на організацію повноцінної 
життєдіяльності дитини як активного суб’єкта. 

Згідно з положеннями Базового компоненту, що є нормативним 
документом для дошкільного закладу, пріоритети змінюються. Якщо 
традиційною метою занять було навчити, передати знання і вміння з того чи 
іншого предмета, то тепер мета стає глобальнішою – допомогти дошкільникові 
опанувати складну науку життя, набути компетентності у різних його сферах. 

У згаданому документі серед компетентностей, яких має набути дитина, 
визначено і логіко-математичну, що передбачає наявність у дітей таких умінь: 
1.Здійснювати серіацію за: 

- величиною, масою, об’ємом; 
- розташуванням у просторі;  
- перебігом подій у часі; 
2.Класифікувати:  
- геометричні фігури; 
- предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; 
3.Вимірювати:  
- кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; 
4.Здійснювати найпростіші усні обчислення; 
5.Розв’язувати арифметичні та логічні задачі; 
6.Виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності; 
7.Прагнути знаходити свої шляхи розв’язання завдань; 
8.Уміти розмірковувати; 
9.Довільно, у потрібний момент, відтворювати знання тощо. 
Сьогодні коли обговорюється проблема перебудови дошкільної освіти, 

то, перш за все, мова йде про оновлення форм організації та методів навчання 
дітей. 

Психолого-педагогічні дослідження показують, що розвиток дитини 
залежить не тільки від змісту навчання, а й від форми та методів навчальної 
роботи. Продумане використання різних методів і прийомів навчання створює 
атмосферу зацікавленості, допомагає уникнути стандартів і забезпечити 



 

 
 

28

активну мислительну діяльність дітей, усвідомлене засвоєння знань. 
Перші наукові погляди на навчання дітей дошкільного віку знаходимо в 

роботах Я.А. Коменського, Ж-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці. Вагомий внесок у 
розвиток теорії та практики дошкільного виховання належить С.Русовій – 
авторові першої концепції створення національного дитячого садка в Україні. 
Великий вплив на розвиток дошкільної педагогіки мали роботи Л. Виготського, 
О. Запорожця, Г. Костюка, М. Поддьякова, Л. Парамонова. Математичному 
розвитку дошкільників присвячені спеціальні дослідження К. Щербакової, Л. 
Метліної, Т. Тарунтаєвої, Л. Петерсон, Л. Мацюк, В. Крушинської, К. 
Щербакової, А. Конфорович та ін. 

Вивчення математичного розвитку дітей дошкільного віку своїм корінням 
сягають у класичну педагогіку. Деякі висловлювання з цього приводу 
знаходимо ще в «Материнській школі» Я.А. Коменського. Так, він зазначає, що 
основам арифметики, геометрії можна навчати дітей уже на другому-третьому 
році життя. 

Особливого значення питання методики навчання математики здобули в 
педагогічній літературі на рубежі ХІХ-ХХ ст. Провідним засобом навчання 
дітей математики визнавалась гра. Автори книги «Живі числа, живі думки і 
руки за роботою» Горбунов-Посадов та Цунзер писали, що у своїй діяльності, 
грі дитина намагається втілити, чим вона живе в цей момент. Тому 
ознайомлення з початками математики має ґрунтуватися на активній діяльності 
дитини. Вважалося, що, граючись, діти краще засвоять лічбу, найкраще 
ознайомляться з числами та діями над ними. 

Значним етапом у розвитку методики розвитку початкових 
математичних уявлень були праці Ф.Н. Блехер. Педагог пропонувала 
вихователям широку програму навчання дошкільнят початкам математики. Як 
основні засоби математичного розвитку науковець рекомендує 
використовувати різні життєві ситуації. Знання, здобуті дітьми у 
повсякденному житті, можуть закріплюватися в індивідуальних іграх-заняттях 
з дидактичним матеріалом. У роботі з дітьми вона рекомендувала 
використовувати картки з числовими фігурами і цифрами для закріплення 
порядкової лічби, вправ у складі числа, на додавання та віднімання, для 
закріплення знань про форму і час та ін. Пізніше Блехер розробила і 
систематизувала цей матеріал. 

Відсутність фундаментальних досліджень в галузі методики навчання 
дошкільників математиці приводила до відмови від активного втручання 
вихователя у розвиток дітей. Розробляючи методику, педагоги вказували на 
необхідність створення сприятливих умов, які забезпечують саморозвиток 
дітей. У роботі з дітьми надавалась перевага дидактичним іграм та 
індивідуальним заняттям. 

І сьогодні нерідко у дитячому садку математичні знання засвоюються 
дітьми формально, без належного розуміння. Однією з причин такого рівня є 
недостатня розробленість окремих методичних питань. Так, сучасне навчання 
математики у дитячому садку багато в чому спирається на вербальні 
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(словесні) методи, що дає змогу формувати у дітей конкретні знання, уміння й 
навички, і недостатньо орієнтоване на методи, які сприяють у дітей розвитку 
пізнавальних інтересів і здібностей, логічності викладу. 

У методиці навчання математики здійснюється наукова розробка 
проблеми навчання дітей дошкільного віку узагальнених способів 
пізнавальної діяльності, широкого використання різних форм наочності 
(моделі, графіки та ін.). Застосування схем, моделей, графіків у педагогічному 
процесі дитячого садка сприятиме розвитку в дітей пізнавальної активності, 
здатності творчо використовувати набуті раніше знання. 

Однією з актуальних проблем методики формування елементарних 
математичних уявлень є проблема вибору ефективних методів навчання на 
заняттях з математики, наступності у роботі дитячого садка і школи, а у 
зв’язку з цим подальша розробка найефективніших методів та методичних 
прийомів формування математичної компетентності дошкільників. 

Однією з гострих проблем сучасної дидактики є проблема класифікації 
методів навчання. В наш час не існує єдиної точки зору на це питання. У 
зв’язку з тим, що вчені в основу поділу методів навчання на групи кладуть 
різні ознаки, існує ряд класифікацій. 

У дошкільній дидактиці використовується досить значна кількість 
методів, у зв’язку з чим їх класифікація проводиться за різними ознаками. За 
джерелами набуття знань методи навчання можна поділити на словесні, наочні і 
практичні. За рівнями пізнавальної діяльності – на пояснювально-ілюстративні 
(або інформаційно-рецептивні), репродуктивні (відтворюючі), проблемного 
викладу, частково-пошукові (або евристичні), дослідницькі (І. Лернер, М. 
Скаткін). 

За ознакою логічного засвоєння знань є індуктивні та дедуктивні методи 
(М. Данилов). 

За ознакою взаємодії в процесі навчання виділяють методи викладання і 
учіння (Ю. Бабанський). Автор також дає таку класифікацію: 1) стимулювання і 
мотивація навчально-пізнавальної діяльності дітей; 2) організація і здійснення 
навчально-пізнавальних дій; 3) контроль і самоконтроль ефективності 
навчально-пізнавальної діяльності. 

За дидактичними функціями розрізняють методи первісного засвоєння 
знань, узагальненого засвоєння, контролю та перевірки. 

За характером знань – метод повідомлюючого навчання і осмислювання 
нових знань та метод проблемного навчального пізнання (В. Зябкін). 

У дошкільній дидактиці методи навчання класифікують за різними 
ознаками. За джерелами знань розрізняють наочні, словесні та практичні 
методи. 

Наочні – методи, за допомогою яких діти набувають знань шляхом 
сприйняття окремих процесів, явищ, предметів або їх зображень. Їх широко 
використовують при повідомленні дітям нових знань. За словами К. 
Ушинського, вони ґрунтуються на конкретних образах, безпосередньо 
сприйнятих дитиною. «Це хід навчання від конкретного до абстрактного, від 
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уявлення до думки такий природний і ґрунтується на таких зрозумілих 
психічних законах, що відмовлятися від його необхідності може лише той, хто 
зовсім відхиляє необхідність дотримуватися у навчанні вимог людської 
природи взагалі і дитячої особливо». Відзначаючи роль наочних методів 
навчання, К. Ушинський писав: «Це таке вчення, яке будується не на 
відхилених уявленнях і словах, а на конкретних образах, безпосередньо 
сприйнятих дитиною… Цей хід навчання від конкретного до абстрактного, від 
уявлення до думки». 

До цієї групи методів належать спостереження, розглядання картинок, 
демонстрація. 

Спостереження є провідним у навчанні дітей дошкільного віку. Суттю 
спостереження є безпосереднє, цілеспрямоване, планомірне сприйняття дітьми 
процесів, явищ, об’єктів навколишнього світу за допомогою органів чуттів, без 
втручання у їх буття. 

Під час спостереження активно взаємодіють сприйняття, мислення, 
мовлення; дошкільники виокремлюють у предметах та явищах основні, суттєві 
ознаки, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки, залежності, засвоюють 
основні знання. Воно максимально відповідає особливостям пізнавальної 
діяльності дітей, сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, удосконалює 
сенсорні процеси. 

Для уточнення, узагальнення та систематизації знань дітей про предмети і 
явища, формування уявлень про недоступні для безпосереднього сприймання 
об’єкти використовують демонстрації. Демонстрування – це активна форма 
чуттєвого пізнання. Воно носить наочно-практично-дійовий характер і сприяє 
чіткості сприйняття та доказовості вивчених положень. Ілюстративний матеріал 
повинен реально відображати навколишню дійсність, не спотворюючи її, а його 
зміст – відповідати пізнавальним можливостям, рівню розвитку дітей. 

У дошкільному закладі для демонстрації використовують: спеціально 
створені дидактичні картини, репродукції картин відомих художників, 
предметні картинки. 

На заняттях з математики вихователь використовує показ геометричних 
фігур, предметів різних розмірів і форми, а також способів дії тощо. 

Так, вихователь для ознайомлення дітей з тим, що множина складається з 
окремих елементів, показує, як вона складається і розкладається на елементи. 

«Зараз кожен з вас візьме одне кільце. Скільки ти взяв? А ти?.. На підносі 
не залишилось жодного. Що треба зробити, щоб знову стало багато кілець? 
Покласти їх на тацю. Скільки ти поклав? А ти?».  

Щоб ознайомити дітей з новим числом, вихователь показує, як одне 
число утворюється із попереднього. На фланелеграфі він викладає дві однакові 
множини з елементів і уточнює, що їх порівну (по два). А потім до однієї 
множини додає ще один елемент. Тепер ця множина має більше на один 
елемент. Скільки в ній елементів? Діти спостерігають процес утворення нової 
множини додаванням одного елемента, тому вони без особливих труднощів 
відповідають. 



 

 
 

31

До показу, як одному з прийомів, ставлять такі вимоги: чіткість і 
розчленованість дій; злагодженість практичної дії і слова; точність, 
лаконічність, виразність при поясненні; активізація сприйняття, мислення і 
мови дітей. Тут важливим є відображення того, що і як треба робити. 

Під час навчання дітей прийомам накладання і прикладання також 
застосовується демонстрування, яке має бути точним, чітким, розділеним на 
частини, щоб діти бачили кожну дію. Кожну нову дію вихователь показує, 
супроводить чіткими вказівками.   

До демонстрування ставлять такі дидактичні вимоги: вдумливий добір 
матеріалу і відповідно до мети і програмових завдань заняття, визначення й 
значення демонстрування в загальному плані заняття; забезпечення якісного 
боку демонстрування: треба потурбуватись, щоб усім дітям було добре видно, 
чути; окремі дії можна повторити, щоб кожна дитина їх усвідомила; пояснення 
мети демонструвань, їхнього змісту; так, вихователь перед демонструванням 
дає завдання, настанову: подивитися на геометричні фігури і порівняти їх між 
собою; поділити на дві підгрупи за розміром та ін. 

При цьому важливо забезпечити якість і чіткість сприйняття, що 
досягається за допомогою пояснень та запитань дітей; можливість 
формулювання висновків на підставі спостережень, демонстрування. 
Наприклад, на наочному матеріалі дітям показали, що при вимірюванні 
однакового розміру різними мірами результати різні. Чим більша міра, тим 
менший результат. 

У зв’язку з інтенсивним проникненням у практику роботи дошкільного 
навчального закладу нових джерел екранної передачі інформації – кодоскопів, 
проекторів, навчального телебачення, відеомагнітофонів, а також комп’ютерів 
з'явився окремий метод навчання – відеометод. Він базується переважно на 
наочному сприйнятті інформації, яка будучи доступною, легше і швидше 
засвоюється. Проте кіноекран і телевізор слабко стимулюють розвиток 
абстрактного мислення, творчості та самостійності. 

Відеометод вимагає чіткої, продуманої, доцільної організації навчального 
процесу; якості відеопосібників і технічних засобів. Вихователь повинен уміти 
залучати дітей до кола проблем, що вивчаються, спрямувати їх діяльність, 
робити узагальнюючі висновки. 

Використовуючи відеометод, вихователю важливо забезпечувати не 
тільки необхідну для даного віку кількість вражень, а й необхідні гігієнічні 
умови (тривалість, якість зображення, відстань, освітлення та ін.). 

За допомогою демонстрації картин, ілюстрацій, схем формуються 
уявлення про статичні наочні образи, а при використанні технічних засобів 
навчання – динамічні. 

Словесні методи навчання засновані на слові як джерелі здобуття знань і 
дають можливість переходу дітей у процесі пізнання за межі безпосереднього 
сприймання. Основні словесні методи, які використовуються у навчанні 
дошкільників, – розповідь вихователя, розповіді дітей, читання (слухання 
дітьми), бесіди. До словесних прийомів належать пояснення і вказівки. 
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Найпоширенішим словесним методом навчання математики є пояснення з 
елементами бесіди. Бесіда – діалогічний метод викладу навчального матеріалу. 
Суть бесіди в тому, щоб за допомогою цілеспрямованих і вміло поставлених 
питань спонукати дітей до актуалізації вже відомих знань і досягти засвоєння 
нових знань шляхом самостійних роздумів, висновків і узагальнень.  

Бесіда як метод характеризується високою активністю дітей. Вона 
використовується і як метод повідомлення, формування у дітей знань і як метод 
виявлення рівня цих знань. Зміст бесіди нерідко будується на основі 
порівняння. Саме порівняння конкретних множин, окремих предметів за 
розміром і формою, геометричних фігур між собою забезпечує розвиваючий 
ефект навчання. Щоб підвести дітей до розуміння відношення рівності – 
нерівності, форми предметів тощо, вихователь будує бесіду на основі 
порівняння, виділення спільного, подібного (чим схожі) та індивідуального 
(чим відрізняються). 

Запитання до дітей можуть бути: репродуктивно-мнемічні, 
репродуктивно-пізнавальні і продуктивно-пізнавальні. Запитання і відповіді 
дітей на них розглядаються як специфічні словесні прийоми в навчанні. 

Запитання, що пропонуються дітям під час бесіди, мають плануватися 
вихователем з урахуванням таких педагогічних вимог: логічної чіткості, 
стислості та зрозумілості формулювань, неприпустимості запитань, на які 
можливі лаконічні відповіді – так, ні; логічної послідовності і поступового 
зростання складності запитань, які забезпечують активізацію пізнавальної 
діяльності дітей; врахування складності запитань у зв’язку з індивідуальними 
особливостями дітей; визначеність змісту форми, що передбачає варіативність 
запитань однакового змісту, хоча в молодшій та середній групах не 
рекомендується варіативність запитань, оскільки діти ці варіанти сприймають 
як два різних запитання. 

У ході бесіди вихователь стежить за правильним використанням дітьми 
математичної термінології, за грамотною побудовою мови. Це супроводжується 
поясненням. Завдяки поясненню уточнюється безпосереднє сприймання дітей. 
Наприклад, вихователь вчить дітей обстежувати геометричну фігуру  і при 
цьому пояснює: «Візьміть фігуру в ліву руку – ось так, вказівним пальцем 
правої руки обведіть, покажіть сторони квадрата (прямокутника, трикутника), 
вони однакові. У квадрата є кути. Покажіть кути». Або інший приклад. 
Вихователь навчає дітей вимірюванню, показ практичних дій супроводить 
поясненням, як треба накласти міру, позначити її кінець, зняти її, знову 
накласти. Потім показує і розповідає, як підраховуються міри. З метою 
активізації словника дітей, закріплення термінології часто використовуються 
словесні дидактичні ігри типу «Скажи навпаки», «Чого не стало» та ін. 

Чим старші діти, тим більше значення в їх навчанні мають проблемні 
запитання і проблемні ситуації. Проблемна ситуація виникає тоді, коли зв'язок 
між фактом і наслідком розкривається не відразу, а поступово. При цьому 
виникає запитання «Чому?» або «Що це таке?»; після повідомлення якої-небудь 
частини матеріалу дитині треба зробити припущення. 
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Використання слів «іноді», «деякі», «тільки в окремих випадках» служать 
своєрідними пізнавальними ознаками або сигналами фактів чи наслідків; для 
поняття факту треба зіставити його з іншими фактами, створити систему думок, 
тобто виконати які-небудь розумові операції (виміри різними мірами, лічба 
групами та ін.). 

Розповідь – це монологічний виклад навчального матеріалу, який 
використовується для послідовного, систематизованого, дохідливого, 
емоційного повідомлення знань. 

Наочні і словесні методи не самостійні. Вони супутні практичним та 
ігровим методам. Однак це не зменшує їхнього значення у математичному 
розвитку дітей дошкільного віку. 

Практичні методи навчання допомагають вихователю організувати 
різноманітну практичну діяльність дітей і сприяють засвоєнню знань, умінь і 
навичок. До них належать вправи, ігри, прості досліди і моделювання. 
Використання практичних методів змінюється з віком і в міру оволодіння 
дітьми відповідними вміннями. Якщо у молодшій і середній групах вихователь 
здебільшого використовує зразок і показує спосіб виконання завдання за 
зразком, то у старшій групі повний показ змінюється на частковий, а згодом і 
на самостійне виконання роботи лише за даними умовами. 

