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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Бескорса О. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Питання цифровізації освіти та формування цифрових 

навичок набуває все більшою актуальності в умовах тих викликів, 
які сьогодні постають перед закладами освіти. Спочатку сфера 
освіти мала швидко реагувати на введені карантинні обмеження та 
перейти на тотальну дистанційну форму навчання в період кризи, 
спричиненої розповсюдженням пандемії Covid-19. Зараз в умовах 
воєнного стану, освітній процес також здійснюється в дистанційній 
формі й успішність його залежить від рівня сформованості 
цифрових навичок учасників освітнього процесу. 

До того ж, російська збройна агресія прискорила 
євроінтеграційні процеси України, ухвалено рішення щодо вступу 
нашої країни до ЄС за спрощеною процедурою, яка вже 
розпочалась. Членство України в ЄС передбачає входження до 
європейського освітнього простору як рівноправного партнера.  

Європейське суспільство перебуває на стадії 
інформаційного розвитку, що позначається на цифровізації всіх 
сфер життєдіяльності людини. Сучасні тенденції еволюції 
цифрового суспільства включають розвиток таких феноменів як 
цифрове громадянство, цифрові споживачі, електронна 
демократія, цифрова держава, цифрова безпека, цифрова освіта 
тощо [2]. Тотальна цифровізація всіх сфер життєдіяльності має 
значний вплив на спосіб взаємодії, комунікації, навчання і 
генерування нових знань, що призводить до виникнення такого 
поняття як «цифрова культура». 

Більш детальний розгляд сутності поняття «цифрова 
культура» дозволило встановити, що воно функціонує на двох 
рівнях: інституційному та індивідуальному або особистому. 
Уточнення змісту цього поняття та визначення його структури 
базується на аналізі наукових джерел та вивченні досвіду 
формування цифрової культури в інституті підготовки вчителів та 
педагогічних досліджень Грацького університету ім. Карла Франца 
(Австрія).  

Тож, на інституційному рівні цифрова культура 
розглядається як компонент організаційної культури закладу освіти 
в сфері запровадження цифрових технологій, формування якої 
залежить від таких чинників: 

1) соціо-історичні та культурні умови, що переважно 
стосуються різноманітності здобувачів та науково-педагогічних 
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працівників (гендерна, вікова тощо), місце розташування закладу 
освіти; 

2) функціонування структурних підрозділів ЗВО, що 
передбачає розроблення стратегії розвитку закладу освіти, 
урізноманітнення освітніх програм (особливого значення надають 
міждисциплінарним програмам, одним із напрямів підготовки яких 
є ІКТ), сприяння науковим дослідженням в сфері розвитку 
цифрової освіти, міжнародне співробітництво тощо; 

3) розвиток неформальної освіти, створення віртуальних 
спільнот, організація неформальних заходів, волонтерство (е-
волонтерство, цифрове волонтерство), проєктна діяльність; 

4) інфраструктура (фізична та віртуальна), приміщення з 
технічним обладнанням та IT-інфраструктура (цифрові освітні 
платформи, електронна бібліотека, застосунки для розкладу, 
цифрова система доступу до всієї інфраструктури закладу освіти 
тощо)  

Говорячи про цифрову культури на інституційному рівні, 
завжди наголошують на ключовій ролі учасників освітнього 
процесу, оскільки успішне цифровізація освіти можлива лише за 
умови формування цифрової культури на індивідуальному рівні.  

На індивідуальному рівні поняття «цифрова культура» 
розглядається як системна сукупність якостей особистості, що 
характеризується усвідомленням власних інформаційних потреб, 
що спонукають особистість до здійснення пошуку інформації, 
виконання активних дій щодо її обробки та використання; 
знаннями, уміннями і практичним досвідом використання цифрових 
технологій; правилами та нормами поведінки в цифровому 
середовищі [1]. 

Тож, ефективними шляхами формування цифрової культури 
вважається на інституційному та індивідуальному рівнях 
вважається: 

1) розроблення міждисциплінарних освітніх програм;  
2) широке запровадження MOOC-курсів. Встановлено, що 

для досягнення найвищих результатів щодо опанування 
професійно значущими компетентностями, у тому числі 
цифровими, доцільно залучати майбутніх фахівців до проходження 
масових відкритих онлайн-курсів (МООС). Перевагами 
використання MOOC-курсів як сучасної тенденції у сфері надання 
онлайн-послуг є доступність, відкритість, широке залучення 
цифрових технологій, вузька змістова орієнтація на потреби 
цільової аудиторії, створення національної та міжнародної 
професійної спільноти [3];  

3) участь у міжнародних проєктах; 
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4) упровадження неформальної освіти. 
Із огляду на актуальність проблеми формування цифрової 

культури, нами було проведено дослідження щодо формування 
цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової 
школи. 

Вибір проблематики дослідження зумовлений тим фактом, 
що Концепція нової української школи в своїй основі передбачає 
формування інформаційно-цифрової компетентності учнів і не 
може бути повноцінно реалізованою без сформованості цифрової 
культури вчителя. Професійна підготовка майбутніх учителів 
англійської мови початкової школи наразі набуває особливої 
актуальності, оскільки, по-перше, вивчення іноземної мови з 
першого року навчання в початковій школі є пріоритетом мовної 
політики Європейського Союзу, по-друге, англійська мова визнана 
засобом міжнародного спілкування й розширення міжнародних 
зв’язків, по-третє, англійська мова є однією із сфер, що дозволяє 
ефективно застосовувати сучасні цифрові технології.  

На основі аналізу вітчизняних та іноземних наукових джерел, 
нами конкретизовано сутність поняття «цифрова культура 
майбутнього вчителя англійської мови початкової школи» як 
«сукупність особистісних якостей фахівця, що характеризуються 
усвідомленням цінностей цифрової епохи та власних потреб в 
оволодінні знаннями, уміннями, навичками, практичним досвідом 
використання цифрових технологій для ефективної цифрової 
комунікації під час реалізації професійної діяльності, у тому числі 
англійською мовою як засобом розширення сфери професійної 
взаємодії в сучасному цифровому світі». 

У структурі цифрової культури майбутнього вчителя 
англійської мови початкової школи виокремлено мотиваційно-
аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-технологічний та 
рефлексивний компоненти. 

Практична реалізація дослідження щодо формування 
цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової 
школи передбачала: 

1) оновлення змісту професійно орієнтованих дисциплін 
(«Методика навчання іноземної мови (англ.)», «Країнознавство», 
«Англійська мова за професійним спрямуванням») підготовки 
майбутніх учителів англійської мови початкової школи шляхом 
введення тем, що відображали процеси цифровізації освіти та 
суспільства в цілому; 

2) створення вебсередовища дистанційного навчання 
шляхом розроблення та впровадження в освітній процес підготовки 
майбутніх учителів англійської мови початкової школи 
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дистанційних курсів професійно орієнтованих дисциплін 
розмішених на LMS-платформі університету Moodle, а також 
організації синхронної взаємодії з використанням застосунків 
Google Meet, Zoom, BigBlueButton; 

3) запровадження до професійної підготовки майбутніх 
учителів англійської мови початкової школи спеціального 
дистанційного курсу «Цифрова комунікація в освіті», що був 
розробленим у межах імплементації проєкту «Україна – ЄС: 
міжкультурна комунікація в освіті». Вивчення курсу мало на меті 
сформувати навички безпечної та відповідальної поведінки, 
комунікації й нетворкінгу в цифровому просторі. На головній веб-
сторінці проєкту «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті» 
напряму Жан Моне Модуль розміщено матеріали дистанційного 
курсу «Цифрова комунікація в освіті». Оскільки цей курс є 
запланованим як повністю дистанційний і реалізується за 
принципом відкритої освіти, то в ньому розміщено силабус, робоча 
програма курсу, весь обсяг завдань, що відповідає вимогам до 
оформлення навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни; 

4) розроблення цифрових освітніх ресурсів з методики 
навчання іноземної мови, розміщені на цифровому порталі 
«Початкова школа: навчання впродовж життя». Цифрові освітні 
ресурси були розроблені з використанням різних цифрових 
технологій. Наприклад, презентації PowerPoint, які знаходяться у 
відкритому доступі та можуть буди завантажені. Інтерактивні 
плакати у сервісах Padlet, Thinglink, Genial.ly, на які надано прямі 
посилання, не лише ознайомлюють здобувачів зі змістом 
виучуваної теми, а й демонструють різні цифрові сервіси, які вони 
можуть використовувати в подальшій професійній діяльності; 

5) видання навчального посібника «Цифрові освітні ресурси 
для уроків англійської мови в початковій школі» як додаткового 
засобу навчання в курсі «Методики навчання іноземної мови 
(англ.)» з рекомендаціями щодо практичного застосування 
цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних 
типів та цифрового контенту в навчанні англійської мови дітей 
молодшого шкільного віку. 

Ефективність реалізації дослідження перевірялася шляхом 
використання авторського комплексного тестування з метою 
вимірювання рівня сформованості цифрової культури майбутніх 
учителів англійської мови початкової школи. Результати 
проведеного педагогічного експерименту довели ефективність 
проведеного дослідження. 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх питань 
формування цифрової культури, оскільки цифрові технології 
швидко еволюціонують. На сьогодні в європейському освітньому 
просторі одним із пріоритетних напрямів розвитку цифрової освіти 
є запровадження технологій штучного інтелекту, які входять до 
перспективи наших подальших досліджень. 

Література: 
1. Бескорса О. С. Теоретичні і методичні засади формування цифрової 
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ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ 
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК 

ЧИННИКА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

Боднарчук І. О. 
Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 

Слов’янської міської ради Донецької області 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

 
Навчись спершу добрим правилам моралі, 

а потім мудрості, 
бо без перших важко навчитися останній 

Сенека 
Становлення особистості залежить від виховання, а 

могутність держави – від духовного і морального стану її громадян. 
Яким є моральний стан Нашої держави? Характеристику 

моральних пріоритетів сучасної молоді віком від 17 до 25 років 
дають наступні результати психолого-педагогічного дослідження: 

− 73% вважають головним життєвим пріоритетом 
побудову успішної кар’єри, високі статки, змогу витрачати 
зароблені гроші на розваги, елітний відпочинок, придбання 
статусних речей,  

− 65% вважають що турбота про дітей – це забезпечення 
матеріальних потреб дитини,  

− 84% вважають, що турбота про людей похилого віку – це 
покупка ліків, продуктів, їжі, сучасного телефону та інших сучасних 
гаджетів. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf
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Ні слова про спілкування, духовний розвиток, моральну 
підтримку, дружбу та любов. 

Проблема духовно-морального виховання особистості 
завжди була актуальною в різноманітних освітніх системах, бо 
саме духовність і моральність виступають ціннісно-гармонійною 
основою національної світоглядності, і є дуже важливими в процесі 
формування громадянських якостей особистості. У сучасних 
умовах становлення української самоідентичності, розбудови 
української державності духовно-моральне виховання набуває 
особливе значення.  

Фактори, що обумовлюють моральне становлення, духовний 
розвиток особистості школяра, поділяють на три групи: природні 
(чи біологічні), соціальні та педагогічні. Вирішальну роль у цьому 
процесі грають педагогічні, тому що вони найбільш керовані. 

Педагогічні фактори морального становлення та розвитку 
особистості школяра вирішують наступні завдання: 

− привести у відповідність баланс прав, обов’язків, 
моральної свободи, духовної зрілості і відповідальності школярів, 

− корегувати мотивації вчинків і громадянську поведінку 
молодого покоління, 

− допомогти засвоїти учням значну частину духовно-
моральних надбань людства, 

− сприяти підготовці школярів до самостійного життя, 
майбутньої самостійної діяльності, 

− формувати національну самоідентичність як основу 
громадянських якостей особистості. 

Програма «Нова українська школа: у поступі до цінностей», 
розроблена за дорученням Міністерства освіти і науки України 
науковці Інституту проблем виховання НАПН України за участю 
наукових працівників Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» під керівництвом академіка, доктора 
психологічних наук Івана Дмитровича Беха, на наш погляд, 
допоможе педагогам ефективно працювати над формуванням усіх 
груп моральних цінностей, ефективно реалізувати педагогічні 
фактори впливу. 

Програма дає дієвий інструмент щодо осмислення сучасних 
духовно-моральних цінностей молоді, викликів виховання, 
механізму формування базових моральних цінностей молоді, 
впровадження нової парадигми виховання, яка полягає в розумінні 
дитини як суб’єкта й мети виховання, орієнтує на усвідомлення 
виховання як соціально-педагогічного явища, на підвищення 
виховного потенціалу освітнього середовища та проєктування 
цілісного виховного простору. 
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Для ефективної роботи щодо духовно-морального зростання 
особистості педагогічним колективом нашої школи було 
розроблено Модель духовно-морального зростання особистості 
(рис. 1). 

Реалізація розробленої Моделі передбачає поступовий рух 
особистості від когнітивної (формування знань про духовно-
моральні цінності) складової сприйняття морально-духовних 
цінностей до аксіологічного розуміння (досягнення цілей духовно-
морального виховання) та діяльнісного щоденного застосування 
набутих знань та переконань. 

 
Рисунок 1 

Модель духовно-морального зростання особистості 

 
Отже, педагогічний колектив читко визначив пріоритети у 

вихованні дитини: формування високоморальної, професійно-
успішної особистості із сформованими компетентностями, 
громадянськими якостями, духовно-моральними цінностями. Ми 
наполегливо працюємо над реалізацією визначених пріоритетів та 
щиро вірим: духовно-моральне виховання молоді змінить Україну 
на краще, допоможе консолідації українського суспільства та 
української нації. 

Література: 
1. Бех І. Д. Цінності як ядро особистості. Цінності освіти і виховання / за 

заг. ред. О.В. Сухомлинської. Київ, 1997. С. 8–11. 
2. Бех І. Д. Виховання особистості : Сходження до духовності. Київ : Либідь, 

2006. 272 с. 
3.  Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибрані твори : у 5 т. Київ : 

Радянська школа, 1976. Т. 2. 670 с. 
4. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. Київ : Радянська школа, 

1949. 418 с. 
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5. Чорна К. І. Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в 
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РІВНІ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) 
Вікторенко І. Л. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Єфименко А. Д. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
На сучасному етапі розвитку суспільства актуалізуються 

питання модернізації змісту і запровадження нових підходів до 
навчання здобувачів початкової освіти, які ґрунтуються на 
особистісно зорієнтованому і діяльнісному підходах та запускають 
механізми самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення 
майбутніх громадян України. На Нову українську школу сьогодні 
покладено велику місію формування конкурентоздатного 
випускника ХХІ століття – цілісної, всебічно розвиненої  
особистості, здатної до критичного мислення, інноватора та 
патріота з активною життєвою позицією [3].  

Сьогодні вчителю доручено навчити учнів аналізувати, 
порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких 
джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати гіпотези та 
оцінювати альтернативи; робити свідомий вибір, приймати рішення 
та обґрунтовувати його [4]. Саме вчитель має допомогти дитині 
адаптуватися до змін у нашому стрімко змінному суспільстві, 
сформувати такі життєві компетентності, які на засадах «критично 
конструктивного бачення навколишнього світу і своєї ролі у ньому» 
[5] допоможуть їй ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, 
розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми [1]. Отже, 
критичне мислення і вміння вирішувати проблеми мають стати 
навичками ХХІ століття. Відповідно, завдання вчителя полягає в 
переорієнтації освітнього процесу початкової школи на 
забезпечення ефективних умов для розвитку в учнів критичного 
мислення через запровадження в освітній процес технології 
формування та розвитку критичного мислення. 

 Відповідно до предмета нашого магістерського дослідження 
«Формування критичного мислення здобувачів початкової освіти 
під час навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
актуальним стало питання визначення рівнів розвитку критичного 
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мислення учнів, адже успішність процесу формування 
досліджуваного феномена залежить від його початкового рівня.  

Аналіз наукових джерел із проблеми визначення сутності 
поняття «критичне мислення» [2], дозволив визначити наступні 
критерії і, відповідно, показники критичного мислення здобувачів 
початкової освіти (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Критерії та показники розвитку критичного мислення 

Критерії Показники 

Здатність до порівняльно-
зіставного аналізу  

Знаходження відмінностей та 
подібностей, уміння порівнювати, 
розпізнавати та об’єднувати предмети за 
спільною ознакою. 

Здатність самостійно збирати та 
працювати з різними джерелами 
природничої, соціальної та 
історичної інформації. 

Переважання навичок аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
обґрунтовано оцінювати інформацію, 
отриману з різних джерел та 
представляти  її в різних формах.  

Здатність представляти 
аргументовані логічні судження про 
відомі факти та історичних осіб, а 
також про події суспільного життя.  

Усвідомленість розумової діяльності. 
Переважання навичок висловлювати 
власну позицію з того чи іншого питання, 
захищати та обґрунтовувати її; здатність 
виправляти помилки.  

Здатність до прогнозування Здатність передбачати та планувати 
свою діяльність (здатність до 
самоорганізації). Вміння аргументувати.  

Здатність критично оцінювати 
факти, поєднувати новий досвід з 
набутим раніше і творчо його 
використовувати для розв’язування 
проблем природничого 
(історичного, суспільного) 
характеру.  

Здатність висловлювати власну точку 
зору, аргументовано доводити її. 
формувати власну позицію з того чи 
іншого питання, захищати та 
обґрунтовувати її. 

Здатність досліджувати ситуації і 
визначати проблеми, знаходити 
нові ідеї, висувати гіпотези 

Переважання навичок робити свідомий 
вибір, приймати рішення, формулювати 
раціональні судження, бути відкритим до 
сприйняття думок інших і одночасно 
принциповим  в обґрунтуванні та 
відстоюванні власної позиції. Здатність 
до рефлексивно-оціночної діяльності. 

 
Відповідно до концепції розвитку критичного мислення, 

розробленої  Головою Фундації критичного мислення – Ліндою 
Елдер [6] та представлених вище критеріїв ми виокремили чотири 
рівні розвитку критичного мислення здобувачів початкової освіти, а 
саме: зароджене мислення (низький рівень), початкове мислення 
(середній рівень), мислення, що розвивається (достатній рівень) і 
довершене мислення (високий рівень) (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Рівні розвитку критичного мислення здобувачів початкової освіти під час 

констатувального дослідження 

Рівень Характеристика рівня 

Зароджене мислення 
(низький) 

Учень не може аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, обґрунтовано оцінювати інформацію, 
отриману з різних джерел. Відсутні вміння перевіряти 
наявні дані. Відсутні навички порівняльно-зіставного 
аналізу (знаходження відмінностей та подібностей, 
уміння розпізнавати, порівнювати та об’єднувати 
предмети за спільною ознакою). Виконує елементарні 
завдання за допомогою вчителя, потребуючи їх 
детального, кількоразового пояснення. 
Нездатність передбачати та планувати свою 
діяльність. Відсутність навичок визначати проблеми, 
знаходити нові ідеї, висувати гіпотези. 
Учень не вміє висловлювати власну позицію з того чи 
іншого питання, захищати та обґрунтовувати її; 
неспроможний виправляти очевидні помилки. Виділяє 
головне тільки за допомогою вчителя. Відсутня 
здатність до рефлексивно-оцінної діяльності. 

Початкове мислення 
(середній) 

В учня слабкі навички мисленнєвих операцій (аналізу, 
порівняння, узагальнення), обґрунтованого 
оцінювання інформації, отриманої з різних джерел. 
Виявляє деякі вміння перевіряти наявні дані. Слабка 
здатність до порівняльно-зіставного аналізу (уміння 
розпізнавати, порівнювати та об’єднувати предмети 
за спільною ознакою). 
Учень має слабку здатність до самоорганізації; 
передбачає і планує свою діяльність зі значною 
допомогою вчителя. Слабкі навички визначати 
проблеми, знаходити нові ідеї, висувати гіпотези.  
Учень інколи висловлює  власну позицію з того чи 
іншого питання, намагається захищати та 
обґрунтовувати її, однак допускає при цьому значні 
помилки, невпевненість у собі; частково виправляє 
очевидні помилки. 
Виділяє головне тільки за допомогою вчителя. Наявна 
слабка здатність до рефлексивно-оцінної діяльності. 

Мислення, що 
розвивається 

(достатній) 

Учень володіє вмінням аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, обґрунтовано оцінювати інформацію, 
отриману з різних джерел. Самостійно перевіряє 
наявні дані. Виділяє головне самостійно, але не 
завжди. Добре розвинуті навички знаходження 
відмінностей та подібностей, уміння розпізнавати, 
порівнювати та об’єднувати предмети за спільною 
ознакою, але допускає при цьому деякі неточності. 
Уміє співпрацювати в команді та з учителем. 
Учень володіє навичками визначення проблеми, 
самоорганізації власної діяльності щодо досягнення 
проміжних та кінцевих результатів, іноді 
відмовляється від готових алгоритмів, шукає свій 
спосіб розв’язання проблеми. 
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Здобувач освіти висловлює власну точку зору з того 
чи іншого питання, при цьому має незначний досвід 
обґрунтовувати її, в окремих випадках потребує 
підтримки вчителя; оперує вмінням виправляти 
очевидні помилки. Відсутня активна позиція до 
рефлексивно-оцінної діяльності.  

Довершене мислення 
(високий) 

Учень з легкістю аналізує, порівнює, узагальнює, 
обґрунтовано оцінює інформацію, отриману з різних 
джерел. Самостійно перевіряє наявні дані, аргументує 
висновки. 
Здобувач освіти здатний виявляти головне 
самостійно. Стійкі активні навички основних 
розумових операцій: знаходження відмінностей та 
подібностей, уміння розпізнавати,  порівнювати та 
об’єднувати предмети за спільною ознакою. Учень 
активно  співпрацює в команді та з учителем. 
Здобувач освіти самостійно визначає проблему, 
організує власну діяльності щодо досягнення 
проміжних та кінцевих результатів, часто 
відмовляється від готових алгоритмів, міркує, шукає 
свій – нестандартний  спосіб розв’язання проблеми. 
Здобувач освіти завжди висловлює власну точку зору 
з того чи іншого питання, має незначний досвід її 
обґрунтування; здатна виявляти, виправляти та 
пояснювати причини помічених помилок.  Наявна 
активна позиція до рефлексивно-оцінної діяльності – 
учень   логічно обґрунтовує оцінку і самооцінку. 

 
У подальшому з орієнтацією на визначені критерії та 

показники нами буде розроблено завдання на визначення 
початкового рівня критичного мислення в учнів 2-го класу. В межах 
досліджуваної проблеми важливим є відзначити, що 
сформульований нами зміст завдань буде чітко відповідати змісту 
освітньої програми (ТОП-1 під керівництвом О. Савченко), 
навчальній програмі (на період практики), а також змісту теми 
«Якою буває інформація» обраного нами предмета «Я досліджую 
світ». 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ: 
HOUSE OF EUROPE. STAND WITH UKRAINE 

Воронова Н. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Триває віна Російської Федерації проти Україні, проти 

цивілізованого світу. Держава «Росія» викреслила себе з переліку 
розвинених (цивілізованих) країн, правових спільнот, що 
ґрунтуються на демократичних засадах, де головними постулатом 
є цінність людського життя, свобода та право вибору. Європейська 
спільнота здійснює безпрецедентну підтримку України, як на 
міжнародному, так і на локальних рівнях. Найпотужнішою підпорою 
українцям стала сусідня країна – Польща. Велика кількість 
громадських, державних організацій намагаються підтримати 
українців у різних сферах.   

Благодійна діяльність в сучасних умовах розвитку освіти, 
культури, ринкової економіки, громадянського суспільства та 
соціальних ініціатив, набула великого розмаху у вигляді 
меценатства й підтримки через надання грантів, пожертв, 
стипендій, матеріальних, інформаційних ресурсів. Поширення 
благодійності та набуття нею форми організованої діяльності 
сприяло виникненню фандрейзінгу – науки про планування й 
упорядкування дій, що допоможуть організовано діяти як 
меценатам, так і бенефіціарам. 

Український форум благодійників – перша в Україні 
професійна асоціація благодійних організацій, що створює 
інфраструктуру для підтримки та розвитку благодійних організацій. 
Учасники Українського форуму благодійників у 2021 році – це 39 
провідних благодійних організацій. Український форум 
благодійників є членом Європейської мережі донорських асоціацій 
DAFNE та мережі Всесвітньої ініціативи для підтримки 
ґрантодавства WINGS, а також підписантом Української мережі 
Глобального договору ООН. Основна місія Українського форуму 
благодійників – формування відповідальної, прозорої, підзвітної 
спільноти благодійників та розвиток ефективності сектору. 

https://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/
https://www.criticalthinking.org/data/pages/14/fd4e6f74cc717ed36a9faccc870b8a2e4fe0bd688b279.pdf
https://www.criticalthinking.org/data/pages/14/fd4e6f74cc717ed36a9faccc870b8a2e4fe0bd688b279.pdf
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Благодійна спільнота – важливий елемент громадянського 
суспільства та інструмент досягнення соціального добробуту [1]. 

Міжнародна програма «House of Europe. Stand with Ukraine. 
Підтримка від ЄС для українців: сфери культури та освіти» надає 
перелік корисних вебінарів від House of Europe. Наприклад, 
індивідуальні програми та резиденції для професіоналів зі сфери 
культури: House of Europe. Фахівці з фандрейзінгу, меценати, 
благодійники влаштовують вебінари з освіти, культури, мистецтва, 
де обговорюють наступні питання: навіщо брати участь у 
міжнародних програмах та резиденціях; де шукати індивідуальні 
програми та резиденції; з чого складається стандартний пакет 
документів та які особливості підготовки кожного з них (CV, 
портфоліо, біографія, мотиваційний лист, презентація проєкту); що 
слід враховувати під час подачі документів – поради та лайфхаки; 
чого очікувати під час проходження програми, стажування, 
резиденції [2]. Спікерами виступають менеджерка ґрантів, 
перекладів, міжнародних навчальних подорожей та резиденцій 
House of Europe К. Алимова; відповідальна за реалізацію програми 
міжнародних розміщень та впроваджень House of Europe Л. 
Романуха. Зазвичай вебінари безкоштовні, проте заздалегідь слід 
реєструватися за відповідними посиланням, як наприклад: 
https://forms.gle/uTnD2MNWV13dcQhv7. В ході зустрічей 
плануються цікаві освітньо-мистецькі події, як от Q&A сесія. 