Вправи. Їх суть полягає у багаторазовому повторенні дитиною розумових 
і практичних дій, зміст яких заданий педагогом. Раціональному використанню 
вправ сприяє чітке формулювання перед дітьми навчального завдання, 
демонстрація способів виконання, поступове ускладнення їх з урахуванням 
вікових можливостей та індивідуального розвитку дошкільнят, володіння ними 
навичками самоконтролю, а також диференційований аналіз та оцінка 
результатів їх виконання. 

Вправи як один з видів практичних методів можуть бути репродуктивні 
та продуктивні (використання конструювання, ліплення, малювання). 

Гра як практичний метод навчання широко застосовується в навчальній 
діяльності дитячого садка. Перевагою цього методу є те, що у грі, як правило, 
підвищується інтерес дітей, вони діють з емоційним піднесенням, значно 
менше стомлюються. Гра передбачає повторення і вправи. Крім того, коли ігри 
використовуються в системі з чітким виділенням специфіки знань (наприклад, 
дидактичні ігри та вправи з сенсорного виховання), вони можуть стати 
ефективним засобом формування цих знань. Саме тому іноді ігри виділяють в 
самостійну групу методів – ігрові. 

У навчальному процесі дитячого садка використовуються дидактичні, 
сюжетно-дидактичні, навчальні, розвиваючі ігри та ігрові вправи. Структура 
цих ігор: ігрові та дидактичні задачі, практичні або пізнавальні дії, правила, 
результат. 

Дидактичні ігри виконують дидактичну функцію, якщо 
використовуються в системі, що припускає варіативність, поетапне 
ускладнення, зв'язок з іншими методами і формами роботи.  

Широкого застосування в навчанні математики набуває метод розгляду 
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картин, таблиць, схем та ін. Так само, як і під час показу, демонстрування, 
процес розгляду має бути скерований педагогом. Стихійне сприйняття дітей не 
призводить до формування правильних уявлень про предмети. Тут потрібна 
керівна роль педагога, який організовує процес дитячого навчання.  

Особливе значення у навчанні має моделювання. Його основою є 
принцип заміщення, згідно з яким реальний предмет заміщується його 
зображенням або певним знаком. При цьому використовуються предметні, 
предметно-схематичні, графічні та об’ємні моделі. Так, при ознайомленні дітей 
з часом використовується календар, телурій, об’ємна модель у вигляді спіралі 
та ін. 

Часто на одному занятті використовують різні методи у різних 
поєднаннях. При цьому важливо, щоб діяльність вихователя і дітей, їхня 
активність на занятті були у правильному поєднанні, співвідношенні. 

Складові методу називають методичними прийомами. Основними з них, 
що застосовуються на заняттях з математики, є: показ зразка, спосіб дії, 
дидактичні ігри, порівняння, вказівки, запитання до дітей, обстеження. 

Між методами й методичними прийомами існує залежність, можливі 
переходи методу у прийом і навпаки. Так, методична гра може бути 
використана як метод, особливо в роботі з молодшими дітьми, коли вихователь 
засобом гри формує знання, уміння, але може – і як дидактичний прийом, коли 
гра застосовується, наприклад, з метою підвищення активності дітей (ігри типу 
«Хто швидше?», «Наведи порядок»). 

За типом пізнавальної діяльності виокремлюють такі методи навчання: 
пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), репродуктивний 
(відтворюючий), частково-пошуковий (евристичний), проблемний, 
дослідницький. 

Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод. Його 
використання вихователем забезпечує усвідомлення та запам’ятовування 
дітьми фактів та явищ. Цінність цього методу полягає в тому, що він сприяє 
засвоєнню та відтворенню значного обсягу знань. 

Репродуктивний метод. Заснований на відтворенні знань, повторенні 
способів діяльності за завданням педагога. З цією метою використовують 
неодноразове повторення виконання одного й того самого завдання, а також 
варіативних, схожих з раніше засвоєними зразками. 

Частково-пошуковий метод. Суть його полягає в тому, що педагог 
доручає дітям завдання, які є окремими етапами розв’язання проблеми. 
Проблемні ситуації виникають часто в повсякденному житті дитячого садка, 
тому вихователю важливо максимально застосовувати частково-пошуковий 
метод у роботі з дітьми. 

Проблемний метод використовують  для активізації розумової діяльності 
дітей. Для педагога, який вирішив використовувати цей метод, головне 
правильно сформулювати проблему, стимулювати самостійний пошук дітьми 
шляхів її вирішення. 
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Проблемне навчання пов’язане із мисленням дитини, стимулює його 
розвиток. Тому важливо, крім мотивації такої навчальної діяльності, 
максимально враховувати рівень знань, можливості мислення дошкільника. 

Дослідницький метод заснований на складанні педагогом проблемних 
завдань для пошуку рішення. Діти мають сприйняти вказану вихователем, або 
самостійно побачити існуючу проблему, усвідомити її умови, спланувати етапи 
і засоби вирішення, проаналізувати успішність роботи на кожному етапі. 

Метод розвитку творчих здібностей на основі вирішення винахідницьких 
завдань. За допомогою спеціальних вправ  дошкільників знайомлять із 
законами діалектики, вчать системного аналізу, підводять до пошуку, бачення 
суперечностей в об’єкті. 

Метод розв’язання винахідницьких завдань допомагає активізувати 
навчальний процес, оскільки стимулює пошук дошкільниками нетрадиційних 
рішень, уберігає їх від стереотипів мислення, розвиває нетрадиційний погляд на 
предмети та явища, привчає дітей, не довіряючи чужому досвіду, шукати свої 
шляхи вирішення проблем і відстоювати власну думку. 

Обираючи і використовуючи конкретний метод, педагог має 
усвідомлювати, завдяки чому він зможе якнайкраще організувати спільну 
діяльність із дитиною, щоб вирішити дидактичне завдання. 

Жодна класифікація не вичерпує всієї сукупності використовуваних на 
практиці методів навчання, тому не має абсолютного визнання у педагогічному 
середовищі.  

Добре відомо, що вибір і застосування того або іншого методу чи 
поєднання методів навчання не є якоюсь автономною дією. Так, за даними 
Ю.К.Бабанського, які одержані ним на основі вивчення роботи понад 800 
педагогів (шляхом самооцінки), близько 30% з них відчувають значні труднощі 
при виборі методів. В той же час формуванню у вихователів уміння вибирати 
методи навчання приділяється недостатня увага. Все це переконливо свідчить 
про виняткову важливість обговорюваного питання, у вирішенні якого можна 
умовно виділити два етапи:  

1. Визначення критеріїв ефективності методів навчання.  
2. Визначення умов оптимального вибору і практичного застосування 

методів вихователем.  
Дидактами розроблено десятки методів навчання. Вихователю потрібні 

лише ті, які погоджуються з практикою навчання і слугують основою для її 
ефективності. 

Вибір певних методів і методичних прийомів навчання визначається 
метою і задачами навчання, змістом формуючих знань на даному етапі, 
віковими та індивідуальними особливостями дітей; наявністю необхідних 
дидактичних засобів; особистим ставлення вихователя до тих чи інших методів; 
конкретними умовами та ін. 

В основі будь-якого навчання, в тому числі й навчання математики, 
лежить передавання дітям певних знань. Кожне передавання (повідомлення) 
знань, формування уявлень і понять неможливі без словесних методів і 
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прийомів навчання. Проте, як правило, у навчальній роботі з дошкільнятами 
словесні методи поєднуються з наочними або практичними. Неможливо 
сформувати математичні знання та уміння тільки за допомогою слова. До 
кожного заняття з математики вихователь обмірковує свою систему методів та 
методичних прийомів. 

Сьогодні провідне місце в системі методів навчання займають словесні 
методи навчання. Були періоди, коли вони були майже єдиним способом 
передачі знань. Прогресивні педагоги – Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський і ін. 
– виступали проти абсолютизації їх значення, доводили необхідність 
доповнення їх наочними і практичними методами. В наш час їх нерідко 
називають застарілими або «неактивними». До оцінки цієї групи методів треба 
підходити об’єктивно. Словесні методи дозволяють в найкоротші строки 
передати велику за об’ємом інформацію, поставити перед дитиною проблеми і 
вказати шляхи їх вирішення. Слово активізує уяву, пам’ять, відчуття.  

Часто під час занять вихователю приходиться звертатися до пояснення. 
Пояснення – це монологічна форма викладу. Як метод навчання воно широко 
використовується в роботі з дітьми різних вікових груп. Проте в старшому віці, 
у зв’язку з ускладненням матеріалу і зростаючими інтелектуальними 
можливостями дітей, використання цього методу стає більш необхідним, ніж в 
роботі з молодшими дітьми. Використання пояснення вимагає: точного і 
чіткого формулювання задачі, суті проблеми, питання; послідовного розкриття 
причинно-наслідкових зв’язків, аргументування і доказів;  використання 
порівняння, зіставлення, аналогії; залучення яскравих прикладів;  бездоганної 
логіки викладу.  

Найбільш відповідають віковим особливостям і рівню розвитку мислення 
дітей дошкільного віку практичні методи. В основі практичних методів 
навчання лежить різноманітна практична діяльність дітей, де важливо 
розробити систему послідовно ускладнювальних практичних завдань. Вона 
характеризується тим, що в ній постійно зростають вимоги щодо вміння дітей 
обстежити зразок, планувати послідовність виконання дій, контролювати 
здобуті результати. 

Упровадження нових технічних засобів в навчально-виховний процес 
(телебачення, відеомагнітофонів, комп’ютерів) розширює можливості наочних 
методів навчання. При використанні цих методів необхідно дотримуватися 
ряду умов: використана наочність повинна відповідати віку дитини; наочність 
повинна використовуватися в міру і показувати її слідує поступово і лише у 
відповідний момент заняття;  необхідно чітко виділяти головне, істотне при 
показі ілюстрацій; демонстративна наочність повинна бути точно злагодженою 
зі змістом матеріалу.  

Сучасний вихователь дошкільного навчального закладу повинен 
досконало володіти методами навчання і знати умови їх ефективного 
використання. Чим краще володіє вихователь змістом дисципліни, чим він 
краще знає своїх вихованців, чим глибше розуміє він загальні закономірності 
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процесу навчання і виховання, тим успішніше і більш цілеспрямовано він може 
вибирати ті чи інші методи, досягаючи педагогічного успіху. 

Головний критерій вибору методу навчання – його педагогічна 
ефективність. Цей вибір, як правило, визначається наступним: 

- метою навчально-виховного процесу; 
- метою навчального заняття,  на  якому використовується метод 

навчання; 
- характером навчального предмету; 
- характером навчального матеріалу; 
- організаційними формами роботи, в рамках  яких повинен бути 

використаний метод; 
- фізіологічними і психологічними можливостями  дітей, обумовленими 

не тільки їх індивідуальними особливостями, але  і конкретними умовами 
процесу. 

Вибір методу навчання залежить і від особливостей  самого вихователя як 
спеціаліста, психолога і педагога. Оскільки універсального оптимального 
методу, яким би можна було користуватись завжди і всюди, не існує, 
вихователь самостійно обирає метод навчання, визначає конкретні межі його 
використання. Чим краще вихователь володіє педагогічними і психологічними 
закономірностями процесу навчання, тим більша ймовірність того, що він обере 
найбільш ефективний в педагогічному відношенні метод навчання. 

На основі аналізу зв’язків методів навчання з іншими компонентами 
навчального процесу, а також умовами, у яких він протікає, ряд дидактів та 
авторів учбових посібників висказують такі думки щодо критеріїв, якими 
потрібно керуватися у виборі методів навчання. А саме, вони вважають, що 
вибір методів навчання буде визначатися : 

1. Закономірностями та принципами навчання. 
2. Цілями та завданнями. 
3. Змістом та методами даної науки взагалі. 
4. Навчальними можливостями дітей: а) віковими (фізичними, 

психічними); б) рівнем підготовленості; в) особливостями колективу. 
5. Можливостями вихователя: його попереднім досвідом, знаннями 

типових ситуацій процесу навчання, у яких виявляються найбільш 
ефективними певні поєднання методів, рівнем їх теоретичної та практичної 
підготовки, здатностями до застосування певних методів, засобів, вміння 
обрати оптимальний варіант, особистими якостями та ін. 

Такі критеріальні вимоги визначаються не тільки узагальненням думок 
провідних педагогів, але й, перш за все, цілісним системним підходом до 
процесу навчання. 
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ІІ. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГА 

 
Соціально-психологічне особистісне зростання як метод розвитку 

життєвої компетентності особистості 
 

Мовілян В.І., студентка V-го курсу 
психолого-педагогічного факультету 
Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 
Одна з найважливіших проблем сьогодення – розвиток життєвої 

компетентності особистості, оскільки саме ця компетентність дає змогу людині 
досягти успіху в житті. 

Успіх – явище відносне. З одного боку, успіх подія, що отримує соціальну 
й громадську оцінку. Саме суспільство вирішує, чи вважати успішними 
результати зусиль особистості. З другого боку, це – подія в житті певної 
особистості, і саме їй визначати, що для неї є успіхом. Усе залежить від 
психології конкретної людини, її системи цінностей, яка, у свою чергу, може з 
часом змінюватися. Успіх – це питання масштабу, питання очікування 
результатів та цільової установки. 

Ступінь успіху залежить від здібностей, знань та вмінь; працездатності й 
інтенсивності зусиль, а також від рівня мотивації. Для досягнення успіху 
важливими є наявність первинних, істотних характерних рис, які виділив 
Гілфорд: 

• упевненість у собі; 
• комунікабельність; 
• здатність до самоствердження; 
• врівноваженість; 
• об'єктивність. 
У цьому процесі досягнення життєвого успіху соціально-психологічна 

компетентність належить до внутрішніх суб'єктних механізмів особистості, що 
забезпечують їй адекватне сприйняття, орієнтування в соціальній ситуації на 
всіх етапах просування до мети. 

Розвиток компетентності передбачає, по-перше, сприятливу психологічну 
основу, яку складає своєрідний набір соціально-психологічних властивостей 
особистості, по-друге, обов'язкове окреслення мети досягнення компетентності, 
по-третє, планомірне набуття необхідних знань про соціально-психологічні 
особливості людської поведінки у взаємодії та взаємоставленнях, які задають 
певні соціально-психологічні ситуації, закономірності їх розвитку та шляхи 
розв'язання проблем буття. 
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Соціально-психологічна компетентність – це якість, яка є цінним 
надбанням для кожної людини, оскільки сприяє адекватному й тонкому 
аналізові всього, що відбувається в соціумі, а правдива інформація забезпечує 
прийняття правильних рішень у реалізації власної життєтворчості. 

У нашому суспільстві з кожним роком усе більше зростає інтерес до 
психологічних проблем. До цього спонукає наше сьогодення, сучасні 
економічні умови, що потребують значно більше підготовлених кадрів. 
Економіку творять люди, і від знань та компетентності, у тому числі й 
психологічних, залежить якість їхньої діяльності, значущість досягнень. 
Життєва компетентність особистості позитивно корелює з її психологічною 
компетентністю. 

Під психологічною компетентністю особистості ми розуміємо наявність 
необхідних психологічних знань, умінь і навичок. Найнеобхіднішими кожній 
людині знаннями та вміннями нам видаються ті, що допоможуть їй жити 
повноцінним, цікавим, насиченим життям на благо своє та оточуючих, досягати 
успіху в особистому житті та професійній діяльності. 

Головною метою розвитку психологічної компетентності особистості має 
стати процес усвідомлення нею власних можливостей, стосунків з оточуючими, 
формування здатності їх розвивати, поліпшувати, конструктивно впливати на 
людей. Таким чином, головна мета розвитку психологічної компетентності 
особистості – це здатність активного, творчого опанування свого внутрішнього 
світу і навколишніх соціально-економічних умов. 

Тому цілком закономірно і своєчасно у психологічному тезаурусі з'явився і 
швидко поширився термін "життєва компетентність", який дещо відрізняється 
від звичних понять "життєвий досвід" та "життєва обізнаність" своєю 
цілеспрямованістю на досягнення життєвого успіху на основі свідомого 
накопичення певних знань та їх застосування в житті. 

Та сама соціально-психологічна ситуація, що стимулювала потребу до 
розвитку "життєвої компетентності" як механізму досягнення успіху, збудила 
протилежне йому поняття "виживання", що несе в собі зміст пасивного 
пристосування та примирення з будь-якими обставинами життя і намір терпіти 
їх без активного власного втручання. 

Життєва компетентність особистості – це широке поняття, яке узагальнює 
види компетентності в різних сферах людської діяльності – навчальній, 
професійній, соціально-психологічній. Ми звертаємося до подальшого 
вивчення саме соціально-психологічної компетентності особистості як такої, 
що сприяє успіху в будь-яких напрямках життєдіяльності та вигідно доповнює 
всі інші види компетентності особистості. 

Існує зв'язок високої інтернальності з позитивною самооцінкою, з 
більшою узгодженістю "Я"-реального та "Я"-ідеального. А велика кількість 
внутрішньоособистісних конфліктів виникає на ґрунті неузгодженості 
реального та ідеального "Я". Дослідження самооцінок осіб з різними типами 
суб'єктивного контролю підтвердили, що люди з інтернальним локусом 



 

 
 

40

контролю вважають себе добрими, незалежними, рішучими, справедливими, 
здібними, дружелюбними, чесними, самостійними. 

Таким чином, високий рівень інтернальності пов'язаний з відчуттям 
власної сили, гідності, відповідальності за події, що відбуваються, з 
самоповагою, соціальною зрілістю та самостійністю особистості. Ці 
характеристики захищають від виникнення внутрішньоособистісних 
конфліктів, а також дають змогу конструктивно будувати стосунки з людьми, 
що є важливим для успішної діяльності. 