Громадська організація Happy Monday разом з House of 
Europe пропонують вебінари з механізму отримання ґрантів для 
організацій зі сфери культури та креативних індустрій. 
Організатори в інформаційному просторі шукають ініціаторів 
історико-мистецьких досліджень, креативних, творчих соціально-
культурних діячів, що мають бажання реалізовуватися та діяти, 
навіть під час війни. House of Europe та Happy Monday пропонують 
інформацінй допомогу в питаннях: де шукати ґрантову підтримку, 
як до неї кваліфіковано підготуватися, який механізм співпраці з 
ґрантодавцями, обчислення та розрахунок коштів, складання 
бюджету проєкту. Особлива увага приділяється критеріям 
оцінювання поданих заявок. Залучений фахівець – В. Луночкіна, 
менеджерка проєктних ґрантів, призначених для творчої молоді в 
Goethe-Institut/House of Europe. В межах заходу планується Q&A 
сесія, питання та реєстрація за посиланням, як наприклад: 
https://forms.gle/uTnD2MNWV13dcQhv7. 

Перспективами подальших розвідок вважаємо пошук, аналіз, 
дослідження та збереження міждисциплінарних студій за підтримки 
міжнародних фондів та організацій. Культурно-історична спадщина 
України потребує подальшого наукового вивчення, 

https://forms.gle/uTnD2MNWV13dcQhv7
https://forms.gle/uTnD2MNWV13dcQhv7
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відцифровування, мультимедійного опанування, позбавлення 
«fake-ів», суб’єктивізму, пропаганди та донесення до світової 
спільноти.  

Література: 
1. Офіційний сайт Українського форуму благодійників. URL: 

https://www.ufb.org.ua/ (дата звернення: 15.05.2022). 
2. House of Europe. Stand with Ukraine. Підтримка від ЄС для українців: 

сфери культури та освіти. URL: 
https://www.facebook.com/events/349980137115565/?acontext=%7B%22ref%22%3A
%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%
5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link
%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%
3A1356298564849861%7D%7D]%22%7D (дата звернення: 15.05.2022). 

 
 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ В УМОВАХ 
ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Гаврілова Л. Г. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Виконання і захист кваліфікаційної роботи є завершальним 

етапом навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, формою підсумкової атестації випускників. Її підготовці 
передує вивчення здобувачами освіти курсу «Методологія 
наукових досліджень», що сприяє формуванню у здобувачів освіти 
вмінь аналізувати та продукувати академічний текст, науково 
обґрунтовувати актуальність теми магістерської роботи, 
висвітлювати стан розробки проблеми, формулювати об’єкт, 
предмет, мету й завдання дослідження, опрацьовувати і укладати 
список наукових джерел за обраною проблемою у сфері початкової 
освіти за стандартом ДСТУ 8302:2015 та ін. 

Написання кваліфікаційної роботи нерозривно пов’язане із 
виробничою практичною підготовкою здобувачів магістерського 
рівня вищої освіти, яка в кожному з трьох семестрів покликана 
сприяти вирішенню окремих завдань емпіричної частини 
дослідження. В таблиці 1 наведено загальний графік написання 
магістерської роботи, узгоджений з порядком проходження 
виробничої практичної підготовки в кожному семестрі. 
  

https://www.ufb.org.ua/
https://www.facebook.com/events/349980137115565/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1356298564849861%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/349980137115565/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1356298564849861%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/349980137115565/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1356298564849861%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/349980137115565/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1356298564849861%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/349980137115565/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1356298564849861%7D%7D%5d%22%7D
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Таблиця 1 
Графік написання магістерської роботи та проведення  

педагогічного експерименту під час практичної підготовки 

 
 
У першому семестрі здобувачі магістерського рівня вищої 

освіти проводять констатувальний зріз із застосуванням 
розроблених засобів діагностики та інструментарію для 
вимірювання досліджуваного явища. У другому семестрі під час 
виробничої практики здобувачі магістерського рівня вищої освіти 
реалізують розроблену технологію навчання, систему вправ чи 
перевіряють визначені педагогічні умови, проводять контрольний 
зріз експериментального дослідження, визначають ефективність 
запропонованих рішень щодо удосконалення освітнього процесу в 
початковій школі. У третьому семестрі кваліфікаційна робота 
оформлюється, готується презентація до виступу на захисті, а 
також виступ за результатами експериментальної роботи на 
методичному об’єднанні вчителів початкової школи. 

У таблицях 2–4 наведено узгодження змісту науково-
дослідницької роботи з проведенням педагогічного експерименту 
під час виробничої практичної підготовки. 

Таблиця 2 
Зміст науково-дослідницької роботи в першому семестрі 
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Таблиця 3 
Зміст науково-дослідницької роботи в другому семестрі 

 
 

Таблиця 4 
Зміст науково-дослідницької роботи в третьому семестрі 

 
 
Такий порядок проведення роботи над магістерським 

дослідженням дозволить сформувати загальні та спеціальні 
компетентності, а також досягти запланованих в освітніх програмі 
результати навчання. Серед них: 

Загальні компетентності:  
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  

синтезу (ЗК 1). 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 2). 
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК 4). 
Спеціальні компетентності:  
Здатність реалізовувати концептуальні засади, цілі, 

завдання, принципи функціонування системи освіти в професійній 
діяльності, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність 
людей і систем у глобальному світі (СК 1). 

Здатність спілкуватися академічною українською та 
іноземною мовами в усній та письмовій формах, використовувати 
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різні стратегії комунікації, формувати спільноту учнів, у якій кожен 
відчуває себе її частиною (СК 2). 

Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні 
освітніх галузей початкової школи в стандартних, нестандартних та 
невизначених ситуаціях (СК 3). 

Здатність до педагогічного партнерства (наставництво, 
супервізія, інтервізія тощо), до організації роботи інклюзивного 
класу (СК 4). 

Здатність створювати власний професійний імідж, 
самопрезентувати результати професійної діяльності, керувати 
власним життям і кар’єрою (СК 7). 

Програмні результати навчання:  
Критично осмислювати та інтегрувати знання про 

концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування 
початкової освіти в Україні у перебігу розв’язання складних задач у 
широких мультидисциплінарних контекстах (ПРН 1). 

Спілкуватися академічною українською та іноземною мовами 
в усній та письмовій формах, використовувати комунікативні 
стратегії, формувати в учнів здатність до взаєморозуміння, 
міжособистісної взаємодії (ПРН 2). 

Здійснювати супервізію, інтервізію, надавати педагогічну, 
психологічну та методичну допомогу учасникам освітнього 
процесу, організовувати роботу інклюзивного класу (ПРН 6). 

Моделювати, створювати та підтримувати безпечне, 
ергономічне, інклюзивне освітнє середовище початкової  
школи (ПРН 7). 

Планувати, організовувати і здійснювати наукові 
(експериментальні) дослідження у сфері початкової освіти; 
аналізувати, узагальнювати й презентувати результати 
дослідження; доводити власну наукову позицію (ПРН 9). 
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ 

Гарна С. Ю. 
Донецький обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Ковальова Т. Г. 
Донецький обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Щербатюк В. С. 
Донецький обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Будь-який урок сьогодні важко уявити без цифрових 
технологій. Покоління з кліповим мисленням не сприймає 
традиційні форми роботи з підручником чи записи крейдою. Їм 
цікавіше онлайн. Тому сучасному вчителю треба опанувати низку 
цифрових інструментів, без яких важко провести цікавий та 
пізнавальний урок, навчити учнів працювати з інформаційними 
джерелами (у команді чи самостійно) створювати проєкти, 
продукувати та презентувати кінцевий продукт не лише в 
текстовому форматі.  

Щоб отримати від здобувачів освіти миттєвий та одночасний 
зв’язок для перевірки засвоєного матеріалу, варто скористатися 
сервісом Mentimeter. Інтерфейс цього електронного ресурсу хоча й 
англійськомовний, проте є можливість працювати українською. 
Онлайн-сервіс пропонує на вибір три тарифи користування: 
«Вільний», «Основний» і «Професіонал». Та можливості лише 
безкоштовного тарифу досить великі: учитель може створювати 
необмежену кількість опитувань, онлайнові презентації з 
незмірною кількістю текстових слайдів, до яких можна додавати 
зображення чи посилання, вбудовувати відео, залучати аудиторію 
без кількісних обмежень, експортувати зображення та файли 
формату PDF. Важливо, що для користування ресурсом не 
потрібно завантажувати на комп’ютер ніякого додатку чи програми. 
Для створення опитувань у Mentimeter потрібен лише 
безперебійний доступ до інтернету. Учні можуть зайти з будь-якого 
девайсу на сайт mentimeter.com або через запропонований QR-
код. Простір для вибору завдань досить великий: хмара слів, 
вікторина, живе голосування, опитування, презентації тощо. У 
бібліотеці ресурсу є низка шаблонів, щоб швидко додати 
інтерактивності до уроків. 
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Так, наприклад, на уроках словесності можливості сервісу 
Mentimeter можна використати для опитування під час аналізу 
ліричного твору. Попередньо школярі читають поезію Дж. Кітса 
«Про коника та цвіркуна», з учителем визначають змістові 
компоненти, композицію, проте самостійно працюють над 
художніми засобами вірша. Щоб перевірити, які зображувально-
виражальні засоби вдалося учням виокремити в аналізованому 
тексті, пропонуємо опитування на ресурсі Mentimeter. Для 
конструювання завдання можна використати хмару слів (рис. 1).  

 
Рисунок 1 

Результати виконання завдання на сервісі Mentimeter 

 
 
У мережі є й інші онлайн-сервіси для опитувань, наприклад, 

Kahoot, Quizlet, Plickers. Проте ресурс Mentimeter, на нашу думку, 
нескладний для опанування вчителем, він анонімний та дає 
можливість творчо підійти до опитування. На жаль, сервіс не 
персоніфікований, тому для оцінювання успішності його 
використовувати не варто. Але він стане в пригоді, якщо треба 
відслідкувати динаміку засвоєння матеріалу, оскільки результати 
кожного опитування зберігаються.  

Онлайновий сервіс Mentimeter може використовуватися на 
будь-якому етапі уроку мови чи літератури: для перевірки 
засвоєного за урок матеріалу, результатів виконання самостійної 
роботи, для систематизації знань, набутих з теми, для 
узагальнення вивченого матеріалу за семестр чи рік.  
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Створити неординарну презентацію, інфографіку, анімацію, 
звіт, запрошення тощо – усе це дозволяє зробити простий та 
функціональний сервіс Canva. Canva – це унікальний інструмент 
для візуалізації інформації, який має зручний та зрозумілий 
інтерфейс; це можливість для створення нових інтерактивних 
матеріалів для будь-якого формату навчання. Користувач отримує 
доступ до тисячі високоякісних освітніх шаблонів для будь-якого 
предмету, класу та рівня складності. Для викладачів 
загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх учнів це абсолютно 
безкоштовно. 

Інтерактивну презентацію, створену за допомогою ресурсу 
Canva, можна використовувати як майданчик для групової та 
самостійної роботи; для проведення «мозкового штурму», 
узагальнення та систематизації знань, рефлексії; для розміщення 
навчальної інформації, практичних завдань, покликань на тести, 
відео тощо; для організації спільного виконання домашнього 
завдання; для розміщення проєктів учнів онлайн. Функціонал 
сервісу дозволяє створювати власні розробки у вигляді навчальних 
карток для учнів, колажів, лепбуків до творів або окремої теми, 
фотоколажів, плакатів, листівок, постерів до книг, візитівки 
головного героя для соцмереж, обкладинок книги тощо. У Canva є 
величезна кількість шаблонів, які можна використати або змінити 
на власний розсуд.  

Ефективний зворотний зв’язок вчителя з учнями під час 
дистанційного навчання забезпечує шаблон «Мапа думок». Цей 
функціонал допоможе провести опитування в ігровій формі з будь-
якої теми. Учні у віконцях дають відповіді на запитання. Відповіді 
вчитель бачить одразу та оцінює їх. Викладач може зробити 
опитування яскравим, додавши фото, малюнки, відео чи графіку. 

Отже, використання онлайнових сервісів дозволяє 
економити час на проведенні оцінювання, додатково 
вмотивовувати учнів, спонукати до глибшого вивчення літератури, 
і, зрештою, перетворювати навчання та оцінювання на цікаву гру. 
Представлені ресурси Canva та Mentimeter – це потужні сучасні 
інструменти для створення власного самобутнього уроку 
словесності. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ОСОБИСТІСНОМУ РІВНІ 

Гринько В. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Світова пандемія стала передумовою переорієнтації 

закладів освіти з очної на дистанційну форму навчання. Питання 
цифровізації освітнього процесу закладах вищої освіти висвітлено 
у працях О. Буйницької, С. Карплюк, Н. Морзе, І. Хижняк та ін.; 
впровадження цифрових технологій у процесі підготовки майбутніх 
учителів початкових класів розглядають О. Бескорса, Л. Гаврілова, 
А. Коломієць та ін. 

Загострення військового конфлікту, вимушений переїзд, 
хронічний стрес, пошук рішень на новому місті, а й часто і в іншій 
країні проживання, невизначеність майбутнього та ін. вимагають 
особливої уваги до питання розвитку соціально-емоційних навичок 
у студентської молоді, зокрема майбутніх учителів початкових 
класів. 

Оскільки програма соціально-емоційного та етичного 
навчання (СЕЕН) враховує результати сучасних досліджень у 
сфері емоційного травматичного досвіду, пропонуємо розглянути 
впровадження її у процес фахової підготовки майбутніх педагогів 
як один із шляхів розвитку соціально-емоційних навичок. 

Соціально-емоційне навчання – це процеси, за допомогою 
яких суб’єкти освітнього процесу засвоюють та ефективно 
використовують знання, погляди та навички, необхідні для того, 
щоб розуміти свої емоції та керувати ними, відчувати та проявляти 
емпатію до інших, ставити позитивні цілі й досягати їх, розвивати 
та підтримувати позитивні взаємини і приймати відповідальні 
рішення – усе задля того, щоб давати раду собі, взаєминам із 
іншими людьми та працювати ефективно й етично [2].  

СЕЕН побудовано на трьох вимірах, які відповідають типам 
знань і компетенцій, які СЕЕН прагне передати студентству: 
усвідомленість, співпереживання, залученість. Кожний із цих 
вимірів можна розглядати на трьох рівнях: особистісному, 
соціальному та системному.  

Особистісний рівень є фундаментом та означає розвиток 
емоційної грамотності і навичок, що  входять до її  складу – 
здатність розпізнавати емоції, вміння розуміти наслідки тих чи 
інших емоцій та успішно давати собі з ними раду. Емоційна 
грамотність дає змогу відійти від реактивної та імпульсивної 
поведінки, якою можна нашкодити собі та іншим та наділяє  
спокійним розумом для прийняття адекватних рішень на користь 
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їхнім довгостроковим інтересам. Означений рівень має наступні 
складові: увага та самоусвідомленість, співпереживання собі, 
саморегуляція [1].  

Оскільки повний курс СЕЕН здобувачів ще чекає попереду, 
то пропонуємо викладачам, які працюють сьогодні в умовах  
високої психологічної напруги, розпочати впроваджувати елементи 
СЕЕН у власну професійну діяльність вже зараз. По-перше, 
надважливо створити безпечне комфортне навчальне 
середовище, здобувач має відчувати доброзичливе та поважливе 
ставлення з боку викладача. По-друге, заплануйте 5 хвилин для 
проведення коротких вправ або практик для розігріву, наприклад, 
вправу на ресурсність, заземлення, стратегії «Миттєва допомога» 
та ін. Це допоможе зосередитись, заспокоїтись, налаштуватись на 
роботу. 

Отже, процес формування та розвитку соціально-емоційних 
навичок майбутніх учителів початкової школи є системним 
процесом, який вимагає перегляду фахової підготовки майбутніх 
учителів, а саме: ознайомлення та залучення до СЕЕН всіх 
науково-педагогічних працівників закладів, впровадження курсу 
СЕЕН в освітню програму, проведення формальних та 
неформальних заходів, зустрічей із вчителями, які вже практикують 
СЕЕН та ін.  

Література: 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Дунай М. В. 
ДВНЗ «Донбаський Державний Педагогічний Університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Із виходом нашої країни на європейський рівень міжнародних 

відносин, питання вивчення англійської мови стало дуже 
актуальним для суспільства. Зараз іноземна мова є інструментом 
та провідником для освіти, самоосвіти та подальшого 
самовдосконалення. Це стосується всіх сфер професійної 
діяльності. Тому протягом декількох років значно зросла потреба у 
вивченні англійської мови для всіх вікових категорій громадян 
нашої країни. Особлива увага приділяється вивченню іноземної 
мови у молодшому шкільному віці, тому що саме в цей період 
закладається якісне підґрунтя для подальшого розвитку 
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англомовної компетентності, а також найкраще засвоюється та 
запам’ятовується матеріал.  

У наш час українська система освіти зазнає значних змін. 
Застарілі підходи до навчання відходять на другий план, а замість 
них запроваджуються нові, сучасні методи та принципи. 
Впровадженню концепції Нової української школи  підлягають всі 
шкільні предмети, включаючи англійську мову. На сьогодні у 
викладанні англійської мови спостерігаються суттєві зміни в межах 
проведення реформування. Це знайшло обґрунтування у 
відповідних нормативно-правових документах: Законі України 
«Про освіту», Концепції Нової української школи, Державному 
стандарті початкової загальної освіти, типових освітніх програмах.  

Метою нашої роботи є ознайомлення з нормативно-
правовими документами, які стосуються вивчення англійської мови 
у молодших класах, визначити найсуттєвіші зміни та проаналізуємо 
їх. 

У Законі України «Про Освіту» визначено, що метою 
загальної середньої освіти є «різнобічний розвиток, виховання і 
соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 
України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з 
природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 
самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності» 
[1]. Досягненню цієї мети відповідно до закону сприяє формування 
ключових компетентностей, однією з яких є здатність спілкуватися 
іноземними мовами. Ця здатність дуже сильно впливає на 
розвиток, виховання та соціалізацію особистості. Іноземна мова 
краще засвоюється через розвиток мимовільної уваги та 
довгострокової пам’яті. Учень краще концентрується, контролює 
свою поведінку, засвоює нові поняття. Також важливим є 
формування соціокультурної компетентності, тому що в дорослому 
віці це може слугувати вдалому спілкуванню з іноземцями, а 
згодом кар’єрному зросту. 

За Державним стандартом початкової загальної освіти 
метою початкової освіти є «всебічний розвиток дитини, її талантів, 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до 
вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і 
потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості 
та допитливості» [3]. 

Можемо визначити, що відповідно до загальної мети освіти, 
метою іншомовної підготовки є формування іншомовної 
комунікативної компетентності для вільного міжкультурного 
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спілкування, а також забезпечення надійного розвитку інших 
компетентностей та задоволення різних життєвих потреб дитини.  

За Концепцією Нової української школи дитина є центром 
уваги. Щоб методично правильно спланувати урок, вчителю 
потрібно усвідомлювати потреби дитини. Завданнями педагога є:  

1. Створення атмосфери дружби, співпраці та комфорту. 
2. Якісне та доступне пояснення матеріалу школярам. 

Вчитель має познайомити кожного учня класу з англійською мовою, 
використовуючи різноманітні сучасні ігрові методи та прийоми. 

3. Заохочення учнів до спілкування іноземною мовою. 
4. Використання більшої кількості наочності, пісень, римівок, 

чантів, щоб урізноманітнити навчальний процес та сприяти 
кращому запам’ятанню матеріалу [2]. 

Початковий етап навчання є надважливим для дитини, тому 
що саме в цей період закладаються лінгвістичні основи іншомовної 
компетентності. Учнів початкових класів важливо зацікавити до 
вивчання іноземної мови, пояснити в чому є необхідність володіння 
нею, викликати позитивне ставлення до предмету. 

Щодо результатів навчання, то по закінченню початкової 
школи, дитина повинна мати рівень знання англійської мови А1. 
Здобувач початкової освіти повинен мати достатній словниковий 
запас, вміти ставити та відповідати на прості запитання, розуміти 
прості конструкції речення, читати та перекладати прості тексти, 
писати короткі прості твори. Зміст навчання іноземної мови у 
початковій школі добирається відповідно до психофізіологічних 
особливостей учнів молодшого шкільного віку [4]. 

Отже, можемо зробити висновок, що за останні декілька років 
методика викладання англійської мови суттєво змінилася. У 
порівнянні з попереднім викладанням, зараз під час навчального 
процесу потрібно використовувати більше ігр, пісень, наочності; 
намагатися заохочувати дітей до спілкування англійською мовою. 
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ВИДИ МЕДІАПРОДУКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Ішутіна О. Є. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Стрімкий розвиток цифрових технологій, діджиталізація всіх 

сфер життєдіяльності людини, широкий доступ до інформації, 
зокрема через різні засоби медіа, вимагають від сучасного 
покоління розвитку і постійного вдосконалення відповідних 
компетентностей, чільне місце поміж яких посідає 
медіакомпетентність. Медіаосвіта набуває дедалі більшого 
значення з огляду на формування в молодого покоління знань, 
навичок та ставлень до аналізу і критичного розуміння масмедіа та 
дезінформації.  

Проблеми становлення і розвитку медіаосвіти, формування 
медіаграмотності і медіакомпетентності педагогів представлено в 
дослідженнях низки науковців: О. Баришполець, К. Біницької, 
Т. Іванової, С. Ізбаш, Г. Онкович, Л. Петрик, Т. Фурсикової та ін.. 
Виокремлення в Концепції Нової української школи [1] змістової 
лінії «Досліджуємо медіа» в мовно-літературній освітній галузі, 
важливість розвитку медіакомпетентності майбутніх учителів 
початкових класів зумовлюють необхідність аналізу 
медіапродуктів, які з обов’язковістю застосовуються у професійній 
підготовці майбутніх фахівців. На нашу думку, медіапродукти 
навчального призначення, а саме такі використовуються в 
освітньому процесі, – це матеріали, які забезпечують 
функціонування медіа-інформаційного простору у формі 
аудіальних, візуальних, аудіо-візуальних повідомлень та 
застосовуються вчителем для організації навчання здобувачів 
початкової освіти. 

Інформаційне суспільство забезпечує сучасних вичтелів 
початкових класів широким спектром медіапродуктів та вільним 
доступом до більшості з них. Отже, майбутні вчителі мають уміти 
виокремлювати ті з них, які мають дидактичне призначення і 
сприяють організації та ефективному процесу навчання здобувачів 
початкової освіти, а також скоординовувати роботу з 
медіапродуктами таким чином, щоб визначити саме ті, які будуть 
необхідні учням, відповідно до мети уроку чи позаурочної 
діяльності. Так, погоджуючись із Л. Петрик [2], можемо 
висновувати, що медіапродукти повинні: виконувати свою основну 
функцію – забезпечувати реалізацію діяльності вчителя і учня в 
освітньому процесі; бути орієнтованими на цілі навчання і сприяти 
їх досягненню; бути інструментами реалізації методів і прийомів, 
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що застосовуються у освітньому процесі, і забезпечувати 
управління діяльністю вчителя і учня; відповідати сучасним 
досягненням методики навчання в початковій школі й 
забезпечувати реалізацію новітніх технологій.  

Поміж навчальних медіапродуктів є такі, які застосовують 
лише вчителі. Вони містять матеріали (статті, плани уроків, 
методичні рекомендації), що сприяють ефективному навчанню 
учнів початкової школи із застосуванням медіапродуктів, 
розкриваючи їх дидактичний потенціал. Відтак, професійна 
діяльність учителя початкової школи набуває інноваційного 
характеру.  

Наступною категорією медіапродуктів є ті, які застосовують 
лише здобувачі початкової освіти. Вони слугують для набуття і 
вдосконалення знань, умінь, навичок, компетентностей, які 
визначені в результатах навчання для кожного з класів початкової 
школи. Працювати з цими медіапродуктами учні можуть як 
самостійно, так і під керівництвом учителя. 

До третьої категорії належать медіапродукти, які 
використовуються учителями та учнями, як суб’єктами освітнього 
процесу. Зазвичай ці медіапродукти створюють умови для 
взаємодії учителя та учнів, можуть бути створені самим учителем 
та запропоновані учням для виконання запланованих завдань під 
час уроку або в позакласних активностях.  

Отже, посилення уваги до медіаосвіти в Україні вимагає 
створення чіткої системи формування медіакомпетентності 
майбутніх учителів початкових класів, що передбачає їхню 
обізнаність у різновидах медіапродуктів, уміння творчо 
застосовувати медіапродукти в професійній діяльності. 
Виокремлення груп дидактичних медіапродуктів за їх 
призначенням (для вчителя, для учнів, для вчителя і для учнів) 
дозволяє майбутньому педагогу активно інтегрувати їх як елементи 
сучасних педагогічних технологій навчання: проєктного навчання, 
інтерактивних, ігрових технологій, мобільного, перевернутого, 
змішаного чи проблемного навчання тощо.  
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СТРАХИ ПЕДАГОГІВ В ОСВІТНІЙ РЕФОРМІ НУШ 
Клімашевська Г. Р. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Із 1 вересня 2018 року в усіх школах України розпочала свою 
роботу реформа Нової української школи (НУШ). Сьогодні галузь 
початкової освіти має велику кількість наукових доробок у вигляді 
статей, конференцій, семінарів, тренінгів, дискусій з даної 
проблематики. Будь-якому процесу змін, особливо на ранніх 
стадіях, притаманні невпевненість, стурбованість, страх перед 
незнаним. Особливо це стосується освітніх реформ, де зміни 
торкаються не тільки методичної діяльності, структури, управління, 
а й культури – мислення, викладання, норм, цінностей, переконань. 
Нова українська школа формує складну систему ідеалів, уявлень, 
стереотипів, оцінок, суджень, у такий спосіб поєднуючи минуле, 
сучасність і майбутнє. 