Доклавши зусиль, можна підвищити рівень інтернальності і зменшити 
екстернальність. Підвищити інтернальність можна шляхом психокорекційного 
впливу на особистість. Сприятливо впливає групова психотерапія, зокрема 
соціально-психологічний тренінг особистісного зростання. Допоможе 
підвищити інтернальність і робота над собою, самовдосконалення. 

У цілому суспільна соціально-психологічна ситуація поставила всіх перед 
проблемою особистісного вибору. Він визначається певними психологічними 
факторами, серед яких переважними стають особистісна інтернальність та 
життєва компетентність. Розвиток та актуалізація цих якостей – необхідна 
умова подальшої успішної життєтворчості народу України. 
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ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ КОМПЕТЕНТНІСНО 
ОРІЄНТОВАНОЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

ЗАКЛАДУ 
 

Використання інтерактивних методів навчання і виховання для 
формування мовленнєвої етики школярів 

 
Волторніст Н.М., вчитель початкових 
класів Лохвицької гімназії № 1 

 
«Яка молодь, як вона освічена і вихована, таке і майбутнє країни», це 

твердження І. Франка актуальне і для сучасності.  
З приходом у школу починається важливий етап у житті дитини. Виникає 

нова соціальна позиція особистості – учень. До дитини в цей період ставляться 
нові вимоги, у неї з’являються обов’язки, нові товариші; нові відносини з 
дорослими також вимагають певних моральних зусиль і досвіду включення в 
ділові стосунки. Віднині для неї починається нове життя – шкільне. Цікавим, 
наповненим радістю пізнання нового, радістю спілкування з друзями, учителем, 
книгою, радістю відчути себе такою значимою і потрібною у цьому 
неординарному житті. Ось таке шкільне життя я намагаюся зробити для дітей 
вже 10 рік своєї трудової діяльності, іду щоденно з малюками поруч стежиною 
пізнання. 

Я, як класний керівник, працюю за такими напрямками виховної роботи: 
• громадсько-патріотичне виховання; 
• художньо-естетичне виховання; 
• трудове виховання; 
• фізичне виховання, формування здорового способу життя; 
• екологічне виховання; 
• економічна освіта та виховання; 
• превентивне виховання; 
• морально – етичне виховання. 
Не відкидаючи важливості і необхідності вище названих напрямків, 

одним з пріоритетних вважаю виховання моральних якостей, зокрема розвиток 
мовленнєвого етикету.  

Ввічливість і знання мовленнєвого етикету – один із неодмінних 
компонентів спілкування людей, що є ознакою культурності, робить людину 
привабливою, викликає до неї почуття симпатії. Недарма ввічливість вважають 
однією з ознак вихованості. За спостереженнями психологів, формування 
моральних якостей проходить у період до 12 років. 

Вирушаючи таким складним і разом з тим цікавим шляхом, я помітила, 
що спілкування дітей з дорослими, однолітками бідне на вияви ввічливості. Хто 
з нас не був у ситуації, коли дитині потрібно нагадати, щоб вона подякувала, 
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привіталася чи попрощалася, коли в цьому виникає необхідність. Іноді, навіть 
знаючи слова ввічливості і норми етикету, діти губляться, коли їх уживати. І від 
того, як учитель уміє спілкуватися з вихованцями, як він їх розуміє, залежить 
успіх виховання. Багато значить також і культура спілкування. Адже педагогу 
постійно доводиться працювати з людьми. 

А тому головним моїм завданням став пошук тих форм навчання і 
виховання, які б сприяли розвитку мовленнєвої культури учнів. 
В.О.Сухомлинський стверджував, що «мовленнєва культура людини – це 
дзеркало його духовної культури». Вважаю, що кожен педагог повинен 
володіти мистецтвом розмови для того, щоб бути добрим співрозмовником із 
батьками вихованців, колегами, з дітьми. 

Переконана, що мало бути добрим педагогом, треба бути ще й тактовним 
педагогом. Чуйність – доброта серця, тактовність – його розум. Щоб бути 
тактовним завжди і всюди, потрібно знати основи культури поведінки. 

Мені дуже імпонують правила ефективної взаємодії класного керівника і 
молодших школярів: 

Правило 1. Демонструйте доброзичливе ставлення до малюків. 
Посміхайтеся на уроці, будьте привітними. Проходячи між партами, не 
соромтеся погладити малюка по голівці, торкнутися його плеча, підбадьорити 
поглядом. 

Правило 2. Стежте за своїм настроєм. Поганий настрій учителя породжує 
у більшості дітей страх, бажання триматися подалі від такого педагога. 
Натомість спокій, діловитість, небагатослівність, усмішка, співчуття 
викликають позитивне ставлення до вчителя. 

Правило 3. Увійшовши до класу, миттєво проаналізуйте вирази облич 
дітей, їхні рухи, мовленнєві реакції, психічний стан, емоційні переживання і 
тільки після цього починайте урок. 

Правило 4. Виховуючи учнів, завжди стежте, щоб слово не розходилося з 
ділом. Молодші школярі дуже розчаровуються, якщо дорослий не виконує те, 
що говорить, і перестають йому довіряти. 

Правило 5. Створюйте ситуацію успіху. 
Правило 6. Уникайте різких суджень. 
Правило 7. Коли діти щось роблять правильно чи неправильно, говоріть 

про це прямо, але обережно: не налякайте або не перехваліть. 
Правило 8. Не допускайте саркастичного висміювання невдач школяра. 

Умійте у будь-яку хвилину зняти стрес чи напруження. 
Правило 9. Будьте терплячими у вихованні дітей. Ви жива людина, і 

немає нічого страшного, якщо ви припустилися помилки ненавмисне. 
Правило 10. Стежте за розвитком учнів, створюйте ситуації для 

розв’язання складних завдань. 
Правило 11. Давайте можливість учням побути у ролі вихователів, 

учителів. Якщо школярі навчаться ділитися своїми знаннями з іншими, це 
сприятиме їхньому вдосконаленню. 
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Правило 12. Сприяйте творчому розвитку учнів, давайте простір для 
уяви. 

Правило 13. Не втрачайте, а постійно підтримуйте зворотній зв’язок з 
учнями. Педагог має знати про кожне досягнення та невдачу дитини. Їх аналіз 
та оцінка разом зі школярем і є основою зворотного зв’язку. 

Правило 14. Любіть своїх учнів не на словах, а на ділі. 
 Доброзичлива творча взаємодія вчителя та учня, діалог рівних партнерів, 

відсутність страху, розкутість, радість спілкування, право на власну думку, 
допомога в саморозвитку, підтримка, уміння спілкуватися з однолітками, бути 
вихованими і ввічливими – ось далеко не повний перелік якостей виховного 
процесу, який я прагну будувати на основі співпраці вчителя і учнів. 

На початку своєї професійної діяльності я замислилася над питанням: «Як 
краще побудувати роботу з учнями?» Подумавши, дійшла висновку, що 
найкраще сприйматиметься і найповніше розкриватиметься завдання виховання 
мовленнєвого етикету завдяки ігровим технологіям та інтерактивним методам 
навчання. Адже вони формують досвід засвоєння моральних норм і правил 
поведінки, сприяють створенню зв’язку між навчанням і застосуванням знань 
на практиці. 

Педагогічний стаж моєї роботи складає 10 років, і 5 з них мені пощастило 
працювати за новою технологією розвивального навчання. 

Саме розвивальне навчання спонукає вчителя, щоб кожну справу творити 
спільно з дітьми, організовувати, виконувати, оцінювати, тому у своїй виховній 
роботі я використовую інтерактивні методи навчання і виховання.  

Інтерактивність – не самоціль. Це засіб для досягнення атмосфери сприйняття, 
співробітництва, порозуміння. Такі методи повсякчас намагаюся використовувати і в 
процесі виховання своїх учнів. Саме цій меті я підпорядковую усю систему 
роботи і як класного керівника, і як учителя, оскільки чіткої межі між 
навчанням і вихованням провести не можна. Відтак я працюю над проблемою 
«Використання інтерактивних методів навчання і виховання для 
формування мовленнєвої етики школярів».  

У процесі моєї педагогічної діяльності з’явилося переконання: якщо не 
бажаємо «зламати» дитину в період формування її особистості, маємо мету 
допомогти в розвитку, оберігаючи її природну індивідуальність, то ні в якому 
разі не можна позбавляти дитину сьогоднішньої радості спілкування і чекання 
завтрашньої радості, віри у свої можливості, сподівання на позитивні 
перспективи в майбутньому. 

Тому система моєї виховної роботи включає: 
1. Згуртування класного колективу (розподіляю доручення, вибираю 

актив класу, слідкую за дотриманням санітарних норм у приміщенні, піклуюся 
про зовнішній вигляд учнів, створюю здоровий мікроклімат у колективі, 
формую позитивні стосунки, розвиваю навички спілкування, уміння 
відповідати за доручену справу, допомагати один одному, організовую 
харчування). 
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2. Індивідуальна робота (вивчаю індивідуальні особливості кожного 
учня з метою надання педагогічної допомоги та психологічної діагностики, 
розвиваю індивідуальні риси учнів з допомогою шкільного психолога.) 

3. Організація життя класу в позашкільний час (проводжу години 
спілкування й інші форми виховної роботи згідно з планом, організовую 
походи, спортивні свята, проводжу моніторинг результативності та успішності 
позакласних заходів). 

4. Виховання особистості (виховую естетичну та моральну культуру 
учнів, створюю умови для розвитку мовленнєвого етикету, прищеплюю уміння 
спілкуватися з однолітками). 

5. Робота з батьками (вивчаю умови виховання дитини в сім’ї, проводжу 
індивідуальну та групову роботу з батьками, тематичне консультування, 
батьківські збори, залучаю батьків до участі в позакласних заходах, 
організовую та проводжу родинні свята). 

У виховній роботі я намагаюся дотримуватися принципу особистісного 
підходу до дитини, а саме: 

• постійно вивчати і добре знати індивідуальні особливості 
темпераменту, риси характеру, погляди, смаки учнів; 

• уміти діагностувати і знати реальний рівень сформованості якостей 
(образ мислення, мотивація, спрямованість, ставлення до життя, праці, плани на 
майбутнє тощо); 

• постійно організовувати розвивальну діяльність дитини; 
• максимально спиратися на власну активність особистості; 
• створювати належні умови для саморозвитку та самореалізації; 
• поєднувати виховання з самовихованням, допомагаючи у виборі мети, 

методів і форм самовиховання; 
• розвивати самостійність, ініціативу, самодіяльність учнів. 
Адже особистісно зорієнтована взаємодія можлива лише за умови 

дотримання демократичного стилю спілкування, за якого позиція вчителя 
випливає з інтересів дитини і перспектив її подальшого розвитку. Ще 
В.О.Сухомлинський підкреслював, що вчитель, який сповідує гуманну 
педагогіку, "повинен бути другом і однодумцем, тобто переживати разом зі сво-
їми вихованцями радість боротьби за досягнення мети, разом перемагати 
труднощі". Ці думки я поклала в основу системи виховання. 

У становленні виховної системи я пройшла наступні етапи: 
І етап – проектування системи (1 клас) — діагностичне дослідження 

внутрішнього світу учнів, їхніх родинних стосунків, спілкування у сім’ї, 
міжособистісних взаємин, пошук технологій виховання. 

ІІ етап – становлення системи (2 клас) — запровадження інноваційних 
технологій виховання учнів, де приклад учителя, його ставлення до справ, 
ставлення до людей, світобачення стають основними для наслідування. 

III етап – стабільне функціонування системи (3 клас) —становлення 
органів самоврядування в класі, саморегуляція діяльності учнівського колекти-
ву, формування традицій класу, зміцнення зв'язків: "педагог – учні – батьки". 
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IV етап – подальший розвиток системи (4клас) – застосування нових 
виховних технологій, удосконалення взаємостосунків в учнівському колективі, 
набуття учнями досвіду поведінки через моделювання життєвих ситуацій. 

Вважаю, що сучасна освіта й виховання повинні збагатити 
міжособистісне спілкування школярів, тому я йду такими шляхами: 

1. Вивчення темпераменту дитини. 
2. Створення позитивної атмосфери. 
3. Ігрова діяльність. 
4. Формування комунікативна компетентність. 
5. Застосування невербальних засобів спілкування. 
6. Робота з книгою. 
7. Гурткова робота. 
8. Співпраця з учнями на уроці. 
9. Проведення виховних заходів. 
10. Організація роботи з батьками. 
Вивчення темпераменту дитини 
Глибоко усвідомлюючи важливість цієї теми, починаючи з першого 

класу, великого значення надаю формуванню мовленнєвого етикету учнів. 
Розпочинаю роботу з вивчання особливостей темпераменту кожної дитини. Для 
цього використовую різні методи діагностування: спостереження, анкетування, 
тестування, бесіди, зокрема діагностику особистості учнів проводжу за 
допомогою цікавих ігрових, психологічних тренінгів: «Прикрась портрет», 
«Мої уподобання»,  

«Фотограф», «Як вітаються казкові герої».  
Створення позитивної атмосфери 
Знаючи про одну з найбільших проблем першокласника – адаптацію до 

школи, тобто період пристосування до умов та вимог нового середовища, узяла 
за правило кожного ранку, переступаючи поріг школи, залишати всі особисті 
проблеми і негаразди за дверима школи. Я намагаюся завжди зустріти своїх 
маленьких вихованців із доброю усмішкою та гарним настроєм. Перед уроком 
чи виховним заходом запитую в дітей, який у них настрій, що їх хвилює, що радує. 
Потім пропоную їм узяти «чарівний мішечок» і повкидати туди всі свої негативні 
емоції. Я також «викидаю» свої негативні емоції, «мішечок» зав’язується і опиняється 
в кошику для сміття. Якщо діти приходять стомлені, треба їх «струснути» і 
розвеселити. «В усмішці сила і мудрість учителя», – зазначав Ш.Амонашвілі. Це 
перший крок до створення успіху в спілкуванні. Кожен ранок у класі розпочинаю з 
«ранкових зустрічей», коли діти в ігровій формі створюють позитивний настрій, 
ефективно спілкуються, навчаються знаходити спільну мову і поважати один одного. 
Використовую різні форми привітання: усмішку, побажання, похвалу як самого себе, 
так і друга, висловлення компліменту, «передачу» тепла свого серця, повітряного 
поцілунку, радісну пісню. 

Ігрова діяльність 
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Я переконана, що кожну дитину можна зробити творчо розвиненою. Передусім 
для розкриття здібностей учнів необхідно створити в класі творчу, доброзичливу, 
емоційно позитивну атмосферу. 

Систематично в іграх і на заняттях підкреслюю, що ввічливість – це 
доброзичливість, а тому треба не тільки говорити ввічливі слова, а й «переживати» їх.  

Розпочинаючи підготовчі заняття з майбутніми першокласниками, я прийшла 
до висновку, що нічого не впливає так на позитивне спілкування вчителя зі 
школярами, як можливість кожної дитини взяти участь у грі і проявити себе. Гру 
недарма називають королевою дитинства. Без неї дітям жити невесело, нецікаво. При 
вмілому використанні гра стає моїм незамінним помічником. Гра – засіб 
багатогранний. Це і самостійна діяльність, яка сприяє всебічному розвитку 
особистості, і засіб формування та згуртування колективу, і метод організації інших 
видів діяльності, і вияв емоційного стану, і засіб спілкування. Різні ігри і психологічні 
вправи допомагають позбутися негативних емоцій. 

«Пограйте зі мною!» – маленькому учневі притаманне саме таке бажання. Гра 
організовує, привчає учнів до порядку, підвищує активність, увагу й 
спостережливість. Я помітила, що під час гри дитина переборює невпевненість, 
відкриває в собі нові сили, творчі можливості. Використовую різноманітні форми 
ігрової діяльності: народні ігри, ігри-вікторини, ігри на місцевості, веселий експрес, 
ранки ігор та сюрпризів, веселі старти. На уроках і виховних годинах проводжу ігри, 
під час яких діти вправляються у моральних вчинках. В ігрових ситуаціях вони 
можуть виконувати обов’язки бригадирів, майстрів, командирів, прикордонників, 
контролерів, космонавтів і відповідно виявляють свої знання і вміння. У всіх ігрових 
ситуаціях обов’язковою умовою для підсилення їх виховного значення акцентую 
увагу на старанності, пильності, чесності, товариській взаємодопомозі. 

Прихильність, ласка, мудра стриманість, розуміння, співучасть, ніжна, але 
вимоглива інтонація – ось основні педагогічні засоби, що використовую у своєму 
моральному впливі на школярів. Насамперед завжди спираюся у своїй роботі на 
позитивне в дитині, ціную і поважаю її маленькі достоїнства. 

Однією з важливих рис характеру вчителя, яку я виховую в собі, є почуття 
гумору. Переконана, що в деяких випадках ситуацію може врятувати лише влучне 
слово та щира усмішка. І тут мені на допомогу приходить народна мудрість у вигляді 
прислів’їв, приказок, фразеологізмів, казок та гуморесок.  

Формування комунікативної компетентності 
Важливе значення для розвитку мовленнєвого етикету має формування у 

школярів комунікативної компетентності, яка полягає у розвитку уміння 
сприймати інформацію, усуненні емоційного напруження, створенні 
сприятливої атмосфери, гармонійного розвитку особистості та вмінні вітатися, 
передавати гарний настрій. 

Для створення сприятливого психологічного клімату я використовую 
такий метод комунікативної діяльності, як «розминка», що допомагає об’єднати 
учнів, заохотити їх спілкуватися один з одним, установлювати довірливі 
стосунки між ними, вивчити і закріпити вживання ввічливих слів. 
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На початку заняття проводжу такі розминки: «Спіймай мій настрій», 
«Сонячний зайчик», «Давайте привітаємося», «Піднеси настрій», «Збираємо 
добрі слова», а згодом такі, які допомагають дітям висловити свої переживання, 
власні думки, оцінити ситуації: «Уяви-покажи-розкажи», «Придумай веселий 
кінець», «Уявимо собі», «Добре-погано», «Ввічливе прохання – ввічлива 
відмова». 