Зміни у системі освіти призвели до появи страхів, якими 
педагоги намагаються пояснити нові для них процеси. Численні 
здогадки, непідтверджені факти формують негативний образ 
школи, гальмують реалізацію Концепції «Нова українська школа». 

У реалізації НУШ частині педагогів бракує надійної системи 
інформування про сенс реформи, не вистачає достатньо 
детального тлумачення про основні нововведення та перспективи 
розвитку освіти. Низький рівень зацікавленості негативно впливає 
на мотивацію педагогів, погіршує координацію спільних зусиль 
учасників освітнього процесу.  

Здійснення змін потребує від багатьох об’єднання зусиль, 
ініціативності, готовності діяти. Для проведення кардинальних 
реформ потрібна підтримка хоча б п’ятої частини працівників. Якщо 
більшість не підтримує необхідності змін, то імпульс 
реформаторства рано чи пізно згасне й основна частина 
спланованого залишиться нереалізованою [1]. 

Невпевненість, відчуття неузгодженості дій призвели до 
появи страхів, найпоширенішим серед яких є – падіння 
інтелектуального рівня майбутнього покоління. Педагоги 
вважають, що в учнів сформується стала звичка писати твори на 
колінах, читати лежачи на килимку або зовсім не навчаться читати, 
учням буде важко адаптуватися в середній школі. Даний страх є 
свідченням схильності окремої частини педагогів до консерватизму 
і відповідно до небажання щось знати про зміни. Щоб бути 
готовими до сприйняття концепції майбутнього, таким учителям 
потрібно затратити як інтелектуальні, так і душевні зусилля, 
побороти сумніви, повірити в майбутнє.  
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Інший страх пов’язаний із дисципліною, правильніше – з її 
відсутністю у майбутньому: слабка дисципліна на уроках, надмірна 
розкутість дітей. Цей страх пов’язан із викриттям слабких місць 
роботи педагогів. Панування авторитарної педагогіки в 
педагогічних колективах заважає переходу до педагогіки 
партнерства, встановлення нових основ для співпраці.  

Зміни в освіті значно збільшують обсяг роботи вчителя, 
додають йому обов’язків. Освітні зміни вимагають нових умінь, 
поведінки, переконань. Цим не можна керувати, як і неможна 
змусити людину змінитися, вона сама має повірити в себе, змінити 
мислення, розвивати свої вміння [3]. 

Страх про кількість навчальних центрів у класі. 
Міністерством освіти і науки було рекомендовано створити вісім 
осередків у початковій школі [2]. Проте площі класу, кількість дітей 
не завжди дозволяють реалізувати написане на папері і в практиці.  

Кожний повинен брати на себе відповідальність за 
професійний розвиток, а не покладати її на інших. Людина повинна 
зробити своє навчання реальністю. 

Реальна трансформація потребує часу. Більшість педагогів 
у нашій країні через рік після запуску пілотних класів НУШ прагнув 
побачити колосальні позитивні зміни. Не отримавши доказів успіху, 
дехто з них почав активно чинити опір змінам. Великою загрозою 
для НУШ є передчасне «опущення рук». На це потрібен час, щоб 
відчути переваги нової системи освіти. Зміни в педагогічному колі 
приживуться та викоріняться тоді, коли стануть повсякденною 
звичкою, способом існування. До тих пір, поки новий стиль 
поведінки не стане загальноприйнятим, не перетвориться на 
норму, якої добровільно дотримуватимуться всі, він кожного разу 
буде деградувати, як тільки припиняється процес реформування. 
Нові умови не можуть бути забезпечені формальними лідерами, 
педагоги мають навчитися давати собі раду зі змінами та 
управляти ними.  
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Колосок Ю. М. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Одним із найважливіших завдань Нової української школи є 
підвищення екологічної свідомості учнів, набуття навичок 
ощадливого та обережного використання природних ресурсів, 
формування активного гуманного ставлення до природи, тобто 
навчання шкільної спільноти екологічної культури. 

Державним стандартом початкової загальної освіти в Україні 
передбачено формування в молодших школярів природознавчої 
екологічної компетентності, яка є результатом засвоєння учнями 
системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-
пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних 
сферах життєдіяльності та природоохоронної практики й 
характеризує здатність дитини розв’язувати доступні соціально й 
особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, 
пов’язані з реальними об’єктами природи в сфері відносин 
«людина – природа» [1]. 

Ідея розвитку екологічної компетентності учнів є однією із 
ключових ідей модернізації виховання і освіти, необхідність якої 
історично передбачена у вигляді корінних змін світогляду, 
традицій, стилю мислення, мотивів поведінки людей, які 
становлять сучасний соціум. Вона пов'язана з готовністю і 
здатністю нести особисту відповідальність як за власне 
благополуччя, так і за суспільне [4]. 

Сутності екологічної компетентності, особливостям її 
формування присвячена ціла низка досліджень як вітчизняних, так 
і зарубіжних вчених. Так, сутність екологічної освіти і виховання, їх 
змістове наповнення розробляли С. Дерябко, М. Дробноход, 
М. Кисельов, В. Ясвін та ін. Чинники екологічної небезпеки, засоби 
та шляхи зниження чи запобігання негативного впливу на людину і 
довкілля мають місце у працях В. Некоса, В. Шмандія, А. Яцика. 
Проблемі компетентності присвячено праці В. Байденко, Н. Бібік, 
В. Болотова, І. Єрмакова, І. Зимньої, О. Овчарук, Дж. Равена, 
А. Хуторського та ін. Над питанням формування екологічної 
свідомості працювали О. Анісімов, А. Гагарін, С. Дерябко, 
А. Калмиков, В. Левін, В. Панов. Виховання екологічних цінностей 
досліджували А. Іващенко, В. Ніколіна. Формуванню екологічної 
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компетентності дітей, їх екологічній освіті присвячено дослідження 
В. Вербицького, М. Колесник, О. Колонькової, В. Маршицької, 
Г. Пустовіта, С. Шмалей та ін. У працях таких вчених, як 
О. Пруцакова, Л. Руденко, Л. Титаренко ми знаходимо визначення 
змісту, сутності, структури, поради щодо формування екологічної 
компетентності дітей у різні вікові періоди. Проте деякі аспекти 
проблеми формування екологічної компетентності дітей 
молодшого шкільного віку залишаються недостатньо вивченими. 

Ідея розвитку екологічної компетентності учнів є однією із 
ключових ідей модернізації виховання і освіти, необхідність якої 
історично передбачена у вигляді корінних змін світогляду, 
традицій, стилю мислення, мотивів поведінки людей, які 
становлять сучасний соціум. Вона пов'язана з готовністю і 
здатністю нести особисту відповідальність як за власне 
благополуччя, так і за суспільне [1]. 

Екологічна культура є невід’ємною частиною світогляду та 
всебічного синтетичного виховання, усі складові якої постають у 
сучасному навчально-виховному процесі початкової школи. Для 
вирішення проблем екологічного виховання молодших школярів 
необхідно створити сприятливе освітнє середовище з урахуванням 
індивідуальних особливостей та інтересів дітей. 

Ефективність в процесі розвитку природничо-екологічної 
компетентності залежить також від правильно підібраних методів. 
До наочних можна віднести: спостереження, розгляд картин, 
демонстрація фільмів. До практичних методів відносять: дослід, 
ігровий метод, праця. Та не менш ефективними є словесні методи: 
розповіді вчителя, читання художніх творів, бесіди. В науковій 
літературі спостереження – це планомірне цілеспрямоване 
сприймання явищ та предметів, під керівництвом дорослого, 
вчителя [5]. 

Існує декілька різновидів спостереження за формою 
організації: індивідуальні, групові та колективні, за тривалістю: 
короткострокові та довгострокові, за дидактичною метою: первинні, 
повторні, заключні. Л. Іщенко наголошує на тому, що формування 
природничо-екологічних компетентностей відбувається краще 
прийомом спостереження на прогулянках, екскурсіях, під час ігор і 
праці. Значне місце відводиться розповідям, бесідам вчителя з 
використанням демонстраційних картин, кінофільмів, читання 
художньої літератури [3]. 

Дієвими засобами формування екологічної компетентності 
учнів є:  

− Тренінгові вправи, яскравим прикладом яких є екологічні 
казки. Учням пропонують  згадати в своєму житті якісь факти або 
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події, пов’язані з природою (асоціації можуть бути як позитивні, так 
і негативні), які вразили їх настільки, що залишились у пам’яті. 
Приблизно через 10 хв. роздумів можна починати слухати 
«екологічні казки». Для допомоги учням можна запропонувати 
папір, олівці або фломастери.  

− Заняття-тренінги, які бажано проводити на відкритому 
повітрі, в мальовничому природному куточку. Це дає можливість 
учням глибше відчути свій зв’язок із живою природою. Крім того, 
вправи та режими, передбачені тренінговою формою роботи, 
найвдаліше реалізуються саме в природі. Особливого значення 
при проведенні таких занять набуває робота з відчуттями, коли учні 
після відповідного завдання обмінюються своїм почуттєвим 
досвідом перебування в природі.  

− Творча «терапія» – відображення людиною довкілля та 
почуттів, викликаних засобами мистецтва. Досить широко можуть 
бути використані засоби образотворчого мистецтва, ліплення 
(глина, пластилін), моделювання природними матеріалами, 
музика. Доцільно використовувати творчу «терапію» в структурі 
екопсихологічного тренінгу після вправ на емпатію 
(співпереживання) та ідентифікацію з природними об’єктами. У 
структурі уроку творча «терапія» вдало інтегрується на будь-якому 
етапі його залежно від інформації, яку подає вчитель.  

− Імітаційне моделювання – прогнозування та 
демонстрація природних процесів і фрагментів екологічної 
реальності шляхом відбиття створеної моделі через особистісну 
включеність у неї.  

− Пошук відповіді на питання – як вчити – виводить на 
категорію методів навчання. В екологічному вихованні та освіті 
діють, зокрема, загальноприйняті методи виховання і методи 
екологічного виховання:  

− Метод екологічних асоціацій. Прикладами реалізації 
цього методу у процесі розвитку ставлення до природи можуть 
бути використані вчителем такі асоціативні образи, як «танці» 
бджіл, екологічна «піраміда» тощо.  

− Метод художньої репрезентації природних об’єктів. 
Скажімо, ставлення учнів до луків, озера чи лісу буде формуватися 
значно ефективніше, коли поряд із науковою інформацією вчитель 
буде використовувати поезію, класичні літературні твори, музичні 
п’єси, твори живопису, графіки, декоративно-ужиткового 
мистецтва.  

− Метод екологічної лабіалізації, що полягає в 
цілеспрямованій корекційній дії на певні взаємозв’язки в образі 
світу особистості, внаслідок чого виникає психологічний 
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дискомфорт, зумовлений розумінням неефективності усталених 
стратегій індивідуальної екологічної діяльності.  

− Метод екологічної рефлексії. Якщо школяр забув 
своєчасно полити кімнатні квіти, його можна запитати: «Що вони 
могли б про тебе подумати?». Безумовно, з погляду рослин він 
«виглядає» безвідповідальною, жорстокою людиною.  

− Метод екологічної ідентифікації, що полягає в 
педагогічній актуалізації особистої причетності людини до того чи 
іншого природного об’єкта, ситуацій, обставин, в яких він 
перебуває.  

− Метод екологічної емпатії, що має на меті педагогічну 
актуалізацію співпереживання людини за стан природного об’єкта, 
а також співчуття йому.  

− Метод проєктів. Ефективним засобом розвитку 
пізнавального інтересу молодших школярів є метод проєктів, тому 
що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, 
формує всі необхідні життєві компетенції [2]. 

Вищезазначене дає нам можливість визначити світоглядну 
спрямованість шкільної освіти у напрямі формування екологічної 
компетентності та екологічної складової наукової картини світу, які 
потребують:   

− створення умов для оперування учнями базовими 
закономірностями природи, законами довкілля на всіх етапах 
навчання, починаючи від дошкілля;  

− концентрації уваги вчителів предметників на провідних 
концепціях, теоріях і екологічних законах, співвіднесених з 
картиною світу і методологією;  

− відображення світоглядних ідей і висновків науки про 
життя, збагачення курсу матеріалом для вироблення узагальнень і 
навичок оцінки екологічного стану різних територій, орієнтації в 
ситуаціях альтернативного вибору.  

Результати нашого дослідження показали, що навчання 
учнів у Новій українській школі завдяки своїм цінностям підвищує 
рівень екологічної компетентності та грамотності здобувачів освіти, 
допомагає вирішувати екологічні проблеми суспільства. Реалізація 
практичних засобів розвитку екологічної компетентності молодших 
школярів у навчально-виховний процес є одним із шляхів розвитку 
ключових компетентностей, необхідних для життя в сучасному світі 
– екологічної свідомості та здорового способу життя. 

Таким чином, злагоджена, інтегрована система роботи 
сучасного вчителя початкової школи забезпечує мотиваційний 
процес, який спонукає дітей до раціонального використання 
природних ресурсів, відповідальної поведінки в природі, 
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усвідомлення різноманітності природи та ставлення до 
навколишнього середовища, усвідомлення наслідків власної 
поведінки, задоволення від пізнання природи. 
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ФОРМУВАННЯ ІНОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
На сьогодні здобувач вищої освіти повинен визначитися з 

власною освітньою траєкторією та чітко осмислювати особистісні 
результати навчання, які мають бути спрямовані на формування 
якостей полікультурної особистості, володіння системою 
гуманістичних ціннісних орієнтацій, здатність здійснювати 
міжособистісне спілкування в контексті діалогу культур; оволодіння 
знаннями національно-культурних цінностей своєї країни та країн, 
мови яких вивчаються; представляти свою країну в умовах 
іншомовної міжкультурної комунікації; прояв духовної зрілості, 
мислення, поведінки тощо. Для того щоб допомогти здобувачу 
вищої освіти досягти очікуваних результатів, зокрема у вивченні 
іноземних мов, до освітнього процесу має бути залучена значна 
кількість інноваційних технологій.  

З’ясовано, що для ефективного опанування іноземних мов в 
освітньому процесі ЗВО доцільно використовувати засоби 
візуалізації, які допомагають правильно організувати та 
аналізувати іншомовну інформацію (засвоєння великого обсягу 
матеріалу, більш легке запам’ятовування та можливість 
простежити взаємозв’язок між блоками інформації); розвивати 
критичне мислення; інтегрувати нові знання; пов’язувати отриману 
інформацію в цілісну картину про те чи те явище або об’єкт. Крім 
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того, візуалізація інформації в навчанні іноземних мов – це подання 
в зручній та доступній формі повідомлень про основні факти, події, 
культурні надбання тощо, що передаються засобами іноземних 
мов. Засоби візуалізації інформації (ілюстрації, колажі, інфограми, 
схеми, презентації, відеофрагменти тощо) знайомлять студентів зі 
світом іншомовної культури та мови як її компонента, презентуючи 
повідомлення в уже переробленому, стиснутому вигляді, і 
перебувають водночас у ролі візуального стимулу спілкування. 
Наразі широко використовують такі з них: 

− інтелект-карта (Mind Map) – це графічний спосіб 
представити інформацію у вигляді карти, що складається з 
ключових і вторинних тем; її використовують для структурування 
ідей, запам’ятовування великих обсягів інформації, проведення 
мозкових штурмів. Застосування інтелект-карт на заняттях 
іноземної мови дає можливість: створити мотивацію до оволодіння 
іноземною мовою як засобом спілкування; організувати 
індивідуальну, групову та фронтальну діяльність студентів; 
конструювати навчальний зміст відповідно до цільової аудиторії; 
організовувати самостійну роботу та проєктну діяльність; 
розвивати творчі та інтелектуальні здібності, мислення, пам’ять; 
виявляти інтуїтивні здібності [1, с. 316]. Визначено, що робота з 
інтелект-картами має позитивні результати:  

1) під час навчання продуктивної лексики на етапі 
введення в тему, де студенти самостійно чи колегіально, спільно з 
викладачем генерують ідеї та організовують у схему лексичні 
одиниці з нової теми;  

2) це вербальна основа для підготовки студентів до 
продукування монологічного мовлення, надаючи для вибору 
комунікативно зумовлений лексичний матеріал і допомагаючи 
організовувати висловлювання;  

3) під час ознайомлення з новим іншомовним текстом 
являє собою інструмент для аналізу та репрезентації змісту тексту 
(складання інтелект-карти тексту розвиває вміння виділяти 
смислові опори, установлювати внутрішньотекстові зв’язки, ділити 
текст на смислові частини тощо);  

4) для письмових завдань, для складання усних історій 
тощо;  

− скрайбінг – це візуалізація інформації завдяки графічним 
символам, які просто і зрозуміло відображають її зміст, ключові 
моменти та внутрішні зв’язки між ними. Скрайбінг має низку 
переваг, що дозволяє використовувати його на будь-якому занятті 
та з будь-якої теми для пояснення нового іномовного матеріалу та 
перевірки засвоєного (перевірка індивідуального, групового, 
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творчого, проєктного завдань, формулювання теми заняття, 
узагальнення матеріалу, закріплення, рефлексія тощо); 

− інфографіка – особливий спосіб візуального подання 
інформації завдяки схематизації, графічній організації даних через 
представлення ідей різного ступеня складності у формі малюнка, 
схеми, таблиці чи діаграми. У такий спосіб візуальна інформація 
засвоюється швидше, ніж під час читання звичайного тексту, 
зважаючи на її чітку організацію, невеликий обсяг, візуалізацію 
деталей та привабливість подачі [2]. 

Отже, на сьогодні сучасні можливості інноваційних 
технологій в освітньому процесі ЗВО надають підґрунтя для 
продуктивної співпраці викладача і студента щодо організації 
навчальної діяльності з найбільшою результативністю. Так, 
використання візуальних засобів навчання під час вивчення 
іноземних мов дозволяє презентувати і сприймати велику кількість 
іншомовної інформації з будь-якої теми в зручному, доступному, 
зрозумілому і цікавому вигляді; розширювати активний вокабуляр; 
розвивати критичне мислення, візуальну грамотність студентів 
тощо. 
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Математична задача характеризується певною сукупністю 

величин, пов’язаних між собою математичними законами. 
Встановлення величин, що входять у фундаментальні закони, 
складають зміст основної задачі. Використовуючи другорядні 
закони, визначають повну сукупність математичних величин, що 
характеризують конкретні ознаки в задачі. Тож класифікація 
простих задач полягає в систематизації стану відповідних ознак.  

Питання системної теорії щодо класифікації сюжетних 
простих задач не є новим для методичної науки. Вагомий внесок у 
розробку проблеми класифікації задач присвячені праці 
математиків методистів ХІХ–ХХ століття І. Арнольда, О. Астряба, 

https://www.copypress.com/kb/infographics/the-benefits-of-infographics-for-education/
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Д. Воронова, А. Гольденберга, І. Кавун, М. Попової, Г. Поляк, 
О. Пчьолко, С. Шохор-Троцького та інших. 

Система класифікацій простих задач на сучасному етапі 
розвитку методичної науки реалізується за такими напрямками: у 
залежності від кількості видів співвідношень, які містять задачі 
(Л. Фрідман); у залежності від кількості арифметичних дій, за 
допомогою яких вони розв’язуються (М. Бантова, Г. Бєльтюкова, 
М. Богданович, О. Дубинчук, М. Моро, Л. Скаткін, А. Пишкало та 
інші); за ступенем активізації і розвитку різних психічних функцій 
учнів (Г. Костюк, Г. Балл); за способом розв’язання 
(І. Александров, В. Чичигін, Є. Березанська та інші); за 
арифметичною дією, якою розв’язуються задачі (М. Нікітіна, 
Н. Істоміна, Р. Шикова та інші); за змістом понять ціле та частина 
(С. Смирнова); на основі трійок  взаємообернених задач 
(П. Ерднієв, Б. Ерднієв); на основі поєднання видів співвідношень 
та вибору арифметичних дій (Л. Коваль, С. Скворцова, 
О. Онопрієнко) тощо [3].  

Автори підручників із методики навчання математики в 
початковій школі М. Бантова, Г. Бєльтюкова, М. Богданович, 
М. Моро, А. Пишкало, Н. Істоміна, О. Полєвщикова у своїй 
більшості визначають типи простих задач за характером випадків 
застосування арифметичних дій, тобто класифікують прості задачі 
на основі арифметичних дій, за допомогою яких розв’язуються 
задачі.  

Для більшості сюжетних математичних задач, що вміщено у 
підручники математики початкових класів різних авторів, існують 
певні алгоритми розв’язування, але для розвитку творчого 
мислення і пізнавальної активності учнів розв’язування лише 
стандартних задач виявляється недостатнім. Тож програмою 
передбачено додаткові задачі: задачі на побудову, на простіші 
доведення, задачі – питання, задачі – жарти, задачі на кмітливість, 
логічні задачі, геометричні задачі тощо. Як українські, так і 
зарубіжні дослідники (Р. Бачинська, Е. Авгерінос, П. Грідос, 
Р. Лейкін, І. Еліа, М. Ван ден Хойвель-Панхуізен та ін.) вважають, 
що такі види задач сприяють формуванню в учнів продуктивного та 
логічного мислення, розвитку просторової уяви тощо.  

Своєрідність і специфіка нестандартних задач пов’язана з 
аналізом проблемних ситуацій, розв’язування яких спирається як 
на спеціальні знання, так і на кмітливість та винахідливість учнів, 
їхню творчість, гнучкість мислення. Нідерландські науковці І. Еліа, 
М. Ван ден Хойвель-Панхуізен, А. Колову діляться досвідом 
використання стратегій гнучкості мислення у розв’язанні 
нестандартних задач учнями початкових класів і доводять, що це 
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сприяє досягненню ними високих результатів з математики. 
Р. Лейкін, А. Берман [4] вважають, що розвиток математичної 
творчості учнів відбувається саме через розв’язування 
нестандартних задач. Із такою думкою погоджуються П. Грідос, 
Е. Авгерінос, Д. Мамона-Даунс, які зазначають, що аспекти 
математичної творчості у шкільній початковій геометрії 
формуються саме через розв’язування системи нестандартних 
задач. 

Тож, одним із основних засобів досягнення високого рівня 
творчої діяльності учнів є розв’язування геометричних задач 
(В. Гречук, Р. Дюваль, В. Далингер, Г. Калініна, Е. Кальт, 
І. Квардицька, О. Матяш, Н. Шатова, Л. Філоненко та ін.). Будь-яка 
геометрична задача побудована так, що в ній за даними 
елементами треба знайти інші (шукані) елементи геометричної 
фігури, які перебувають між собою та даними елементами в певних 
співвідношеннях, або визначити розміри окремих елементів. Як 
зазначає А. Кулішер [1], характерні риси системи геометричних 
задач та перші методичні вказівки до їхньої класифікації знаходимо 
в праці «Методика геометрії» німецького математика 
П. Трейтлейна. Він вважає, що геометричні задачі мають бути на 
всьому просторі курсу математики, починаючи з початкових класів 
і складатися із чотирьох видів: а) задачі на обчислення; б) задачі 
на побудову; в) задачі на доведення; г) задачі на дослідження. В 
основу його класифікації покладено вимоги, зафіксовані в умовах 
задач: «Обчисли…», «Побудуй…», «Доведи…», «Досліди…». 

Міркування З. Слєпкань полягають у тому, що для навчання 
учнів розв’язування геометричних задач важливо виділяти не лише 
математичні факти, а й нестандартні прийоми та методи 
розв’язування. Найчастіше вони подаються у вигляді додаткових 
правил, схем, вказівок. Такі задачі часто виступають у ролі окремих 
етапів розв’язування більш складних задач. Авторка поділяє 
геометричні задачі на чотири типи: а) задачі, які є важливими своїм 
результатом – базові задачі; б) задачі, які важливі своєрідним 
застосованим у них прийомом, схемою, кресленням – опорні 
задачі; в) задачі, які є одночасно базовими та опорними; г) задачі, 
які не є ні базовими, ні опорними.  

Отже, структурність математичної системи визначила 
багатогранність класифікацій простих задач. Необхідність 
вивчення та аналізу класифікацій обумовлена оновленням змісту 
початкової освіти, потребами застосування у навчальному процесі 
сюжетних математичних задач, які є моделями життєвих ситуацій, 
і, разом з тим, ланкою, що пов’язує різноманітні сюжети реального 



42 

світу та строгі форми математичних виразів, операцій, 
властивостей, законів, правил тощо. 
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РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ЛАТВІЇ 
Максимюк А. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Хореографія має власну систему прийомів і засобів, 
особливу художню мову, за допомогою яких створюється 
хореографічний образ, що виникає з музично-ритмічних рухів. 
Хореографічний образ має узагальнений характер і розкриває 
внутрішній стан і духовний світ людини. 

Сучасний розвиток професійної хореографічної та 
мистецької освіти в кожній країні протікає по різному й 
обумовлений своїми історичними чинниками. Враховуючи 
національні традиції, історичні особливості, індивідуальну 
хореографічну лексику, в Латвії також сформувалась власна 
хореографічна школа, а також наука, яка вивчає хореографію як 
мистецтво та її педагогічні аспекти. 