Формування комунікативної компетентності впроваджую також за 
допомогою інтерактивних методів навчання. Це дискусії, сенкан, «Обери 
позицію», «Метод прес», самооцінка, «Рюкзак», «Два-чотири – всі разом», 
«Мозковий штурм», «Навчаючи-вчуся», «Снігова куля». 

Застосування невербальних засобів спілкування  
«У роботі вчителя дрібниць не буває» - ще одне правило моєї роботи. Щоб 

навчити учнів вживати слова ввічливості, доцільно спочатку нагадувати їм про це 
невербальними засобами спілкування. Тому великого значення надаю міміці, жестам, 
позам. Для дитини часто важливішими, ніж слово, є просто усмішка, кивок головою 
чи помах руки. Інтонація, тембр голосу, темп мовлення, паузи, покашлювання – усе 
це сигнали, якими я користуюся, щоб висловити своє ставлення, почуття до дітей в 
різних ситуаціях. 

Народне прислів’я «Добре слово мало коштує, та дорого цінується» для мене є 
аксіомою в роботі. Крім того, мене надихають слова Едмунда Берка: «Своїм 
терпінням ми можемо досягти більшого, ніж силою». Саме тому намагаюся хвалити 
своїх малюків за старанність так само, як за досягнення. Даю їм зрозуміти, що інколи 
старанність та наполегливість навіть важливіші за результат.  

Використовую сюжетно-дидактичні малюнки, що надають емоційного 
поштовху до зацікавленого спілкування дитини з дорослим, учать її описувати 
ілюстрації, переказувати сюжет, відповідати на запитання, робити мовлення дитини 
змістовним, грамотним, яскравим, логічним, послідовним, влучним і культурним. 

Також допомагаю дітям ставити перед собою реальні, конкретні цілі, щоб вони 
могли відчути справжню відповідальність. Правила поведінки, яких учні 
дотримуються постійно, стають для них звичними і виконуються без напруження 
(діти мають певні обов’язки в класі, тимчасові доручення, змогу самим вирішувати 
питання дисципліни й порядку в класі). Та головне, вони добрі, виховані, уміють 
дружити. 

Робота з книгою 
Крім того, великого значення в роботі надаю книзі. На мою думку, книга – не 

тільки джерело знань та певного обсягу інформації, а й невичерпна криниця 
людських почуттів, емоцій, які допомагають кожному читачеві зрозуміти і висловити 
власні емоції та почуття. Саме тому з першого класу я намагаюся приділяти увагу 
детальному аналізу сюжетної лінії, характеристиці героїв творів, емоційному 
забарвленню та палітрі почуттів, які розкриває автор. Молодші школярі практично 
засвоюють важливі правила поведінки під час спілкування, ознайомлюються з 
особливими формами звертання. На літературознавчому матеріалі виховуються 
найкращі людські цінності. Діти вчаться відрізняти добро від зла, брати приклад для 
наслідування, бачити красу в природі, у взаєминах між людьми, формувати власну 
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життєву позицію. Працюючи над вирішенням цих питань, неодноразово звертаюся до 
творчих надбань В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі. Під час читання та 
обговорення оповідань діти висловлюють свої переживання, дають характеристики, 
оцінюють вчинки літературних героїв, учаться добру і, звичайно, правилам 
культурного спілкування, таким, як: 

1. Якщо до тебе звернулися із запитанням, відповідай ввічливо, повним 
реченням. Чітко вимовляй слова і звуки, говори досить голосно, щоб було усім 
зрозуміло. 

2. Уважно вислухай вказівки старших. 
3. Вітайся при зустрічі з друзями і знайомими. Слова вітання чи прощання 

промовляй при цьому в очі співрозмовнику. 
4. Дорослих називай на «Ви». 
5. Не забувай вибачитися за допущену недоречність у поведінці. 
6. Дякуй за подану допомогу, увагу, турботу. 
7. Пам’ятай про чарівні слова , слова вітання і прощання. 
8. Під час розмови поводь себе скромно, спокійно, дивись в очі 

співрозмовнику, не розмахуй руками. 
9. Ввічливо розмовляй з усіма рідними, близькими і чужими людьми, зі своїми 

однолітками. 
10. Не розмовляй голосно там, де дорослі займаються своїми справами, у 

транспорті, на вулиці. 
Для позакласного читання я рекомендую дітям читати твори різних жанрів, 

науково-популярну літературу, дитячу періодику. Діти охоче відвідують бібліотеку. 
Гурткова робота  
Крім того, у позакласній роботі неабиякого значення надаю гуртковій роботі. 

Так, учні мого класу відвідують гуртки: спортивні секції карате і дзюдо, шаховий, 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, хореографічний, «Чарівне 
слово».  

Програма гурткової роботи з учнями «Екологія. Спілкування з природою», 
розроблена мною, дає можливість для розвитку здібностей дитини у процесі її 
взаємодії з навколишнім середовищем. Використовуючи педагогічну спадщину 
великого педагога В.О.Сухомлинського, для розвитку творчої особистості 
дитини проводжу подорожі в природу. Школярі на таких заняттях роблять 
власні маленькі відкриття, учаться аналізувати побачене, самостійно 
формулюють певні висновки. Гурткові заняття проводяться просто неба. У 
такий спосіб виховуються спостережливість, любов до природи, змінюється 
ставлення до навколишньої флори і фауни. На заняттях цього гуртка діти 
знайомляться ще з одним видом спілкування – спілкуванням з природою. 
Знаючи і люблячи природу, дитина стає її захисником.  

Співпраця з учнями на уроці  
Основним полем діяльності є урок. Вважаю, що результат уроку буде 

позитивним, коли я співпрацюю з учнями, а вони мені довіряють. Дитина тоді 
відкривається, коли звільнена від страху помилитися. Тому даю їм змогу 
висловлюватися. Намагаюся керувати розумовою діяльністю учнів, спрямовую їх, 
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залучаючи до діяльності через пізнання світу і себе в ньому, при цьому реалізую 
важливий принцип гуманної педагогіки М. Монтессорі «Допоможи мені зробити це 
самому». 

Для виявлення здібностей та інтересів учнів, самооцінки, самоаналізу, 
самоконтролю, спільного вибору теми й мети діяльності, планування роботи, 
обговорення й прийняття рішень, виявлення і виправлення помилок, взаємоперевірки 
та взаємооцінки, участі в оцінці уроку, поясненні під час вивчення нового матеріалу, 
розв’язанні проблемних ситуацій використовую різні способи організації взаємодії 
вчителя й учнів, такі як: діалоги, бесіди в групах, дискусії, диспути, функціонально-
рольові ігри, уживання в образи, письмову конференцію, дитячі збори, фронтальні 
бесіди. Усі ці види роботи сприяють засвоєнню правил поведінки, використанню 
ввічливих слів, бо дитина знаходиться в постійному спілкуванні з однолітками, 
учителем.  

Проведення виховних годин 
Виховую здатність до співчуття, до діалогічної форми спілкування, поваги до 

іншої точки зори як у колективній навчальній діяльності, так і за її межами, під час 
проведення різних виховних заходів. Не відкидаю вивірені часом і досвідом методи 
виховання: 

- розповідь (тема актуальна, викликає в учнів моральне довір’я, готовністю 
співпереживати); 

- пояснення (мета – розкрити соціальний, моральний, естетичний зміст певних 
вчинків, подій, явищ); 

- бесіда (естетичні, етичні, політичні, пізнавальні); 
- лекція (організована у доступній формі, проілюстрована конкретними 

фактами); 
- диспут (допоможе формувати судження, оцінки, переконання); 
- приклад; 
- громадська думка; 
- звичка; 
- доручення (відповідають інтересам, здібностям і можливостям кожного учня); 
- самовиховання; 
- особисті зобов’язання; 
- самозвіт; 
- самоконтроль; 
- самооцінка. 
Це той арсенал, на який я спираюся. Але для руху вперед урізноманітнюю 

форми діяльності і для реалізації виховних цілей та завдань добираю такі виховні 
технології, як:  

- практикую ділові ігри, 
- творчі естафети,  
- фестивалі, зустрічі, 
- аукціони знань, концерти, 
- ігри-тренінги, ігри-подорожі, рольові ігри, 
- психологічні практикуми,  
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- ток-шоу, вистави, інсценізації, 
- музичні та інтелектуальні ринги, 
- конкурси, усні журнали, 
- виставки, експозиції малюнків та вироби, 
- КВК , 
- години спілкування, 
- колективні творчі справи, 
- експедиції, екскурсії. 
У процесі реалізації своєї програми вважаю доцільним застосування ще таких 

методів виховної роботи: 
- спостереження, 
- опитування, 
- інтерв’ю, 
- переконання, 
- гра, 
- вимога, 
- змагання, 
- проект. 
У роботі керуюсь словами Конфуція, який понад 2400 років тому сказав: «Те, 

що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Якщо 
вірити Конфуцію, найбільша небезпека чатує на того вихователя, який зловживає 
методами монологічного спілкування. Щоб цього не сталося зі мною, озброююся 
методичною літературою з проблем виховання, залучаю до активної співпраці 
шкільного психолога, представників різних служб і організацій, а головне – 
намагаюся достукатися до кожної дитини, дати змогу проявити себе. 

«І внутрішня, і зовнішня краса тобі одній дарована, людино!» – ці слова 
доношу до дітей під час проведення різних виховних заходів, у ході яких виховую: 

• уміння поводитися вдома та в громадських місцях; 
• навички міжособистісного спілкування. 
Для кращого усвідомлення цих понять я проводжу такі виховні години: 
1.Сюжетно-рольова ігри «Іду до школи. Яким я буду», «Чекаємо гостей». 
2. Свята «Я тепер школярик», «Уроки доброти для батьків і дітей», «Пригоди у 

Країні слів». 
3. Що таке культура поведінки?» «Що таке дружний колектив». 
4. Ігрові ситуації «Знайомство», «Уроки ввічливості і такту». 
5. Бесіди «Правила поведінки на уроці та на перерві», «Мовленнєвий етикет 

української дитини». 
6. Ділові ігри «Гість у домі», «Поведінка в школі та дома». 
7. Збори «Я у колективі», «Мову вивчай і учись говорити». 
8. Заочні подорожі « Мандрівка в країну ввічливості», «Зі словами ввічливими 

знайся». 
9. Тренінги « Будь чемним і не зазнавайся», «Найввічливіший». 
Організація роботи з батьками  
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Цікавлячись напрацюваннями педагогічної та психологічної науки, 
новинками періодичної літератури, проводячи спостереження та дослідження у 
своєму класі, аналізуючи досвід роботи попередніх років, я зробила висновок, 
що успіх навчально-виховної роботи залежить не тільки від правильного 
вибору оптимальних форм і методів роботи, а й від тісної взаємодії з батьками. 

Відомо, що щасливі спогади, яскраві й радісні образи дитинства допомагають 
нам, дорослим, у важкі моменти життя; ми із задоволенням повертаємося до свого 
дитинства, перебираємо фотографії і згадуємо, черпаючи величезні сердечні ресурси з 
цих джерел. Чи можна назвати щасливою ту людину, у якої немає спогадів 
дитинства? Як можна допомогти дитині винести з дитинства тільки щасливі 
моменти? Хто повинен про це дбати? 

Досягти результатів у вихованні учнів можна лише за підтримки батьків. 
Зрозуміло, для того, щоб мати таку підтримку, треба навчити батьків бути 
вихователями. Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та 
навчальний заклад. 

А.С.Макаренко стверджував: ”Виховує все: люди, речі, явища, але 
передусім і найдовше – люди. Найперше – батьки й педагоги.” Продовжуючи 
думку видатного педагога, хочу додати: і не словами, а власною поведінкою, 
власним життям. Робота з батьками, безумовно, не обмежується батьківськими 
зборами, індивідуальними бесідами, ремонтом класу. Поставлені завдання 
зумовили необхідність використання технології педагогізації батьків як цілеспря-
мованого організаційного і систематичного процесу, усі спрямування якого 
мають максимально враховувати потреби і проблеми кожної родини. 

Складовими технології педагогізації батьків є об'єктивні умови, стратегія і 
тактика, що дає змогу широко використовувати індивідуальні форми роботи з 
батьками, визначити подальшу стратегію (вибір напрямку) і тактику (сукупність 
засобів і методів досягнення мети). Індивідуальні консультації проводяться для 
батьків з метою вирішення проблемної ситуації у сімейному вихованні. 

Тематика індивідуальних консультацій для батьків: 
1. Батьки - головні вихователі. 
2. Любов до дітей як засіб виховання. 
3. Як формується особистість учня. 
4. Книга і читання у Вашому домі. 
5. Що необхідно знати про організм молодшого школяра. 
6. Гра - не просто забава. 
7. Спілкування у вашій родині. 
8. Ввічливі слова – дорога до взаєморозуміння. 
Окрім індивідуальних, використовую також групові та колективні форми 

роботи з батьками. До групових форм належать засідання батьківського 
комітету, робота з групами батьків (поділені за типом сім'ї, за помилками батьків 
у вихованні, за проблемами учня тощо). Основними колективними формами 
роботи з батьками є класні батьківські збори, лекції, бесіди, конференції, сімейні 
свята в класі. Масові форми роботи: загальношкільні батьківські збори, збори 
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учнів 1 - 4 класів, тижні сім'ї у школі (вечорниці, сімейні естафети, концерти, 
твори про свою сім'ю та інше), дні відкритих дверей, конференції. 

Завдяки організованій у такий спосіб спільній діяльності батьків, учителя 
і дітей збільшилася кількість учнів з високим рівнем моральної підготовки, а 
також батьків, які усвідомлюють свою відповідальність за виховання і 
мовленнєвий розвиток дитини, розуміють взаємодію родини і школи стосовно 
морального виховання учнів і беруть активну участь у цьому процесі. 

Безперечно, клас не є ріднею, але своєю життєдіяльністю він наблизився 
до родинного середовища, де дитину люблять, турбуються про її здоров'я, 
збереження Божого дару в ній. Тут дитина поважає батьків, а отже, і вчителів, і 
загалом старших. Тут бережеться рідне слово. У класі вчаться жити серед 
людей, ввічливо спілкуватися, знають різні способи гуртування, щоб вижити, 
допомагати одне одному. 

Важливим моментом у виконанні поставлених завдань стало 
усвідомлення батьками значущості власних виховних функцій, їх місця і ролі в 
системі загальновиховного процесу, розуміння ними особистої 
відповідальності за формування морально-ціннісних взаємин з дітьми. 

Упевнена, що стосунки між учителем і учнями стають як між дітьми і 
батьками. Водночас утверджується життєвий оптимізм, радість перебування 
серед однокласників, потяг до успішного навчання і чемної поведінки з виявом 
добра і милосердя у ставленні до ближнього. 

Народна мудрість говорить: «З родини йде життя людини». Справді, у тій 
родині, де шанується добре слово, щирість, відвертість, тактовність у 
стосунках, ростуть добрі, привітні, турботливі діти. Тому своїм завданням я 
вважаю об’єднання зусиль батьків і вчителів у вихованні чемного спілкування 
дітей. 

Спрямувавши усю свою роботу на використання інтерактивних форм 
навчання і виховання для розвитку мовленнєвого етикету, помітила, що у дітей 
переважають позитивні емоції, вони швидко засвоюють і використовують у 
життєвій практиці слова ввічливості. Цьому, звичайно, сприяють комфортні 
умови, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 
Завдяки цілісній системі виховної роботи мої школярі вчаться цінувати і 
розвивати взаємостосунки з іншими людьми, у разі необхідності аналізувати 
конфліктні ситуації для пошуку взаємоприйнятих рішень.  

Я переконана: «Усе, що робиться з любов’ю і разом з дітьми, приречено на 
успіх». 

 
Ми – за здоровий спосіб життя! 

 

Самарська І.А., вчитель Кременчуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 

 

Досить актуальною є проблема виховання здорового покоління. 
«Розповідати учням про здоровий спосіб життя необхідно з 5-го класу, так як 
відбувається активний фізичний розвиток дитячого організму та формування 
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характеру» – в цьому переконаний класний керівник 6-го класу Самарська Ірина 
Анатоліївна. 
Це підштовхнуло її розробити проект «За здоровий спосіб життя» в рамках 

формування здорового способу життя.  
Постійно шукати, вимагати, вдосконалювати – це 

єдиний шлях учительської натхненної праці. Класний 
керівник на виховних годинах застосовує різні форми і 
методи з використанням технічних засобів та наочності. 

Дитина – це найвища цінність. Тому головним 
завданням вчителя є допомогти їй реально зрозуміти 
себе, підказати, куди, в які сфери життя найдоцільніше 
спрямувати свій погляд. 

 
 Мистецтво виховання не що інше,  

як знання засобів для утворення більш сильних і міцних 
тіл,  

більш освічених розумів і більш доброчесних душ. 
 К.А.Гельвецій 

 
1. Актуальність проекту 
Спосіб життя найсуттєвіше впливає на здоров’я людини. Змінити його 

відповідно до принципів здорового способу життя складно, але можливо, бо це 
залежить від самої людини. 

Одним із критеріїв будь-якого потенціалу людини є її здоров’я. Це 
найвища соціальна цінність, основна умова виконання людиною своїх 
біологічних, соціальних функцій. фундамент самореалізації особистості. 

Прийнято відокремлювати три рівні здоров’я. 
По–перше, біологічний – фізичне здоров’я, яке передбачає вдосконалення 

саморегуляції організму, покращення процесів функціонування і, як результат, 
оптимальну адаптацію організму до умов побуту, праці, що змінюється, та 
впливу зовнішнього середовища. 