Відзначимо, що спеціальність «Хореографія» можна набути 
в трьох закладах вищої освіти Латвії:  

− Латвійська музична академія імені Язепса Вітолса 
(Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas: https://www.jvlma.lv/);  

− Латвійська академія культури (Latvijas Kultūras: 
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/laikmetigas-
dejas-maksla/);  

− Латвійський коледж культури (Latvijas Kultūras koledža: 
https://kulturaskoledza.lv/).  

При цьому кваліфікації, які можуть отримати здобувачі вищої 
освіти, мають і виконавську спрямованість (народно-сценічний 

https://www.jvlma.lv/
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/laikmetigas-dejas-maksla/
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/laikmetigas-dejas-maksla/
https://kulturaskoledza.lv/
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танець, класичний танець, сучасна хореографія та ін.), і педагогічну 
(керівник аматорського хореографічного колективу, викладач 
мистецької школи тощо). 

Розглянемо сучасні розвідки хореографічного мистецтва та 
професійної підготовки майбутніх хореографів починаючи зі 
шкільного віку в Латвії.  

Дуже актуальним, на нашу думку, є дослідження I. Gaile 
(2015) «Модель розвитку професійної творчості студентів програми 
сучасного танцю», у якому авторка описує розроблену педагогічну 
модель розвитку креативності студентів, надає їй філософське, 
психологічне та педагогічне підґрунтя, розкриває структуру 
професійної креативності, розробляє критерії та показники для її 
оцінювання. Також аналізує сутність творчості та чинники, що 
сприяють її розвитку: поняття творчості, наукові погляди сучасних 
психологів та педагогів про творчість, теоретичні основи творчості 
молоді, чинники інтеграції танцю й музики, імпровізаційний зміст у 
процесі творчої співпраці [1]. 

Актуальні, для нас, питання висвітлено у роботі R. Spalva 
(2006), де авторка досліджує розвиток латиського танцю та 
особливості його композиції в хореографічних виставах J. Andrejs 
(1922), E. Siliľa (1939; 1982), H. Sūna (1991), на підставі чого 
узагальнює та обґрунтовує зміст структурних компонентів 
латиської танцювальної композиції [2]. Також не можна залишити 
без уваги розвідку R. Spalva (2016), у якій проаналізовано 
становлення традиції проведення фестивалів танцю шкільної 
молоді, визначено основні засади розвитку цієї традиції в 
сучасному суспільстві, виокремлено класичні закони драматургії 
танцю та їх використання в процесі побудови композиції танцю [3]. 

Особливої уваги, також треба приділити роботі S. Vītola 
(2014) «Розвиток інтерпретаційних навичок викладачів танців у 
процесі оволодіння навчальним курсом «Класичний танець»». 
Інтерпретація в танці, на думку S. Vītola, – це творча діяльність 
суб’єкта, на яку передусім впливають знання та вміння 
користуватися мовою танцю, індивідуальний стиль, розуміння 
танцювальних жанрів і стилів, що є складниками танцювальної 
інтерпретації. У дисертаційному дослідженні обґрунтовано, що 
оволодіння танцювальною мовою є формою творчої діяльності, яка 
сприяє розумінню, пошуку сенсу діяльності та формуванню 
особистості [4]. 

Отже, аналізуючи наукові мистецькі та педагогічно-
хореографічні дослідження можна зробити висновок, що 
хореографічна освіта в Латвії не стоїть на місці, та розвивається в 
контексті танцювальних тенденцій інших країн Східної Європи. 
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Професійний розвиток сучасної хореографічної освіти дає 
можливість на засвоєння вищого рівню хореографічних напрямків 
та стилів, окреслює перспективи їх розвитку, і таким чином сприяє 
ствердженню загальнокультурних цінностей і соціально-
культурного виховання, самовиховання, освіти людини через 
танець. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Мотелюк Д. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Федь І. Є. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна   

Декоративно-ужиткове мистецтво, як правило, викликає 
духовно-моральне, художньо-естетичне задоволення, радість 
творчості. Естетичне ставлення людини до навколишнього світу, 
предмету проявляється у різних формах і, зокрема, у декоративно-
ужитковій діяльності, якій притаманний художньо-творчий характер 
праці. Краса вноситься в предметний світ виробами декоративно-
ужиткового мистецтва, що сприяє розвитку художнього смаку, 
формуванню естетичного ставлення учнів до навколишньої 
дійсності. 

Виріб декоративно-ужиткової творчості вносить велику 
чуттєву, виразну неповторність у художній образ, формує 
особистість і тому має у своєму розпорядженні потужні ресурси 
опанування предметів навколишнього світу, його образного 
осмислення, настрою. Витоками декоративно-ужиткового 
мистецтва є народна художня творчість, де основним виступає 

https://cutt.ly/xGUlWGt
https://cutt.ly/vGUlPEX
https://cutt.ly/UGUlCNM
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єдність етичного та естетичного, чого не вистачає сьогодні у 
процесі формування естетичного ставлення до навколишньої 
дійсності. 

У вивчення цієї проблеми великий внесок до основних 
положень мистецтвознавчої педагогічної науки про сутність 
народного мистецтва внесли такі фахівці, як А. Бакушинський, 
І. Богуславська, Г. Вагнер, В. Василенко, В. Воронов, М. Некрасова, 
Т. Разіна, А. Салтикова, Т. Шпикалова та ін. Їх розробки та аналіз 
проблем, пов’язаних із відновленням, вивченням та використанням 
народних художніх традицій декоративно-ужиткового мистецтва в 
освітній діяльності учнів цінні та корисні. 

Тим не менш, треба визнати, що в закладах загальної 
середньої освіти потенціал традицій народного декоративно-
ужиткового мистецтва як умова формування естетичного 
відношення учнів використовується недостатньо. Це частково 
пояснюється відсутністю цілеспрямованої роботи з використання 
декоративно-ужиткового мистецтва у формуванні естетичного 
відношення в освітньому процесі, а також нерозробленістю змісту 
та форм залучення учнів до національної культури. Тому найбільш 
вірним напрямом естетичної освіти у формуванні естетичного 
відношення в учнів є використання народного декоративно-
ужиткового мистецтва у освітньому процесі з урахуванням 
гармонійного поєднання регіонально-національних традицій та 
загальнопедагогічних вимог викладання цього предмета в 
закладах освіти. 

Особливо значуще формування естетичного відношення під 
час соціалізації та становлення особистості, саме у молодшому 
віці, оскільки саме на цьому етапі закладаються основи моралі, 
моральності, громадянськості, патріотизму. Формуванню 
моральних якостей сприяє залучення учнів до народної художньої 
культури. 

Очевидно, що важливе значення у формуванні особистості 
учня мають заняття декоративно-ужитковим мистецтвом. 
«Народне декоративно-прикладне мистецтво має велике значення 
у художньо-естетичному вихованні, отже, й у формуванні 
особистості учня початкової освіти» [1], – зазначає Т. Шпикалова. 

Специфічною педагогічною особливістю декоративно-
ужиткового мистецтва є те, що учень повинен виявляти 
індивідуальну творчість. Такий вид діяльності має високі виховні 
можливості, що дозволяють накопичувати позитивний досвід 
естетичного ставлення до дійсності. 

Слід зазначити, що декоративно-ужиткове мистецтво, як 
ніякий інший вид освітньо-творчої роботи учнів, дозволяє 
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одночасно з розкриттям величезної духовної цінності виробів 
народних майстрів, формуванням естетичного відношення 
«озброювати учнів технічними знаннями, розвивати у них трудові 
навички та вміння, вести психологічну практичну підготовку до 
праці, до вибору професії, шляхом включення в захоплюючий 
процес створення власних творів» [2]. 

Звернення до цього виду мистецтва не випадкове, постійний 
інтерес до надбань культурної спадщини предків виявляється як у 
повсякденному житті, так і в організованому педагогічному процесі 
закладів освіти. 

Використання у художньо-естетичному вихованні 
різноманітних педагогічних можливостей із залученням матеріалу 
декоративно-ужиткового мистецтва з урахуванням національного 
колориту помітно впливає на формування естетичного ставлення 
учнів. 

Роль народного мистецтва та традиційних народних 
промислів у вихованні дітей величезна. Саме традиційні ремесла, 
до яких долучається підростаюче покоління, розповідають про 
життя наших предків, про їхні традиції та звичаї, не дають народу 
забути свою історію. Актуальне завдання патріотичного виховання 
багато в чому реалізується через залучення учнів до традиційного 
мистецтва. 

Формуючи естетичне ставлення в дітей, необхідно готувати 
їх до творчості, потреби створювати візерунки, прикрашати 
предмети, виробляти бажання розглядати нові візерунки та 
висловлювати свої оціночно-естетичні судження. 

Таким чином, знайомлячи учнів із зразками народного 
декоративно-ужиткового мистецтва необхідно домогтися, щоб 
вони правильно зрозуміли приклади практичної художньої 
діяльності, принцип традиційного, колективного створення образів, 
образотворчих сюжетів, декоративних мотивів народної творчості 
та, головне, основних його принципів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МНЕМОТЕХНІКИ ПРИ ВИВЧЕННІ 
РОЗДІЛУ «ФОНЕТИКА» 

Пашко Л. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Згідно з професійним стандартом «Учитель початкових 

класів загальної середньої освіти» педагогічні заклади вищої освіти 
повинні готувати фахівців відповідно запитам Нової української 
школи. Для здобувачів вищої освіти, які бачать себе вчителями 
початкових класів, має значення головний вияв мотиву навчальної 
діяльності – навчально-пізнавальний інтерес, від якого залежить 
ефективність навчання, якість опанування професійними 
компетентностями. На сучасному етапі розвитку освіти велика 
увага приділяється інноваційним технологіям, що сприяють 
розвитку особистості слухача і роблять  процес навчання цікавим і 
ефективним. Використання мнемотехнічних прийомів та методів є 
актуальним з точки зору пізнавальної діяльності та покращення 
результативності навчання. Їх перевага у свідомому засвоєнні 
виучуваного матеріалу, у зростанні мотивації навчання та 
отриманні знань. 

Проблемою сучасної методики викладання української мови 
є пошук шляхів, які б за короткий час допомогли активізувати 
діяльність майбутніх учителів початкових класів по опановуванню 
мовним матеріалом, по формуванню та вдосконаленню мовних 
навичок. 

У працях вітчизняних і зарубіжних учених висвітлено 
проблеми, пов’язані з формування позитивної мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти: умови 
формування позитивної мотивації до навчання (С. Занюк, 
В. Полянська, А. Леонтьєва, Л. Бажович, Є. Ільїна та ін.), початкова 
мотивація (В. Лещинський та С. Кульневич), орієнтування в 
діяльності (П. Гальперін), проблеми мотивації до навчання 
студентів (А. Алексюк, І. Зайцева, Н. Кузьміна). В. Леонтьєв у 
результаті своїх досліджень констатує існування двох типів 
мотивації – первинної та вторинної, вважаючи при цьому, що 
первинна мотивація виявляється у формі потреби, інстинкту, а 
вторинна – у формі мотиву [1, с. 13]. 

Дослідники називають основні критерії формування 
мотивації вивчення іноземної мови: 1) наявність пізнавальних 
мотивів; 2) цілі при вивченні іноземної мови; 3) емоції, які викликає 
процес навчання; 4) вміння вчитися; 5) вміння застосовувати 
отримані знання на практиці [5]. 
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Педагогічним досвідом щодо формування стійкої мотивації 
діляться науковці О. Пометун, Л. Пироженко (використання у 
навчанні інтерактивних технологій), Г. Передрій (застосування 
ігрових форм роботи). 

С. Гончаренко в Українському педагогічному словнику подає 
визначення: «Мотив (франц. motif, від лат. moveo – рухаю) – 
спонукальна причина дій і вчинків людини (те, що штовхає  
до дії)» [4, с. 47].  

Мотивація навчання – це певна система зовнішніх і 
внутрішніх мотивів навчання, ієрархія та взаємодія яких 
складається під впливом педагогічних умов, має багаторівневу 
структуру, рівні сформованості якої можна оцінити за визначеними 
критеріями та показниками, що показують ставлення суб’єктів 
навчання до дисципліни, яку вони вивчають, та формування якої 
здійснюється в кілька послідовних етапів [1, с. 235]. 

Отже, всупереч наявності в сучасній науці значної кількості 
наукових досліджень, присвячених проблемі формування 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності у ЗВО, це питання все 
ще залишається одним з актуальних питань педагогіки та 
педагогічної практики. 