По-друге, соціальний – здоров’я як міра соціальної активності людини, 
усвідомлення цінності життя. 

По-третє, психологічний – подолання хвороби. 
 
Основні чинники, від яких залежить стан здоров’я людей: 
- 10 % - від рівня розвитку медобслуговування; 
- 20 % - від спадковості; 
- 20 % - від довкілля; 
- 50 % - від способу життя. 
Здоровий спосіб життя – це система поведінки людини, яка охоплює 

культуру руху, харчування, взаємини, повноцінне сімейне життя, творчу 
активність, високоморальне ставлення до довкілля, інших людей і до самих 
себе; це захоплення, любов до рідних, а також бажання творити добро. 
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Шкідливі звички, побічні продукти цивілізації, самостійно складені 
рецепти схуднення створюють сприятливий фон для активізації дрімаючої 
інфекції. У людей рухливих, які ведуть активний, здоровий спосіб життя, цей 
прихований ворог залишається мирним сусідом і в найкритичніших ситуаціях; 
у людей ослаблених нераціональним режимом праці та відпочинку в таких 
умовах тріумфує хвороба. Зрозуміло, що підвищення загальної культури, куди 
входить і фізична культура, – це ще далеко не використані нами резерви 
здоров’я. Безперечно, в ряді засобів оздоровлення вирішальна роль належить 
раціональному руховому режиму, харчуванню та загартуванню. 

Кожна людина – господар своєї долі, творець здоров’я. Але більшість осіб 
легковажно ставляться до безцінного дару природи, яким для кожного з нас є 
здоров’я. Людство знаходиться на відповідальному етапі свого розвитку. 
Людина розвиває інтелект, заглиблюється в соціальне середовище, 
віддаляючись при цьому від природи. В процесі життя вона набуває шкідливих 
звичок, різноманітних захворювань, чим прирікає себе на лінь та депресії. 
Великі можливості, що закладені в організмі кожної людини, можуть бути 
реалізовані в життя. 

До основних складових здорового способу життя належать: 
1. Спосіб життя. Має велике значення для здоров’я людини і складається з 

чотирьох категорій: 
• економічної (рівень життя); 
• соціальної (якість життя); 
• соціально-психологічної (стиль життя); 
• соціально-економічної (устрій життя). 
2. Рівень культури. Для здоров’я потрібні знання, які увійшли б у 

повсякденну звичку людини. 
3. Здоров’я в ієрархії потреб. Здоров’я повинно займати перше місце в 

ієрархії потреб людини. 
4. Мотивування. Ціну здоров’я більшість усвідомлює лише тоді, коли 

воно значно погіршено. 
5. Зворотні зв’язки. Нерозумне і довге випробування стійкості свого 

організму нездоровим способом життя (алкоголь, нікотин). Тільки через певний 
час спрацьовують зворотні зв’язки людини, коли вона кидає шкідливі звички, 
проте це вже часто запізно. 

6. Настанова на довге здорове життя. У повсякденному житті треба 
вміло мобілізувати резерви свого організму на подолання негараздів життєвого 
характеру, на зменшення ризику захворювань, що сприяє довголіттю. 

7. Навчання здорового способу життя. Джерелом навичок з цього 
питання є передусім приклад батьків. 

Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, метою 
якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я. 

Багато людей нерозумно і довго випробовують стійкість свого організму, 
коли зловживають алкоголем, палять цигарки або вживають наркотики. І, 
нажаль, в умовах нашого суспільства спостерігається тенденція проявів 
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негативної поведінки саме у дітей та підлітків. Вони вже не бачать в цьому 
чогось поганого, що шкодить їх здоров’ю. 

Після переходу дітей з молодшої школи до середньої виникає дуже багато 
питань: згуртованість колективу, взаємоповага, ставлення до шкідливих звичок. 

Тому загальний напрямок моєї діяльності – створення соціального і 
фізичного оточення, цілеспрямованої роботи з формування здорового способу 
життя. 

Для реалізації цієї мети слід дотримуватися таких правил: 
• виробити негативне ставлення до шкідливих звичок; 
• формувати чуття самоповаги; 
• виховувати гуманність і моральність; 
• навчити об’єктивного ставлення до невдач; 
• підняти рейтинг фізичної культури; 
• вчитися корисно проводити вільний час, мистецтву спілкування; 
• навчити міжособистісних відносин та гуманного спілкування в родині. 
2. Мета і завдання проекту 
Мета: 
– цілісний розвиток особистості учнів, досягнення ними високого рівня 

освіченості й культури при збереженні та зміцнення стану організму; 
– виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я, як 

головної умови якомога повнішої реалізації творчого, фізичного потенціалу 
дитини; 

– розвиток почуття відповідальності за життя нації; 
– профілактика вживання алкоголю та куріння серед дітей та підлітків;  
– розвиток прийняття раціональних рішень щодо вживання алкоголю та 

куріння; 
- розвиток вміння відмовлятися від пропозицій, які шкодять здоров’ю; 
- залучення батьків до вирішення даної проблеми. 
Завдання проекту: 
- формування в учнів навичок здорового способу життя; 
- розвиток духовних можливостей особистості; 
– встановлення гармонійних взаємин з природою, суспільством, пізнання 

особливостей свого організму; 
- з’ясування основних поняття про способи та правила загартування; 
- формування навичок профілактики захворювання; 
- формування правил раціонального харчування; 
- забезпечення подолання шкідливих звичок; 
- прищеплення навичок особистої гігієни; 
- виховання культури поведінки в повсякденних та екстремальних 

ситуаціях; 
- правильна організація дозвілля. 
3. Термін дії проекту: 2007 - 2012 роки ( 5 років) 
4. Етапи реалізації проекту: 
4.1. Підготовка до реалізації: 
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- допомогти учням зрозуміти характер майбутньої роботи та її зміст; 
- ознайомити школярів із суттю проекту та основними етапами його 

проведення; 
- мотивувати учнів до подальшої діяльності через набуття необхідних 

знань та навичок (піклуватися про майбутнє нації, бути прикладом у шкільному 
колективі, взяти участь у представленні результатів роботи на міському 
конкурсі). 

З метою підготовки школярів до майбутньої діяльності клас поділяється на 
творчі групи й пропонується завдання: 

 - „Я і довкілля”; 
 - „Я і харчування”; 
 - „Я і спорт”; 
 - „Я і шкідливі звички”; 
 - „Я і гігієна”. 
При пошуку потрібної інформації учні користуються допомогою дорослих, 

інформацією з періодики, телебачення. Обмін повідомлення допомагає 
отримати необхідні знання і згуртувати колектив для подальшої роботи над 
проектом. 

Проблеми, які є об’єктом дослідження: 
 - забруднення довкілля; 
 - продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв дітям і підліткам 

поблизу школи; 
 - небезпечні ділянки дороги, які ведуть до школи. 
4. 2. Дослідження проблеми. 
Методом дослідженням проблеми є збір інформації. 
4. 3. План реалізації: 
- визначення джерел інформації; 
- розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації; 
- обговорення основних правил збору інформації. 
Важливо звертатися до різноманітних джерел інформації: 
- бібліотека; 
- редакції місцевих газет, радіо, телебачення; 
- вчителі; 
- працівники правоохоронних органів; 
- місцеві громадянські організації; 
- державні органи влади; 
- електронні засоби спілкування; 
- опитування громадськості; 
- мережа Інтернет. 
5. Учасники проекту 
Учні класу Кременчуцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14, 

класний керівник, батьки, громадськість, вчителі-предметники. 
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5.1. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 

 

 
МЕТОДИ І ФОРМИ 

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Класного керівника 

- сприяти формуванню в учнів позитивної мотивації 
до ведення здорового способу життя; 
- підтримувати зв’язок з батьками учнів, проводити 
батьківські збори на профілактичну тематику 

 
Учнів 

- відвідування тренінгів та інших занять з програми;  
- налаштування на відверту розмову;  
- активна участь у різноманітних загально-шкільних 
заходів 

 
Батьків 

- забезпечують створення у родині стосунків довіри та 
взаєморозуміння 
- тісно співпрацюють з класним керівником  

 
 

Учні класу 

Виховні 
години 

 
Анкетування 

 
Батьківські 

збори 

 
Круглі 
столи 

 
Бесіди Конкурси 

малюнків, 
плакатів 

 
Зустрічі з 
фахівцями 
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6. Механізм реалізації проекту 
- ознайомлення педагогів, учнів, батьків з проблемою здоров’я в 

суспільстві; 
- розробка та випровадження програми „Ми за здоровий спосіб життя”; 
- розробка положення щодо проведення дослідження даної проблеми. 
7. Очікувані результати 
- спільний творчий пошук педагогом і учнем джерел, шляхів 

становлення здорового способу життя; 
- осягнення учнями важливості участі у розв’язанні актуальних проблем 

на рівні школи, району, міста; 
- оволодіння учнями знаннями, вміннями, навичками, технологіями 

формування та розвитку здорового способу життя; 
- залучення учнів до участі у формуванні та реалізації програм, що 

стосуються здоров’я суспільства; 
- формування в особистості здатності до спільного пошуку, 

самодослідження, рефлексії, творчого саморозвитку. 
8. Критерії ефективності реалізації проекту: 
- підвищення рівня здоров’я серед школярів; 
- використання ідей проекту в практиці шкільного колективу; 
- відстеження результатів впливу проекту на учнівську молодь; 
- висвітлення проекту в шкільній газеті «14 балів»; 
- забезпечення високого рівня підготовки методичних матеріалів, 

проведення запланованих заходів; 
- встановлення контактів з науковими установами, громадськими 

організаціями, проведення спільних заходів і проектів з проблем здоров’я 
школярів; 

- введення проблематики формування та розвитку здорового способу 
життя до планів роботи навчального закладу. 

9. Управління процесом 
Заступник директора з виховної роботи. 

Перспективний план проекту 
на 2007-2012 навчальні роки 

 
Навчальний 

рік, 
клас 

Виховні заходи Робота з батьками 
 

Відповідальний 
 

 
2007 -2008 н.р. 

5 клас 

1. «Здоровим будь!» 
2. «Вивчай і знай 
правила дорожнього руху». 
3. «Погода в класі». 
4. «Здоров’я дітей – здоров’я 
нації». 

1.Батьківські збори  
«Фізичний розвиток дитини 
та шляхи його 
вдосконалення». 
2. Похід дітей з батьками на 
Деївську гору. 

 

1.Класний керівник. 
2.Батьківський комітет 
класу. 

 

 
2008 – 2009 н.р. 

6 клас 
 

1. «Раціональне 
харчування – запорука 
здоров’я». 
2. «Здорова дитина – щаслива 

1. Анкетування батьків 
«Шкідливий вплив паління». 
2. Тренінг по профілактиці 
тютюнопаління. 

1.Практичний психолог. 
2.Класний керівник. 
3.Батьківський комітет 
класу. 
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родина». 
3. «Дружні стосунки». 
4. Подорож «Історія 
походження тютюну». 
5. Зустрічі з фахівцями 
ЦСССДМ. 

3. Похід дітей з батьками. 
 

4.Педагог-організатор 
 

 
2009 - 2010 н.р. 

7 клас 
 

1. «Спілкування з дорослими». 
2. « У твоїх руках здоров’я і 
життя». 
3. «Немає нешкідливого 
тютюну!» 
4. «Обери життя без 
наркотиків». 
5. Зустрічі з фахівцями: 
лікарями наркологічного 
диспансеру. 

1. Спортивні змагання за 
участю дітей та батьків. 
2. Похід дітей з батьками. 
3. Зустрічі з фахівцями. 
4. Батьківські збори на тему: 
«Тато, мама і я - 
здорова сім’я». 

 
 

 

1. Класний керівник. 
2. Батьківський комітет 
класу. 
3. Педагог-організатор 

 

 
2010 - 2011 н.р. 

8 клас 
 

1. «Нікотин і нікотиноманія». 
2. «Палити –  
здоров’ю шкодити». 
3. «Здоров’я людини – здоров’я 
природи». 
4. «Радіація і здоров’я». 
5.Зустрічі з фахівцями ЦССС. 

1. Батьківські збори на тему: 
«Підлітковий період , його 
особливості». 
2. Похід дітей з батьками. 

 

1.Класний керівник. 
2.Практичний психолог. 
3.Батьківський  
комітет класу. 
4.Педагог-організатор 

 

 
2011 -2012 н.р. 

9 клас 
 

1. «За майбутнє без СНІДу!» 
2. « Чим небезпечний 
туберкульоз». 
3. «Забруднення 
продуктів харчування та питної 
води, його вплив на здоров’я 
людини». 
4. «Суд над цигаркою», 
театралізований виховний 
захід. 
5. Психологічні тренінги.  
6.Зустрічі з фахівцями. 

1. Круглий стіл за участю 
батьків і дітей. 
« Що для вас дав проект?» 
2. Похід дітей з батьками. 

 

1.Класний керівник. 
2.Батьківський комітет. 
3.Практичний психолог. 

 

 
На кожного учня заведений «Паспорт здоров’я», який заповнюється протягом усього 

проекту. 
 ЗРАЗОК  

«Паспорт здоров’я» 
 
учня (учениці) _________________________________  
середньої школи________________________________ 
Дата народження_______________________________ 
Клас ___________________ Рік народження________ 
 

Показники 2007 -2008 
н. р. 

2008 – 2009 
н. р. 

2009 – 2010 
н. р. 

2010 – 2011 
н. р. 

2011 – 2012 
н. р. 

1. Вік (років)      
2. Зріст (см)      
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3. Маса (кг)      

4. АТ (мм рт. ст.)      

5. АТ після 30 присідань 
(мм рт.ст.) 

     

6. ЧСС в спокої ( хв.)      
7. ЧСС після 30 
присідань (хв.) 

     

8. ЧСС через 5 хв після 
присідань (хв.) 

     

9. Перенесені 
захворювання 

     

10. Заняття в 
спортивних секціях 

     

Результати:  
 

0

5

10

15

20

25

2007-
2008

2008-
2009

Харчування класу

загальна кількість
учнів
кількість учнів, що
харчується
кількість учнів, що не
харчується
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Кількість пропущених днів через хворобу
в І чверті 2007-2008 навчального року

93%

7%

Кількість навчальних днів в І
чверті
кількість днів,  пропущених
через хворобу

Кількість пропущених днів через хворобу в
І чверті 2008-2009 навчального року

96%

4%

кількість навчальних днів в І
чверті
кількість днів, пропущених
через хворобу

 
 
 

Виховні заходи в початковій школі 
 

Андріївські вечорниці «Калину скуштувати – рік не сумувати 
 

Шостак Н.І., вчитель початкових класів 
Подільської загальноосвітньої школи 
Великобагачанського району 

 
Зала вбрана в народних традиціях: вгорі в кутку образи в українських 

рушниках; внизу – старовинна скриня; збоку –велика лава, вкрита святковим 
простирадлом ручної роботи, по центру стіл, застелений святковою 
скатертиною; на столі – глиняні миски, макітерка. Господиня порається з 
рогачем біля печі, розпалює вогонь. 
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Звучить запис веселих троїстих музик. В оселю з сміхом, розмовами 
заходять дівчата в українських костюмах з гостинцями до столу. Господиня 
радо їх зустрічає.  

Дівчата (всі) – Добрий вечір, пані Калитинська! 
Господиня - Доброго вечора, дівчатонька! 
Дів. 1 – Пустіть, господине, до хати 
Разом з вами калиту випікати! 
Дів. 2 – На дворі морозець щипає. 
Нас у хату заганяє! 
Дів. 3 – А тут у світлій господі 
Є робота до вподоби: 
Поспівати, пошити, 
Калиту поліпити! 
Госп. – Заходьте, милі, до роботи беріться. 
Ви – займайтесь вишиванням, (показує) 
А ви – підходьте до мене 
Готувати калиту до випікання! 
Усі беруться до своєї роботи. Частина дівчаток сідає на лаву з 

вишиванням і співають тихенько українську пісню „Вишиванка”, інші – 
підходять до столу, щоб ліпити тісто. Господиня подає все необхідне. 

Госп. – Подавайте прісне тісто і меду до нього, 
Розкачаємо пухкого коржа золотого. 
Та по-черзі всі місіть і старші й малі, 
Посипайте маком святкові коржі. 
Розкачуйте тісто ніжно, ліпіть колосочки, 
Щоб світились вони сонцем на усі куточки! 
Дів. 4 А давайте калинкою калиту вквітчаємо.  
А разом і пісню гарну проспіваємо! 
Дівчата витирають руки, беруть кетяги калини і виконують народний 

хоровод 
”Ой є в лісі калина”, співаючи. У кінці танцю уквітчують калиту. 
Гос-ня ( виносячи на центр уквітчаний калач) 
 - Ставлю калиту нашу підходити на свято 
Бо пора вже вечорниці наші починати! 
Дів. 1 - Наліпимо й вареників, 
Біленьких, смачненьких. 
Та й запросимо у гості 
Парубків гарненьких. 
Дів. 2 - Щоб вони разом із нами 
Дружно працювали, 
Андріївські вечорниці 
Піснею стрічали! 
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На фоні народної музики дівчата готують страви, виставляють на столі. 
Щось грюкає у двері. Це сміються тупотять хлопці, співають українську 
народну пісню «Розпрягайте, хлопці, коні».  

Дів. 3 - Ой! Дівчата, мабуть, хлопці тупочуться на морозі 
Прибирайтесь хто як може – бо вже гості на порозі! 
Дівчата чепуряться, надівають намиста, поправляють одяг, віночки, 

стрічки. Хлопці в народному вбранні з розмальованими вусами, з гостинцями 
показуються у дверях. 

Хлопці всі – Доброго вечора! 
Дівчата всі – Доброго вечора! 
Хл.1 А чи можна до вас завітати – 
Разом вечір привітати? 
Хл.2 Вашу хату звеселяти. 
Гарну пісню проспівати, 
Хл.3 Пограти і погуляти, 
А ще калиту куштувати? 
Дів (жартуючи) – А чи добрі ви, чи злі? 
Хл. Всі Ой ми хлопці молодці! 
Хл. 4 - Сили у ногах, по-правді, багато 
Так вони самі тупотять, 
Що просяться в хату! (тупотять) 
Хл. 5 Я умію так стрибати, що перестрибну вашу хату! (високо 

підстрибує, падає – всі сміються.) 
Хл.6. А в мене вуса кращі всіх, 
І з гостинцями є міх! (поправляє розкішні вуса і хвастається великою 

торбиною.) 
Хл.7 А в мене є такий свисток – що ноги просяться в танок! 
(Свистить. Хлопці підстрибують у такт свисту. Знову веселяться, 

перемовляються) 
Гос. Бачу на вечорницях з вами – не сумувати. 
Запрошуємо всіх до нашої хати! 
Грає троїста музика, хлопці заходять викладають до столу гостинці з 

мішків і всаджуються на лаві проти дівчат. Дівчина показує всім калиту, яка 
високо підійшла. 

Дів. Ось погляньте, хлопці, яку ми зробили калиту для нас – 
Треба її посилати в піч, щоб вона спеклась! 
Всі Гори вогонь ясно – спечи калиту красну! 
Госп. (кроплячи свяченою водою всіх гостей з глиняної посудини) 
Водице-студенице, окропи калиті дорогу! 
Від печі до стелі! Щоб ми всі були веселі! 
(калиту саджає в піч господиня) 
Дів1 Похваліться, хлопці, у Андріївський вечір, 
Як ішли сюди, не бачили нечисті? 
Хл. Історії повідати ми мастаки. 
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А чи будете слухати? 
Дів. всі... залюбки! 
Хл.8 (встає поперед всіх, показує рушницю) 
У мене, хлопці, стріляти повчіться! 
Зарядив я раз рушницю, приціливсь як годиться! 
Та перед тим як стріляти качура над ставом, 
Моргнув тричі лівим оком, а потім і правим! 
Хл.9 Ну і що такого вийшло із моргання твого? 
Хл.8 (хвастаючись) Що? Підстрелив аж три качки я одним патроном! 
(Всі сміються з історії, виходять двоє) 
Хл.1 Бачив вчора біг з села ти по крутій доріжці. 
Ото в тебе була швидкість, ти як вітер в дірці! 
Так ти мчався, що від тебе чуб в мене піднявся, 
Шапка впала, ніс замерз і я захитався. 
Хл. 2 Бачив би як ти летів повз усі горби, 
Коли б гнались за тобою голодні вовки? 
Дів. Годі хлопці вам даремно язиком плескати 
Всі беріться до роботи, діло треба знати! 
Хлопці і дівчата виконують весело жартівливу українську народну пісню  
«Грицю, Грицю, до роботи» 
Хл. Ой дівчата, ягідки – вам сміятись залюбки 
Ми роботи не боїмся ані трошечки: 
Вмієм чисто мити миски й ложечки! 
Не ліниві ми, а горді. До роботи всі моторні! 
У виконанні хлопців і дівчат звучить українська народна пісня „По дорозі 

жук...” 
Хл. – Тихше! Бачу у віконце хтось до нас підходить., 
Та про гусів пісеньку тоненько заводить. 
Дів. (підбігаючи і дивлячись у вікно.) 
– Це наша подружка до столу іде, 
І для нас усіх гостинці несе! 
Заходить дівчинка з гусеням і з хлопець з прутиком, за поясом запхнута 

велика дерев’яна ложка. Виконують пісню Н. Шостак «Ой гиля...» 
Дівчинка 
1. Ой, гиля, ой, гиля, гусоньки, додому. 
Бо чекають вже дівчата з гостинцем до столу. 
Хлопчик 
Приспів: 
Гиля, сірий, гиля, білий, гиля рябуватий. 
Ой як хочу істи кашу , а ще танцювати! 
Дівчинка 
2. Зажену, зажену гусенят до двору. 
Та й піду, та й піду з гостинцем до двору. 
Хлопчик 
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Приспів: 
Гиля, сірий, гиля, білий, гиля рябуватий. 
Як наїмся вволю каші буду танцювати. ( імітує ложкою ) 
Дівчинка 
3. Заплету голубу стрічку,мов струмочок. 
Заведу, заведу пісеньку- дзвіночок. 
Хлопчик 
Приспів: 
Де ті гуси – білі, сірі, гуси волохаті? 
Чути пісні, чути танці у веселій хаті. ( підтанцьовують) 
Хл. (до дівчини) – Приймаєм до столу! 
(до хлопця) – А ти почекай! 
Нас тут є багато – хто є хто – впізнай! 
Підставляй широку спину – кулака відгадай! 
Гра ”Хто це”: хлопці стають позаду і по-черзі легко вдаряють по спині 

винуватця. Тоді всі виставляють кулаки з піднятим великим пальцем. Той 
повертається і має відгадати хто це був. Гра продовжується, доки не відгадає. 
Якщо це триває довго – можна хлопця пожаліти і відпустити. 

Хл. Дівчата, та хіба в святковий вечір треба працювати? 
Краще поспівати , а то й станцювати. 
Дів. Вмію гарно танцювати, та боюсь чобітки порвати, 
Хоч на вечорниці наші можна їх не раз стоптати! 
Дівчата виконують жартівливу пісню ” Від Києва до Лубен” в місцевій 

обробці: 
1. Від Києва до Лубен насіяла конопель. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
(підтанцьовують) 
2. Від Києва до Хорола черевички попорола. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
3. Від Хорола до Подола черевички взула нові. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
4. У Подолі танцювала – черевички знов порвала. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
Гей, ну-те закаблуки, закаблукам лихо дам. 
Гос. (виходить під урочисті позивні з спеченою калитою) 
- А ось і калита красна! Спечена як сонце ясна! 
Добрі руки її готували, щоб у Андріївський вечір 
Ми її куштували! 
Всі плескають у долоні. Під народну музику дівчата в’яжуть на калиту 
червону стрічку, хлопці підвішують високо. 
Проводиться гра „Пан Калитинський і Пан Коцюбинський”: 
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Пан Калитинський: А чи хтось хоче калиту кусати? 
Хлопець: Я хочу! 
Пан Калитинський (звертається до одного із бажаючих): А ти хто? 
Хлопець: Я пан Коцюбинський! 
Пан Калитинський: А я – Пан Калитинський. Якщо ти хлопець серйозний, 

сідлай коцюбу. 
Хлопчик бере коцюбу і, мов на коні, під’їжджає до пана Калитинського, 

встає і з розгону підстрибує, намагається вкусити калиту. Не вийшло – Пан 
Калитинський вимазує сажою або медом. Потім підходять спробувати всі інші 
бажаючі. Потім знімають калиту і розламують на всіх присутніх. 

Дозвілля можна продовжувати народними іграми та різними забавами. 
Переможцям видають святкові випічки. Роль ведучого може на себе взяти або 
вчитель, або хтось із дітей. 

Гра «Гопачок» 
Діти проговорюють речитативом: 
Затанцюймо під свисток славний танець «Гопачок». 
Щоб батьки могли радіти, як танцюють їхні діти. 
По сигналу включається музика «Гопак» і діти виконують рухи. 

Перемагає – кращий танцівник. 
Народна гра «Мишоловка» 
Дітей поділяють на дві групи. Одна – береться за руки («мишоловка») 

інша – поза колом («миші»). «Мишоловки» промовляють, ходячи по колу: 
Як ці миші нам набридли, розвелось багато їх, 
Все погризли, все поїли, як би виловити їх. 
Бережіться мишенята – доберемось ми до вас! 
Зупиняються, піднімають вгору руки : 
Мишоловку ми поставим – переловим усіх вас! 
«Миші» то забігають у коло, то вибігають. За сигналом ведучого діти – 

«мишоловки» опускають руки і присідають. «Миші», що залишились в колі 
вважаються впійманими. 

Народна гра «Ой, чук, гречки» 
Кладуться навхрест дві однакові палиці. Гравець має під речетатив 

стрибати між ними, не наступивши. Переможцем буде той, хто протримався 
найдовше. 

За ведучим повторюють всі такі слова: 
Ой, чук – гречки, чорні овечки. 
Я овечки зажену, гречку я перескочу. (декілька раз) 
Народна гра «Палиця» 
Ведучий виносить довгу палицю і пропонує трьом учасникам виміряти 

удачу. По-черзі ті мають тісно в однаковому порядку один побіля одного 
обхвачувати кулаками палицю, піднімаючись все вище і вище. Виграє той, 
кулак якого помістився на кінці палиці. Гра проходить весело, бо потрібно 
дотягуватись до високої палиці дітям меншого зросту. Приймаються допомоги 
присутніх (підняти, підставити спину). 



 

 
 

67

Гра «Відгадай, чий голосок» 
Діти утворюють коло, в центрі кола – гравець із зав’язаними очима. Діти 

ідуть вправо. За ведучим проговорюють слова: 
Ось зробили коло ми і ідемо дружно всі, 
Ти в середині стоїш, знаєм добре – ти не спиш. 
Не дрімай же, друже наш, розвернемось всі ми враз. 
Діти повертаються у зворотному напрямку: 
А як скажем... 
(говорить хтось за вказівкою ведучого): Скік, скік, скок! 
Всі: Відгадай ,чий голосок? 
Якщо вдалося відгадати, той ,хто проговорював – стає в середину кола. 
Естафета «Сильні та швидкі» 
Набираються 2 команди. По сигналу ведучого потрібно швидко на плечах 

донести мішок, набитий сіном, до відведеного місця і повернутись назад, 
віддавши мішок іншому з команди. Виграє та команда, котра найшвидше 
виконала завдання без зауважень. Бажано змагання проводити під швидку 
українську мелодію. 

 
Твори добро на землі 

Сцена прикрашена емблемою рухівців „Стежками добра” (всередині 
червоного серця – розквітла квітка”. Вгорі надпис: „Земля красивішає від 
добра!”). 

Звучить спокійна мелодія. Заходять внучка з бабусею. 
Софійка: – Бабуню! А яку казку ти мені сьогодні прочитаєш? 
Дівчинка знімає капці. Зручно вмощується на кріслі, поверх вкривається 

ковдрою. 
Бабуся теж сідає навпроти внучки, розгортає велику книгу казок і 

таємниче говорить: 
– Сьогодні, мила Софійко, я прочитаю тобі дивну історію з чарівним 

кінцем про малесеньку насінинку. (Бабуня поправляє окуляри і починає читати 
казку). 

Казка про маленьку насінинку 
– На високому пагорбі серед розкішної зелені красувалась чудова яскрава 

квітка. Кожного дня вона тішила око всім, хто проходив побіля неї. Прийшов 
час, диво-красуня почала в’янути і пустила у світ свої насінинки. Легкий 
вітрець підняв у вись маленькі зародки майбутніх квіточок і поніс по всій 
землі. У добрі руки, на родючу землю розлетілись крилатки-насінинки та одна 
з них, зненацька зачепившись за гілку дерева, через відчинену кватирку попала 
на підвіконня будинку, де жили злі, байдужі люди. З дня на день вона лежала 
непомітною серед пилу, просячи у сонячних промінців порятунку. Дрібний 
дощик рідко, але турботливо покрапував через кватирку на бідну засихаючу 
насінинку. 
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– Невже я ніколи, більше ніколи не відчую затишних обіймів землі і тепла 
добрих рук, – клопоталась бідненька. – Невже мені кінець, а я так хотіла жити, 
квітнути, радувати людей ! 

– Тобі допоможе чиєсь добре серце, обов’язково, втішали її сонячні 
зайчики, Вір! Надійся! 

– Де ти, добре серце? – ледь чутно промовляла насінинка. – Допоможи 
мені... 

(Бабуся закрила книгу, прислухається до дівчинки) 
Бабуся: – От, заснула! 
Софійка: – Ні, бабуню, не заснула. (Дівчинка стурбовано піднімається) А 

що далі було з насінинкою? 
Бабуся: – Більше нічого не написано, але казка має закінчитися так, як 

вирішить той, хто її почує. 
Софійка: – Ця насінинка має стати квіткою! Я допоможу нещасній. Прямо 

зараз піду, відшукаю і допоможу їй. 
(Бабуня скидає окуляри, підходить до внучки, гладить їй голівку) 
Бабуся: – Не потрібно нікуди йти, моя дорога Софійко. Ти така слабка та 

до того ж маленька. Варто дуже-дуже захотіти з добром у серці, поглянути на 
сонечко і проказати свої найзаповітніші мрії. 

Софійка: – І промінці мене почують? 
Бабуся: – Так! І обов’язково станеться диво. 
(Бабуня поправляє ковдру на дівчинці і виходить. Дівчинка схоплюється з 

крісла, одягає капці і підбігає до вікна, піднімає рученята до сонечка) 
Софійка: – Сонечко! Миле! Ти всюди по землі зігріваєш тисячі людей, 

ростиш всі трави і квіти. Почуй мене, здійсни мою мрію: нехай насінинка 
розквітне! 

Іздалеку чується голос Сонця: – Вітаю тебе, турботлива дівчинко! А чи 
вистачить у твоєму серці тепла, терпіння і любові? 

Софійка: – Вистачить! Я дуже хочу, щоб насіння проросло! 
Сонце: – А чи вистачить твоїм рукам сили, натхнення, бажання і 

головного – добра? 
Софійка: – Так!, моє золоте! Мої долоньки і пальчики прагнуть 

справжньої, доброї справи: нехай насінинка проросте і своїм цвітом порадує 
людей! 

Голос (на фоні спокійної мелодії , після тривалого звучання): – І 
трапилось диво... Сонячні промінчики, доклавши свою силу до бажання віяла – 
вітрища, зробили так, що насінинка залетіла прямо в руки маленької Софійки. 

(Гасне світло. Звучить «Вальс квітів» П. Чайковського. Виконується 
танцювальна композиція «Зростай, квіточко!». Поступово підсилюється 
освітлення. На сцені великий горщик. Дівчинка Софійка танцювальними 
рухами імітує вирощення квіточки: вкидає в горщик, поливає, пестить. Їй 
допомагає Сонце. Із-за горщика дівчинка-квіточка випрямляє поступово 
листочки. А потім з’являється і сама квітуча голівка. Всі разом з іншими 
квітами радісно продовжують танець). 
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Вчитель: - Ось так добре бажання маленької дівчинки, її добре серце і 
добрі клопітливі руки створили диво і красу на землі. А секрет один: справа 
зроблена з добром! 

(на сцену виходять учні 3-4 класів з емблемами рухівців «Стежками 
добра!»: серце, в якому проросла квітка) 

1. Почуй себе – ти прагнеш добрих справ, 
адже навкруг тебе чекають всюди. 
Не завмирай, твори добро, рушай ! 
Тебе підтримають такі ж величні люди! 
2. Руками, що осяяні добром, 
торкнись всього, що наче завмирає 
і все, що спить пробудиться від сну 
і що присохло – цвітом забуяє! 
3. Стели стежки добра у світі, де живеш 
і прошепочуть „Дякую!” всі трави із землицею. 
Віддай тепло від серця що іде 
І вернеться воно тобі сторицею! 
Вчитель: – Добрі справи – повсякденні, щиросердні, потрібні роблять 

багато учнів нашої школи. І приємно відмітити, що ряди наших рухівців „ 
Стежками добра!” стають все ширші. Адже задоволення від зробленої доброї 
справи ні з чим не зрівняти. Ви подивіться на задоволені обличчя наших 
школярів... (на екрані демонструється короткий відеофільм «Добрі справи – 
нашими руками!». 

Найактивнішим рухівцям вручаються подяки і подарунки. 
Вчитель: – Наші найменші школярі проявили себе справжніми 

природолюбами. Ось вони тут. 
(На сцену виходять учні 1-2 класів.) 
4. Знаю – добрі трударі мають руки золоті! 
Та не буду я чекати, доки стану працювати. 
Хоч маленький, а й для мене справа знайдеться якась: 
Десь приб’ю цвяха із татом, з дідом попасу гусят. 
А бабусі затягну в вушко голки нитку, 
Мамі я допоможу почистити плитку. 
Щоб не плакала сестричка – казку почитаю, 
І змайструю з пластиліну їй якусь забаву. 
Задоволені батьки мені промовляють: 
- Твої ручки, хоч малі, а золотом сяють! 
Я дивуюсь, чого рідні всі отак радіють: 
- Може й справді мої руки уже золотіють? 
А дідусь з-під вус сміється – старші усе знають: 
– Золотих рук не чекають – роками плекають! 
Демонструються фотографії про справи дітей. Іде коментар: 
5. Червоні, рожеві, блакитні, як з світу казок, квіточки 
Хитають голівками сонцю, на клумбі ростуть залюбки. 
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6. Доглянуті, вмиті росою, напоєні щедро, з теплом 
І школа здається святкова від цвіту квіток – голівок1 
7. Буяє в калиновім цвіті алея у нашім дворі: живі і доглянуті віти на 

кожнім розкішнім кущі. 
8. Ми їх поливали з тобою і землю пушили самі, 
Сухі гілочки витягали, щоб квітла калина в дворі. 
9. За наші натруджені руки калина нам чаю наллє 
І в чашці на денці засяє від плоду сердечко живе! 
10. Не сумно в саду зимовому деревам без листу дрімати, 
На їхніх гілкам веселяться бадьорі і ситі пташата. 
11. В красивих хатках – годівничках є харч для маленьких пернатих. 
Зробили для саду шкільного цю справу завзяті юннати! 
Звучить пісня Н. Шостак „Менші наші друзі ”: 
1. Як добре, коли вмієш потрібне помічати, 
Менших своїх друзів щиро поважати, 
Знати, розуміти їх життя тваринне, 
Що залежить дуже від кожної людини.   } 2 рази 

2. Як бува погано у зимову днину 
Зайчику без мами на зрубаній ялині 
І навіть лисичці, що за всіх хитріша 
Ласка з добрим серцем над усе миліша. } 2 рази 

3. Нагодуй пташину у зимову пору 
І пригрій собачку, що немає дому. 
І тоді помітиш, що лише для тебе 
Підлетів метелик у прозоре небо! } 2 рази 

 
Вчитель: Найсумлінніші, найпрацьовитіші діти сьогодні отримують 

подяки і подарунки - Енциклопедії про тварин. Будьте зажди з такими добрими 
серцями! 

Спішіть робити добро! Земля стає красивішою від добрих справ! 
12. А починається добро із тебе, 
Воно де ти, у далечінь іти не треба: 
Це слово ніжне для своєї мами. 
«Спасибі!» щире за листи і телеграму, 
ласкаве «Добрий день!» усім зустрічним людям 
і добра, вірна усмішка для друга. 
Маленький непотрібний папірець, 
Укинутий в смітник уважно 
І добра справа,хай проста – 
Завершена з любов’ю і поважно! 
13. Тож станьмо за добро усі стіною, 
Закриємо шлях лихим злості з бідою. 
Хай процвітає у турботі і любові 
Цей світ прекрасний, де живемо ми з тобою! 
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Звучить пісня Н. Шостак «За добро!» 

(На екрані слова – приспів виконують стоячи всі присутні на святі) 
1. Починаю я шлях з щирих маминих слів: 
Будь людиною завжди у всьому! 
Через роки неси скрізь вогонь доброти, 
Не згаси іскри рідного дому! 

Приспів 
За добро ми стіною, дружно разом з тобою! 
Ти і я! Я і ти, щоб іти до мети 
Шляхом правди, шляхом доброти! 
2. Скільки буде невдач, на шляху перешкод, 
Та не зраджу я слову святому. 
Через роки несу скрізь вогонь доброти, 
Не згашу іскру рідного дому! 

Приспів 
За добро ми стіною, дружно разом з тобою! 
Ти і я! Я і ти, щоб іти до мети 
Шляхом правди, шляхом доброти! 
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ІV. АДРЕСИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
ДОСВІІДУ 

 
Проектна діяльність молодших школярів 

 
Семенюта В.М., вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист Великобудищанської 
Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької 
районної ради Полтавської області 

 
Перехід до особистісно-орієнтованої моделі навчання і виховання 

спрямовує нас, учителів, на пошук нових видів діяльності, форм, методів і 
засобів навчання, які забезпечили б повноцінний розвиток здібностей, потреб та 
інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності. На сучасному етапі розвитку 
освіти неабияке місце посідають активні методи навчання, один з них – метод 
проектів. Використання активних форм і методів навчання, безперечно, мають 
багато переваг. Вони відкидають одноманітність, посилюють інтерес до 
предмета, навчання, розвивають творче, продуктивне мислення виховують 
культуру спілкування, поліпшують міжособистісні взаємини, краще реалізують 
єдність навчання, виховання й розвитку учнів.  

У Великобудищанській спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів 
використання цього інноваційного методу не є новим. Учителі-предметники 
використовували у своїй діяльності проектування у середній та старшій школі. 
У 1998 році з викладанням предмету «Я і Україна. Довкілля» метод проектів 
набув розвитку в початкових класах, що дало можливість дітям самостійно 
творчо працювати, проводити спостереження, досліджувати, робити висновки, 
презентувати результати своєї роботи. Оскільки сам предмет має екологічний 
характер, то учні початкових класів переважно працюють над створенням 
екологічних проектів. Кожен такий проект – маленький крок на шляху до 
екологічної культури, крапля до того моря життєвого досвіду, який формує 
особистість.  

У проектній діяльності молодших школярів визначаємо наступні етапи:  
- мотиваційний – учитель висловлює загальний задум, створює 

позитивний мотиваційний настрій; учні обговорюють, пропонують власні ідеї; 
- плануючий (підготовчий) – визначаються тема і мета проекту, 

формулюються завдання, виробляється план дій, узгоджуються спільні види 
діяльності; 

- інформаційно-операційний – учні збирають матеріал, працюють з 
літературою й іншими джерелами, безпосередньо виконують проект; учитель 
спостерігає, координує, підтримує; 

- рефлексивно-оцінний – учні представляють проекти, беруть участь у 
колективному обговоренні, здійснюють усну або письмову самооцінку, учитель 
виступає учасником колективної оцінної діяльності. 
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Майже кожен проект допомагає конкретизувати матеріал підручника, 
сприяє пробудженню інтересу до теми (знайти додатковий матеріал, якого 
немає в підручнику, провести досліди, знайти відповідь на запитання). Учитель 
допомагає учням у пошуку джерел, необхідних у роботі над проектом, є самим 
джерелом інформації, координує весь процес роботи над проектом, підтримує і 
заохочує учнів, допомагає їм, не виконуючи роботу замість них. 

У 1-2 класах переважають ігрові проекти: дидактичні та рольові ігри. Але 
вже з самого початку знайомимо дітей з алгоритмом роботи над проектом. У 3-
4 класах школярі починають розуміти, що робота над проектом – це процес 
навчання. Через проектну діяльність діти вчаться доводити, відстоювати свою 
точку зору, слухати не лише вчителя і себе, а й інших, визнавати свої помилки. 
Найкраще такі якості виробляються, коли діти працюють в групах. Під час 
організації діалогів «учитель-учень», «учень-учень» діти навчаються ясно і 
зрозуміло висловлювати свої думки, слухати і розуміти один одного, доносити 
до співрозмовника зміст своєї думки. 

Завдяки роботі над проектами учні вчаться думати, розвивають творчу 
уяву, конструктивні здібності, адже учні мають усвідомлювати, що в 
майбутньому вони самі братимуть безпосередню участь у вдосконаленні науки 
й виробництва, діятимуть самостійно, а не за підказкою, адже не можна жити за 
готовими рецептами. 

Вважаємо, що одним із кращих прикладів формування та розвитку 
життєвих компетентностей учнів є проектна методика, яка сприяє розвитку 
ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес 
саморозвитку. Активно використовуємо проектно-технологічну діяльність 
учнів і на уроках, і в позакласних заходах. 

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього 
процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації 
учнів, формує необхідні життєві компетентності, яких потребує життя: 

- інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію); 
- соціальні (навички роботи в групі); 
- комунікативні (вдосконалення спілкування в групі); 
- компетентності саморозвитку й самоосвіти. 
Майже кожен з проектів, над яким працюють молодші школярі, має 

практичну спрямованість. Виконуючи проект «Моє рідне село», учні 
досліджували і збирали матеріали про історичне минуле села, його символіку, 
розвиток. Пізнаючи своє село, вони створили екскурсійний проект. Вирішили 
продовжити роботу, збираючи матеріал про вулиці, на яких вони живуть 
(теперішні і старовинні їх назви), історичні пам’ятки (Свято-Іллінську церкву).  

Проектне навчання заохочує й підсилює щире бажання вчитися з боку 
учнів, розширює сферу участі суб’єктного досвіду у навчанні, створює умови 
для творчості. Учні 4 класу працюють над створенням індивідуальних 
екологічних проектів, які презентують і захищають на Святі довкілля: «Ліс 
дякує і сердиться», «Конвалія – королева весняного лісу», «Аптека на городі», 
«Ми посадимо липи та клени – буде наше село зелене», «Майданський ставок – 
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маленьке дзеркало природи», «Святкова та обрядова їжа в моїй родині» та інші. 
У результаті матеріали дитячих проектів «Відродимо річку Фіалку» та 
«Криниця в моєму дворі» були використані у Всеукраїнському конкурсі «До 
чистих джерел» (ІІ місце, диплом ІІ ступеня). 

Використання методу проектів у початковій школі дає змогу реалізувати 
особистісно-діяльнісний і особистісно зорієнтований підходи в освіті учнів. Ці 
підходи базуються на використанні знань і вмінь, отриманих у процесі 
навчання. А це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію в навчанні, 
активізує творчу діяльність учнів під час виконання проекту. Адже самостійне 
здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в 
інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається 
саме через метод проектів. 

Використовуючи активні методи навчання, ми переконалися, що учні 
стали краще аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати 
здобуті знання на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищився їх 
інтерес до знань, зросла самоповага. Тому ми впевнені, що за активними 
методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи 
робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня, і дає 
позитивні результати.   
 
 

VІ. ПОЕТИЧНА СТОРІНКА 
 

З поетичного джерела 
 

Шелковнікова Т.І., вчитель початкових 
класів Литвянівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Лубенського району 

 
Колосок 

Жили собі мишенята –  
Непосиди Круть і Верть. 
Вони тільки те і знали: 
танцювали та співали. 
Ну, а півник – працьовитий 
Рано дуже уставав, 
От одного дня старанно 
Він подвір’я підмітав. 
І знайшов усім на диво … 
– Що? – Пшеничний колосок! 
Кличе мишенят до себе, 
Подає свій голосок. 
Мишенята так сказали: 
– Треба його молотить,  
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Але ми втомились дуже 
Нам не хочеться робить. 
Колосок молотить Півник. 
Бач, багато як зерна! 
Треба, – кажуть мишенята, – 
Нести зерно до млина. 
– Тільки я нести не буду, – 
Круть, – говорить, – утомивсь, 
Верть собі мерщій хитрує: 
– Теж не буду – відчепись! 
Що ж удієш? – поніс Півник 
Своє зерно до млина. 
Потім тісто замісив, 
Піч швиденько розтопив. 
Коли випік пиріжечки 
І рум’яні, і смачні, 
Мишенята зголодніли 
За стіл дружно й швидко сіли. 
– А стривайте–но, стривайте!  
Пиріжечків не чіпайте! 
Хто знайшов цей колосок? 
Хто обмолотив гарненько, 
До млина поніс хутенько? 
А хто тісто замісив, 
Пиріжечків натопив? 
– Ти, – сказали мишенята. 
– Ну, а що робили ви? – 
Нічого тут їм сказати 
Із-за столу побрели. 
Ну, а Півник не спиняє, 
Ледарів не пригощає. 
Будуть вони добре знати, 
Що потрібно працювати. 
 
 

Солом’яний бичок 
Жили собі дід і баба 
Не було у них діточок. 
Тому втіхою стареньким 
Став солом’яний бичок. 
Баба пастися погнала, 
Та стомилась задрімала. 
Де не взявсь ведмідь іде,  
До бичка мерщій бреде. 
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Дай мені смоли, бичок,, 
Засмолю собі бочок. 
А бичок стоїть, мовчить, 
В бік ведмідь вчепивсь, гарчить. 
Баба зирк, бичка немає, дідуся мерщій гукає. 
Дід віддер ведмедя вмить,  
В погребі нехай сидить. 
Баба знову задрімала 
Вовка й лиску ще спіймала, 
Та ще й зайця на додачу, 
Звірі з ляку ледь не плачуть. 
Став ножа наш дід гострить, 
Попросились вони вмить. 
Пожалів їх відпустив, 
От добре для них зробив! 
І за це ведмідь старому 
Вулик меду прикотив, 
Вовк – овець пригнав багато, 
Лиска – птиці повен двір. 
Заєць – стьожок і сережок, 
Ще й намисто подарив. 
Дід радіє, баба рада, 
Геть забули про бичка. 
Він постояв і розтанув,  
Так скінчилась казочка. 

 
Акровірш 

У нашому лісі 
Красиво і мило 
Радіють дерева весні. 
А дятел вистукує, 
Їжу шукає. 
Невже це так смачно? 
А може і ні? 

Степанюк Владислав 
 
Моя мама гарна, 
Ніби янгол в тілі, 
В неї серце золоте, 
Руки дуже вмілі. 

Антипенко Таня 
Весна 

Усміхнулось сонечко 
Весело та щиро. 
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Глянуло в віконечко –  
Сніжок розтопило. 
Засміялось сонечко –  
Весну звеселило. 

Сабадат Вітя 
 

Кучерява, запашна, 
В гості вже прийшла весна 
Ця пора нам принесла 
Море сміху і тепла. 

Бондарчук Аня 
 
Іде весна садочками 
Із піснею струмочків. 
Усе зацвітає навкруг, 
Поле, ліс і зелен луг. 

Пузь Діма 
 
На рибалку я іду, 
Чоботи пошию. 
Очерет хитається, 
Настрій прибавляється. 
Я сідаю в човен, 
Вудку закидаю 
І чекаю тихо, 
Що ж то я спіймаю? 

Калинчук Женя 
 
Річка дуже гарна 
В селі протікає. 
Не забруднюйте мене, -  
Ніби промовляє. 

Степанюк Владик 
 

Мій сусід по парті Женя, 
З’їв багато він варення 
Я запитую його: 
- Що з тобою сталось? 
- Та нічого … Просто я  
За парту не вміщаюсь. 

Пузь Діма 
Ліс 

Ліс у тиші спочиває, 
Все навколо спить. 
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Та не встигнеш і ступити, 
Як зашелестить. 

Могона Анюта 
 

Сонце весело гуляє, 
Любу землю зігріває. 
Щедро промінь ось на шле, 
Щоб прогрілося усе. 
Ну, а хмарка весняна 
Опадами всіх ляка. 

Сабадаш Вітя 
 

Десь у гаї, десь у лісі 
Диво камена стоїть. 
Ягідки червоні має, 
Добрих людей пригощає. 
Плоди її люблять всі – і дорослі, і малі. 
На калині соловейко 
Все витьохкує пісні. 
І такі вони веселі,  
І такі всі чарівні, 
Він оспівує калину, 
Він оспівує Вкраїну. 
Найдорожчий рідний край 
Найрідніший зелен-гай. 
Десь у лісі, десь у гаї 
Диво-калина стоїть. 

Шелковніков Сергій 
 

Мамам 
Ми всі діти любим мам, 
Вони ласку дарять нам 
Пожаліють, втішать нас, 
Посміхнуться нам щораз. 
І ласкаво з нами знов 
В домі заживе любов. 
Тож давайте привітаєм 
Наших любих мам. 
Із весняним святом, 
З 8 Березням! 

Шелковніков Сергій 
Додай слова 

Тато нам дрова привіз 
Цілий (віз), 
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Мама ось спекла нам хліб, 
Буду в нас смачний (обід). 
Ось обід вона зварила, 
Потім з нами посуд (мила). 
Полягали ми в кровать 
Люлі, люлі будем (спать). 

Шелковніков Сергій 
 

Пальма і Булька 
В мене є собачка Пальма, 
Вона чорна й дуже гарна. 
На стені біленькі латки, 
Ніби з кролячої шапки. 
Вона мене завжди слуха, 
Підійду – опустить вуха. 
Я люблю свого Паль мульку 
І її подружку Бульку. 

Шелковніков Сергій 
 

Море 
Я ще ніколи не був на морі, 
Але хотів би потрапить туди. 
Щоб покупатися трішечки в ньому 
І скуштувати морської води. 

Шелковніков Сергій 
 

Осінь 
Осінь наступила, листям землю вкрила. 
Листя не просте, 
Листя золоте. 
Ну не все таке, 
Є й червоне, і зелене, 
І рожеве, й вогняне. 
Осінь свою справу  
Вже давно зробила,  
В лісі всі дерева 
Вона оголила. 
Осінь пора не проста –  
Чарівниця молода. 

Шелковніков Сергій 
 

Весна 
На поріг прийшла весна – 
Тепла, лагідна вона. 
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І ласкавим голоском 
Тихо шепче з проліском. 
А трава, що спала взимку, 
Стрепенулася на хвильку 
І, дивись, вже підросла, 
Бо прийшла її пора. 

Шелковніков Сергій 
 

Ведмідь 
Чому ведмідь узимку спить? 
Тому, що нічого робить. 
І квітів ніде назбирать, 
І листя з дерева зібрать. 
Зима жорстока з звірями, 
Страшна вона завіями. 

Шелковніков Сергій 
 

Пролісок 
Пролісок ясний, який же він красний! 
На нього дивлюся тепер я щодня. 
До нас у віконце заглядає сонце, 
Бо вже надійшла довгождана весна. 

Шелковніков Сергій 
 

Весна 
Уже весна настала, 
Усе вже розцвіло. 
На скрипочці заграла 
Й прокинулось село. 
Струмочки в річці б’ються, 
Вода лід підійма, 
Бо вже пора настала 
Щаслива ця весна. 

Шелковніков Сергій 
 
Ще недавно у віконце 
До нас заглядало сонце, 
А тепер зима настала 
Усе снігом затоптала. 
Вітер віє, сніг іде, 
Горобцям подітись ніде. 
Сонце зовсім вже не гріє, 
А горобчик тільки й мріє –  
Про тепло, про квіти в лузі, 
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Послухати пісню друзів, 
Полетіти в поле, в гай, 
Звеселити рідний край. 

Шелковніков Сергій 
 

Зима 
Настають вже холоди, 
Вітер віє прохолодний. 
Горобець сидить на гілці 
Бідний, змучений, голодний. 
Ані їжі, ані співів 
В пору цю для них нема. 
Починає сніжок падать, 
Настає страшна зима. 

Шелковніков Сергій 
 
Зима від нас уже тікає, 
Бо на поріг прийшла весна. 
І непомітно сніжок тане, 
І ожила стара сосна. 
А пролісок, який чекав, 
Що ця пора, весна, настане 
Нарешті стрепенувсь і заспівав 
Про білий сніг, який так швидко тане. 

Шелковніков Сергій 
 

Спостерігач 
Якось виліз я на дуб – 
3 нього видно все навкруг. 
Ох і гарно з висоти  
Спостереження вести!  
Діма грає у футбол, 
Забива за голом гол. 
По грядках Юрко ганяє, 
Горобців усе лякає. 
Там дівчатка полють квіти, 
Видно, що хороші діти. 
Так воюють з бур'янами... 
Квіти раді: "Ми із вами. 
Будем пишно всі цвісти" — 
В гості буде з чим іти. 
Раптом чую гомін, гам,  
Глянув нижче, ну а там... 
Йде ватага, гарбузинням,  
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Обрива все огудиння. 
"Огородники" ідуть – 
Дині й кавуни несуть, 
Позривали у бабусь... 
Я за них колись візьмусь. 
Будуть знати ось вони, 
Як зривати кавуни. 
Злізу, мабуть, я із дуба, 
Та піду до свого друга, 
Ми гайнемо аж до річки – 
Там теплесенька водичка. 
Так і манить, примовляє: 
Покупайтесь, малята! 
Хоч як гарно, хоч як гоже, 
Але довго я не можу, 
Додому буду поспішати –  
Ждуть мене татусь і мати. 
Буду їм допомагати: 
Кроленяток доглядати. 

Боярський Владислав 
 

Календула 
Я календулу збираю, 
Ні кінця її, ні краю. 
Липнуть руки, болить спина, 
А її ще половина. 
Квіточки такі хороші, 
Я за них вторгую гроші. 
І вже знаю наперед, що куплю велосипед. 

Боярський Владислав 
 

Муська 
Кицька Муська – ну й чудова,  
В неї є тепер обнова,  
Одягла її сестричка    
І шкарпетки, й черевички 
Дуже рада, наша Муся,    
Бігає, а я сміюся,  
Мчить від хати до сараю,  
Хвіст трубою задирає.  
Задавака – та і годі,   
Стане вам вона в пригоді  
Зловить мишку, як захоче,  
Особливо серед ночі.  
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От така у мене Муся,  
Бігає, а я сміюся. 

Боярський Владислав 
 

МОЇ ДРУЗІ 
Чотириногі мої друзі  
Живуть давно в міцнім союзі  
Їх у мене є аж сім 
Дам я раду їм усім.  
Кицька Муська – ну й забава,  
Ходить пишна, наче пава,  
А розсердиться – он як 
Йде в атаку на собак, 
Обніма, цілує їх, - 
Ну й потіха, ну і сміх 
Кіт Асько – аристократ 
Їсть смачне – не все підряд,  
Лиш ковбаску, молочко,    
Щоб свіжесеньке було,  
Миші носить друзям всім:  
"Сам я, – каже – їх не їм".  
Ось біжать мої дружки  
Малюки – близнюки,  
Песики такі маленькі,  
Дуже гарні й веселенькі.  
То вони муштрують Мусю,  
То гарчать вже на бабусю,  
То не миряться за кістку,  
То залізли вже у миску.  
От такі у мене друзі,  
Що живуть в міцнім союзі. 

Боярський Владислав 
 
Село моє стоїть віки  
І зветься воно Литвяки.  
Чудова природа, ліс і луги 
Як гарно отут навкруги. 
 
І ген за селом тиха річка Сула  
І кожному мила і рідна вона.  
Тут люди красиві і добрі живуть.  
Працюють завзято і кращого ждуть. 

Боярський Владислав 
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Вовка і морковка 
Запитав я Вовку,  
Чи любить він морковку?  
Бо в морквинці вітаміни  
Необхідні для дитини. –  
Так, – сказав наш Вовка, – 
Я люблю морковку. 
Кожен день по дві з'їдаю 
І тепер я силу маю. 
Та не знаю, що роботи, 
Де ту силу примінити? 
Бігаю, стрибаю, 
Дівчаток штовхаю, 
З силою одна морока — 
Не можу вивчити уроку, 
Бо все бігаю, стрибаю, 
Тоді двійки заробляю. 
Порадьте, що мені робити, 
Як цю силу примінити, 
Щоб і гарний був і дужий, 
До навчання не байдужий. 

Боярський Владислав 
 

Хмаринки-чудасинки 
Вушка, лапки, хвіст стирчить, 
Як придивишся – лежить. 
Хмара далі й далі мчить 
І наш песик вже біжить. 
 
Довгі вуха, куций хвіст, 
Бачить зайчик нас усіх, 
Вітер хмарки розігнав, 
Боягуза вмить злякав. 
 
Качка по воді плине, 
Диво відбувається, 
Тільки вітерець дмухне, 
Вона геть ховається. 
 
А хмаринки-чудасинки 
Дуже високо летять. 
Так і хочеться спіймати, 
Але нам їх не дістать. 

Боярський Владислав 
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Друзі 

Було у зайчихи мале зайченятко, 
Прудке і веселе кумедне звірятко. 
Люблю в лісочку гуляти воно, 
З птахами, на диво, дружимо давно. 
У кожного ранку лише прокидалось 
І ними завжди дуже чемно віталось. 
А ще в тому лісі лисиця жила, 
Зайчисько спіймати хотіла вона. 
Смачненький сніданок собі уявила 
Від цього спокою нітрішки не мала. 
От раз у кущах заховалась руда, 
На зайчика нині чекає біда. 
А він так спокійно лісочком гуляє, 
Про небезпеку сірий не знає. 
Побачила лиску криклива сорока – 
Зайча врятувать невелика морока. 
Стала кричати і кликала всіх 
Друзів зайчати – птахи лісовик. 
Ось прилетіли синиці і сойки, 
Дятли, дрозди і малі мухоловки, 
Ще й соловейки, шпаки і стрижі – 
На захист малого стали усі. 
Крик здійняли і лисицю скубуть, 
До зайчика їй підійти не дають. 
Злякалась руда – дременула у ліс, 
Тільки майнув між деревами хвіст. 
А куцохвостий дякує всім 
Друзям надійним своїм лісовим. 
 

Привчила 
(Казка) 

Не хотів Івась мити руки з милом перед їдою. Ну навіщо їх мити, якщо 
вони знову стануть брудними. Ось і сьогодні забіг до їдальні і швидко шмигнув 
за стіл. Тільки простягнув руку до Ложки, а вона й думає: 

- Горе мені! Навіщо я сюди потрапила? Думала, що добре буде, адже там, 
де діти, завжди весело. А тепер всякі бруднулі беруть мене до рук. Треба його 
провчити. 

Так сказала Ложка і покірно опинилась в руках хлопчика. Та тільки Івась 
поніс її до рота, як вона почала виробляти всякі викрутаси і весь борщ пролився 
на новеньку сорочку. Хлопець знову набрав борщ, та Ложці так сподобалось 
бути неслухняною, що вона весь час крутилася і вертілася в його руках. А тут 



 

 
 

86

ще й сусід за столом почав розпитувати про новенький велосипед, що купив 
тато. Набридли Ложці ці розмови, вона вирвалась із рук і впала на підлогу. 

Аж тут і дзвінок продзвенів. Час Івасикові на урок. Так і пішов голодний і 
брудний. А Ложка лежала під столом і задоволено усміхалася. Ще одного 
друднулю провчила. 

 
Правила безпеки під час трудового навчання 

Гра «Так чи ні» 
1. Саша ножиці узяв, 

В папку бережно поклав, 
Закрив її … Оце мастак! 
Чи правильно зробив він? (Так) 

2. Ростик з другом розмовляє, 
Ножиці в руках тримає. 
Махає ними, як вітряк, 
Він небезпечно робить? (Так) 

3. Люда ґудзик ось дістала, 
Пришиває на собі. 
А тепер скажіть мені 
Можна так робити? (Ні) 

4. Взяв Валерій в руки шило, 
Щоб себе не травмувать, 
Кличе вчителя, прохає 
Розказати і показать, 
Як потрібно на уроці 
З ним уміти працювати. 
Передбачливий хлопчак! 
Правильно він робить? (Так) 

5. На трудове навчання  
Бери все, що захочеш –  
І шило, й ножиці, й голки, 
В пригоді стануть і нитки, 
Та ще і дріт – скажіть мені 
Покладемо все в папку? (Ні) 

6. Якщо ти будеш слідкувати, 
Лиш необхідні речі брати, 
Усі зусилля прикладати, 
Щоб небезпеки уникати – 
Здоровий завжди будеш ти, 
Не принесеш собі біди. 
Слухняний будеш ти хлопчак 
Зі мною згодні, діти? (Так). 
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Птахи-рекордсмени 
Чути щебіт навкруги, 
Сперечаються птахи. 
Запитаєм нумо їх: 
- Хто літає швидше всіх? 
Думаєш, що ластівки, 
А, насправді, голуби. 
Потім стриж іде – спортсмен, 
Дика качка – рекордсмен 
Запитання ось нове: 
- Хто із них скільки живе? 
Довго ворон проживає,  
30 років навіть має. 
Дика качка – 25, 
Чайка – 20, шпак – 12, 
Грак крикливу вдачу має – 
Лише 8 проживає. 
- Хто із них найрозумніший? 
Розповім про це скоріше. 
Ворон перший засідає – мудру голову він має 
А за ним папуги всі 
Голосисті співунці. 
Потім гуси, знаєм ми, 
Врятували Рим вони. 
Ось такі крилаті друзі, 
Що живуть у нас в окрузі. 
 

Про Колю 
(Усмішка) 

В коридорі тиша й спокій, 
У дітей ідуть уроки. 
Колі нудно там сидіти, 
Де енергію подіти? 
І надумав схитрувати – 
Вийти трішки погуляти 
Ось уже мету він має 
До спортзалу поспішає. 
Ухватився за канат – 
З висоти упав на мат. 
Скочив на коня, хоч як … 
На руці з’явивсь синяк. 
М’яч схопив і ось удар – 
Підсковзнувся і упав. 
Ще разок у ціль попав –  
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Гулю серед лоба мав. 
Як вернувся Коля в клас, 
Не впізнали його враз. 
 

Чим схожі рослини 
Рослин багато на Зелі, 
Здається, що вони всі різні. 
Але, насправді, це не так, 
Вони усі подібні. 
З них є корінчик – 
Саме він утримує рослину, 
По ньому до стебла надходять 
Поживні речовини. 
Стебло рослину цю тримає, 
Спрямовує до сонця. 
Тому в кімнаті ставим квіти 
Частіше на віконце. 
Адже листочки поглинають 
Все сонячне проміння. 
Енергію від цього мають – 
Рослини швидко підростають. 
Плоди, не схожі між собою, 
Відіграють важливу роль. 
У них насіння дозріває, 
З нього рослина проростає. 
Інакшим може бути розмір, 
Чи форма, а чи колір їх, 
Та корінь і стебло, і листя, 
Плід і насіння є в усіх. 
 

Березовий гай на долоні 
У різних рослинок різне насіння 
Буває велике, буває дрібне. 
Сьогодні я хочу вам розповісти 
Цікаву історію саме про це. 
Росла під вікном кучеряве берізка 
Самотньо було, сумувала вона. 
Та ось пройшов час 
І вона, всім на диво, 
Бруньки розпустила і розцвілі. 
Дрібненьке крилате насіння берези 
І жменьку хлопчина свою розбирав. 
Посіяв у землю і кожного ранку 
Він сходи свої поливав, доглядав. 
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І виросло поруч берізок багато, 
Вони звеселили увесь рідний край. 
Отож, на долоні його, як не дивно, 
Зміг поміститись березовий гай. 
 

Хочеш вір, а ні – перевір 
Куди не глянь – навколо квіти, 
Красою нас вони дивують, 
Але у багатьох країнах 
У стравах різних їх смакують. 
Японці дуже полюбляють  
Салат з фіалок, хризантем. 
Квіти жасмину у сиропі 
Смакуй в Туреччині тепер. 
Китайці лілії готують 
Відварені із сіллю й перцем. 
Американці суп куштують 
З відомих нам квіток-настурцій. 
А в індії компоти варять 
З квіток бананів – смакота. 
Приготувати всі ці страви 
Робота, мабуть, не проста. 
Якщо захочете їх, друзі, 
Колись в житті посмакувати, 
То доведеться вам багато 
В країни різні мандрувать. 
 
Реп’яшки-мандрівники 
Жили-були за городом 
Лопушина й Лопушок. 
Пройшов час і в них з’явилось 
Троє гарних діточок. 
Звали всі їх Реп’яшками, 
І на диво тата й мами, 
Не любили спочивати, 
Їм хотілось мандрувати 
Ось одного разу в гості  
Пес Рябко туди забрів. 
Реп’яшок за шерсть вчепився 
Світ побачить захотів. 
Другий вирішив кататись 
На спині в рудих мурах, 
Та не втримавсь, покотився … 
Тільки й чути: «Ох!» та «Ах!» 
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Третій теж був неслухняним 
За людське взуття вчепився, 
Не збагнув, як вже далеко 
Від домівки опинився. 
Тато й мама їх чекали, 
Виглядали – та дарма. 
Непосиди геть розбіглись, 
На порозі ось зима. 
Навесні вже десь далеко 
Від домівки проростуть. 
І нарешті зрозуміють, 
Як батьками важко буть. 
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VІІ. ПОДІЇ 
 

Новини ПОІППО 
про Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Управління адаптивною школою: здобутки і перспективи» 
 
Кафедра менеджменту освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 21-22 жовтня 
2009 року на базі гімназії № 17 міста Полтави провела Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Управління адаптивною школою: здобутки і 
перспективи», у роботі якої взяли участь близько 100 чоловік з 15 областей 
України. Серед учасників провідні науковці, доктори та кандидати 
педагогічних наук, викладачі кафедр та методисти інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, начальники відділів освіти, завідуючі рай (міськ) 
методкабінетів, директори шкіл Київської, Дніпропетровської, Донецької, 
Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської, 
Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та 

Полтавської областей. 
Метою конференції стало об’єднання 

зусиль українських теоретиків і практиків в 
узагальненні досвіду управління адаптивною 
школою. Програма конференції здійснювалася 
в трьох ключових напрямках: перспективи 
розвитку адаптивного управління; наукові 
засади підготовки керівників освітніх закладів 
до ефективного управління; розвиток 
громадсько-активних шкіл в Україні.  

Відкрив конференцію ректор Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського В.В.Зелюк, 

який у доповіді підкресли важливість діалогу 
як складової освітніх реформ. 

Учасники конференції обговорили 
управлінський аспект в умовах адаптивного 
управління. Зокрема, начальник відділу 
загальної, середньої та професійно-технічної 
освіти Головного управління освіти і науки 
А.І.Бардаченко зазначив, що адаптивна школа, 
володіючи гнучкою організаційною 
структурою, дозволяє швидко реагувати на 

зміни соціокультурного середовища і соціальних запитів, змушує адміністрацію 
постійно шукати найбільш ефективні методи й прийоми управління, дає 
можливість у найкоротші строки приймати оптимальні управлінські рішення і 
своєчасно проводити коригування педагогічних дій.    
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У доповіді провідного вітчизняного науковця Г.В. Єльникової були висвітлені 
методологічні основи розвитку управління загальною середньою освітою в 
умовах українського державотворення. В ході дискусій учасниками 
конференції проаналізована модель адаптивної школи, в якій найбільш 
важливим компонентом визначається готовність молодої людини до діяльності 
в світі, що швидко змінюється.  

Учасники конференції напрацювали практичні рекомендації щодо 
вирішення освітніх проблем в умовах адаптивного управління школою. 

 
 
 
 

VІІІ. АНОНСИ 
 

Увага! Анонс на 2010 рік! 
Шановні читачі! 

Наступного року планується випуск часопису «Освіта Полтавщини»: 
«Розвиток обласної мережі громадсько-активних шкіл: досвід, стандарти, 
перспективи», «Управління розвитком компетентності в сучасному закладі 
освіти». 

Чекаємо від Вас матеріали з досвіду роботи громадсько-активних шкіл, 
плани та проекти розвитку, апробовані методики самооцінювання школи, 
використання міжнародних стандартів якості діяльності школи, моделі 
компетентностей учня, педагога, керівника.  

Запрошуємо до розмови на сторінках часопису всіх зацікавлених, не 
байдужих до проблем освіти. 
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Шановні керівники навчальних закладів! 
Розпочалася передплата фахового видання – науково-

практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» на 
2010 рік. 

Це видання є творчим майданчиком керівників, учених, 
методистів, учителів, трибуною педагогів-новаторів та 
учасників проекту журналу. 

У 2010 році передплатники журналу можуть обрати для 
себе нову форму підвищення кваліфікації через участь у 
роботі Університету керівника школи, який працює на 
сторінках журналу у відкритому віртуальному форматі. 

Якщо Ви станете передплатником, то будете мати 
змогу ознайомитися з інструктивно-методичними 
матеріалами, підготовленими для Вас викладачами ЦІППО 
разом з редакційним колективом журналу, почнете 
працювати за обраними напрямами і модулями, отримаєте 
інформаційний супровід індивідуального процесу підвищення 
Вашої кваліфікації. 

Передплатити видання можна в будь-якому відділені 
зв’язку за «Каталогом періодичних видань України» на 2010 
рік. 
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Пишіть нам як наші автори, 

Використовуйте матеріали як читачі, 
Передавайте досвід як наші друзі! 

 
Пам’ятка авторові! 

 
Наш часопис вміщує теоретичні, методичні та практичні 

матеріали з питань освітнього менеджменту. Ваші статті, творчі 
доробки – скарб, яким Ви можете поділитися, яким можуть 
скористатися інші.   

Щоб надруковані матеріали збагатили скарбничку читачів, 
пам’ятайте:  

- автор відповідає за достовірність фактів, даних, правильність 
цитат; 

- уникайте загальних науковоподібних стилістичних 
конструкцій; 

- дотримуйтеся правил оформлення журнальних статей; 
- пишіть на актуальні теми, щоб бути почутими. 

Бажаємо Вам успіхів! 
 

Чекаємо Ваші матеріали за адресою:  
Кафедра менеджменту освіти 

36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64,  
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В. Остроградського 
 

Відповіді на усі запитання Ви можете отримати за 
телефоном: (0532) 56-54-23 

Водолазська Тетяна Володимирівна 
Гавриш Римма Леонідівна 
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