Протягом усього життя людина сприймає безліч інформації, 
перероблює та відтворює її. У цьому складному процесі бере 
участь така підсистема як пам’ять, яка є важливою в структурі 
психіки людини. Запам’ятовування буває різним за своїм 
походженням, тому вирізняють такі форми психічного відтворення 
інформації: образне, емоційне, словесно-логічне. Кожна із 
зазначених форм має три рівні: перший рівень – короткочасна 
пам’ять – цей рівень характеризується тим, що інформація 
запам’ятовується та відтворюється швидко, але не зберігається 
довго, тобто інформація має досить короткий термін зберігання. 
Другий рівень – рівень оперативної пам’яті, якому притаманні 
процеси запам’ятовування, обробки та відтворення, що стають 
активними лише тоді, коли суб’єкт дійде до кінцевої мети своєї 
діяльності. Останнім рівнем є довготривала пам’ять, яка містить у 
собі довготривале запам’ятовування та утримування інформації. 

Для досягнення певного рівня знань здобувачів вищої освіти 
важливе значення має педагогічна майстерність викладача, який 
передає не тільки знання, а й закохує у свій предмет, намагаючись 
подати матеріал більш доступно, цікаво, передаючи власний 
досвід через лекцію чи практичне заняття. Урізноманітнити й 
полегшити сприймання матеріалу покликана освітня мнемотехніка. 

Мнемотехніка (грец. мистецтво запам’ятовування) – система 
засобів; які полегшують запам’ятовування й збільшують обсяг 
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пам’яті. У її основі лежить процес створення нових асоціацій між 
об’єктами, що важко запам’ятовуються. Мнемонічні зв’язки 
підкріплюють запам’ятовування матеріалу, але не компенсують 
його [4, с. 212]. 

Для того, щоб навчання відбувалося легко і не стало тяжким 
випробування, викладачі застосовують різноманітні техніки. 
Особливе місце серед дидактичних освітніх прийомів займають 
мнемотехнічні методики, суть яких полягає в засвоєнні нової 
інформації через свідоме створення асоціативних зв’язків за 
допомогою спеціальних методів і прийомів. 

Мета мнемотехніки – розвиток пам’яті, мислення, уяви, 
уваги, які цілком впливають на розвиток мовлення дитини. 
Комплекс різних прийомів мнемотехніки спрямований на те, щоб 
полегшити запам’ятовування шляхом додаткових асоціацій. На 
думку вчених (В. Ввізне, О. Громова, Т. Давидова, Г. Соломатіна) 
за допомогою мнемотехніки відбувається перетворення інформації 
в образи (слухові, зорові, графічні) і асоціації; забезпечується 
розвиток пам’яті, інтелекту, уважності й мови у дітей молодшого 
шкільного віку [2, с. 87–88]. 

Дослідники мнемотехніки пропонують свої дієві системи 
покращення пам’яті (Д. Лапп, Р. Еббінгауз, П. Рамус), але 
детальних робіт щодо використання мнемоніки у вивченні 
української мови немає.  

Навчальна мотивація особистості базується на пізнавальній 
активності, бажанні отримувати знання, на прагненні 
самовдосконалюватися й самореалізуватися. Для майбутніх 
учителів початкових класів прагнення до знань мотивується 
бажанням стати конкурентоспроможним фахівцем зі сформованою 
методичною компетентністю: здатного до інтеграції та реалізації 
знань, зокрема з української мови, як основи змісту освітніх галузей 
Державного стандарту початкової освіти, до використання 
інноваційних технологій у професійній діяльності. Комунікативна 
компетентність учителя Нової української школи – це здатність 
демонструвати високий рівень мовних та мовленнєвих знань, умінь 
і навичок з української мови у професійній діяльності, досягається 
шляхом зацікавленості й мотивації навчання. 

Завдання викладача української мови у виші – утримати й 
розвивати мотиваційну складову в навчально-пізнавальній 
діяльності здобувачів вищої освіти.  

Мотиваційний чинник – особистість викладача, який є 
прикладом для студентів як професіонал, на якого слід рівнятися. 
Адже в співробітництві у студентів виникає потреба самореалізації 
й самовдосконалення. Майстерність викладача передається 
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майбутньому учителю за умови: бажання й уміння передати 
знання, уважного ставлення до студента, розвитку позитивних 
емоцій студента, доступності змісту навчального матеріалу, 
створення ситуації успіху .  

Рекомендації щодо впровадження практичних емоційних 
прийомів, які доцільно використовувати в процесі викладання 
української мови для інтенсивної пізнавальної діяльності: 

− пряме включення доречне тому, що студенти вивчали 
українську мову в школі, і передбачає конкретику без зайвих 
відступів; 

− використання в ході лекції несподіваної або невідомої 
інформації; 

− обговорення розв’язання проблеми, спираючись на 
власний досвід; 

− співпереживання в процесі роботи, довіра між 
викладачем та слухачем; 

− прохання пояснити, ставлячи питання незгоди або 
уточнення моменту;  

− звернення до аудиторії щодо правильного  чи 
неправильного рішення; 

− впровадження новітніх технологій. 
Використання освітньої мнемотехніки допоможе змінити 

підхід до вивчення української мови та методики викладання 
української мови в початковій школі, оптимізувати процеси 
сприймання, розуміння і запам’ятовування навчального матеріалу, 
спрямувати діяльність зі структурування здобутих знань, бо 
технологія мнемоформул базується на природних процесах 
пам’яті.  

Мотивація є обов’язковим будь-якої діяльності, зокрема 
фактором успішності навчально-пізнавальної діяльності, 
формування якої є актуальним. Сформованість мотивів навчання у 
студентів на заняттях з української мови у виші – запорука 
успішного фахівця Нової української школи, який розуміє, що зміст 
мотивації учнів початкових класів – це навчатися вчитися, тобто 
засвоювати знання і вміння для ефективного використання 
протягом життя. 

Однією з важливих умов підвищення мотивації є емоційність 
викладання матеріалу, що вимагає від викладача використання 
прийомів формування позитивних емоцій, збереження здоров’я та 
підвищення працездатності. 

Отже, від уміння викладача володіти прийомами мотивації, 
від ефективності використання викладачем нових освітніх 
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технологій, зокрема мнемотехніки, залежить формування 
особистості, як активного учасника навчального процесу. 

Переваги використання мнемотехніки на заняттях з 
української мови: 

− здобувачі вищої освіти не лише засвоюють знання 
фонетики, але й, опираючись на аналіз та синтез, вчаться 
застосовувати їх на практиці ; 

− підвищується мотивація навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів, захопленість предметом;  

− вирішується проблема ефективного засвоєння важкої 
інформації; 

− майбутні вчителі знаходяться в пошуку зв’язку нових та 
вже отриманих знань; 

− за допомогою мнемотехнічних засобів студенти 
формують власні ідеї, вчаться співпрацювати; 

− запам’ятовування і засвоєння інформації стає 
необтяжливим; 

− мнемонічні прийоми ефективні щодо формування 
фахових компетентностей майбутнього вчителя початкових класів. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ОБРАЗОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
Плахотський О. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Соціально-економічні зрушення початку третього 
тисячоліття зумовили необхідність суттєвого реформування 
діяльності усіх соціальних інституцій і насамперед системи освіти й 
виховання особистості. Одним із стратегічних напрямків оновлення 
сучасної освіти, визначених державними документами – Законом 
України «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку 
освіти України, Державною національною програмою «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття») – є створення умов для формування 
творчої особистості майбутнього вчителя, реалізації її природних 
задатків і можливостей в освітньому процесі. У зв’язку з цим 
нагальною потребою є необхідність підготовки нової генерації 
вчителів та розробки комплексу теоретичних та методичних основ 
забезпечення цього процесу. 

Зростання сучасних вимог до підготовки майбутнього 
вчителя зумовлює необхідність розвитку його творчої сфери, 
одним із вагомих чинників якої є цілеспрямоване формування 
творчих здібностей. Зазначені тенденції освіти підсилюють 
значення викладання мистецьких дисциплін, зокрема 
образотворчого мистецтва, як могутнього фактора становлення 
творчої особистості вчителя. 

У науковій літературі проблема розвитку творчих здібностей 
особистості висвітлена у багатьох дослідженнях: філософів 
(Є. Басін, М. Бердяєв, Д. Говорун та ін.); психологів 
(Д. Богоявленська, Л. Божович, Л. Виготський, О. Галін, В. Кузін, 
А. Маслоу, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, Б. Теплов 
та ін.); педагогів (В. Бутенко, І. Зязюн, Б. Ліхачов, С. Мельничук, 
Б. Неменський, О. Рудницька та ін.); мистецтвознавців (В. Аронов, 
М. Волков, О. Тарасенко та ін.). Завдання та зміст методичної 
підготовки майбутніх учителів загалом, та образотворчого 
мистецтва зокрема, визначені Є. Антоновичем, Е. Заїкою, 
С. Коновець, О. Риндіним, М. Ростовцевим, І. Черкесовою, 
О. Шевнюк, Ф. Шмітом, передбачають набуття знань, умінь та 
навичок з допомогою специфічних методів навчання 
образотворчому мистецтву. Водночас, важливість використання 
мистецтва у фаховій підготовці вчителів обґрунтував у своїх 
працях І. Зязюн, доцільне використання мистецького потенціалу у 
процесі формування здібностей вчителя висвітлювала 
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О. Рудницька, необхідність взаємодії з мистецтвом та вплив 
мистецтва на розвиток творчих здібностей окреслювали у своїх 
працях Г. Ващенко, А. Канарський, Е. Кібрік, Н. Киященко, В. Костін 
та ін. [2, c. 20–38].  

Спираючись на наукові дослідження авторів (К. Бункер, 
А. Лук, В. Левін, Г. Єрмаш, П. Якобсон, Р. Россмен та ін.) виділено 
й охарактеризовано такі етапи художньо-творчого процесу: 
усвідомлення потреби (виникнення потреби у художній творчості, 
свідома праця над пошуком шляхів особистої реалізації через 
власну художню творчість); поява задуму, ідеї (характерним є 
внутрішнє піднесення, як результат прояву стану натхнення, 
перебуваючи в якому особистість відчуває загальний вигляд 
майбутнього твору без деталізації, що дає їй можливість 
перетворювати задум у канву конкретних епізодів); творча 
розробка задуму (конкретизація окремих складових частин 
художнього твору шляхом створення начерків, замальовок, ескізів 
тощо, виникає потреба в отриманні кінцевого результату – 
закінченого художнього твору); пошук форми та реалізація 
творчого задуму (досягнення найбільшої взаємодії ідеї з формою 
та виражальними засобами, що надає художньому твору цілісності 
сприйняття. Цей процес має вигляд ланцюжка: цілісність – 
деталізація – узагальнення); аналіз творчого доробку (самооцінка 
власного художнього твору, в результаті якої відбуваються значні 
зміни у свідомості особистості (усвідомлення недоліків та творчих 
досягнень), що спонукають її до подальшої художньо-творчої 
діяльності. Цей етап – зроблених висновків і нових відкриттів – 
сприяє внутрішньому зростанню особистості майбутнього вчителя, 
що позитивно впливає на формування творчих здібностей. 

Загальна тенденція недооцінювання потенціалу мистецьких 
дисциплін у вирішенні актуальних освітніх завдань, крім того,  
питання образотворчої підготовки майбутніх учителів початкових 
класів лише починають привертати увагу дослідників, які 
наполягають на тому, що особистість не може  бути всебічно 
розвиненою без розуміння мистецтва й творчої діяльності, що саме 
мистецька, зокрема образотворча, освіта планомірно й поетапно 
розвиває особистість, незалежно від подальшого вибору професії. 

Перш ніж розглядати сутнісні характеристики образотворчої 
компетентності майбутніх учителів та аналізувати підходи  до її 
формування й розвитку, слід зазначити, що у тлумаченні 
загального поняття компетентності ми виходимо із поширеного у 
сучасній вітчизняній педагогіці погляду: компетентність – це 
інтегрована характеристика якостей особистості, результат 
підготовки випускника вишу для виконання діяльності в певних 
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професійних та соціально-особистісних предметних областях 
(компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем 
знань та досвіду у певному виді діяльності [3, с. 11–18]. 

Студенти набувають знань змісту і сутності творів світового 
та українського образотворчого мистецтва, жанрів та засобів 
виразності живопису, основ кольорознавства, композиції; вчаться 
розуміти мову художньо-виразного лінійного малюнка, малювати з 
натури (натюрморти, портрети, природні об’єкти, інтер’єри), 
користуватися фарбами,  відтворювати кольорові відношення, 
об’єм, фактуру предметів і простір;  володіти технікою 
акварельного, гуашевого та олійного живопису. Заняття з 
образотворчого мистецтва розвивають відповідні здібності, 
зокрема відчуття пропорцій та форми, простору, відчуття ритму  
тощо. До того ж розвивається педагогічна складова образотворчої 
компетентності, оскільки студенти опановують специфіку й 
закономірності методики викладання образотворчого мистецтва в 
початковій школі. В майбутніх учителів початкових класів 
формуються особистісні властивості і професійні якості, які б 
сприяли в майбутньому досягненню результативності в 
педагогічній діяльності, творчому вирішенню педагогічних проблем 
і ситуацій, а також допомогли професійно оволодіти майстерністю 
викладання образотворчого мистецтва в початковій  
школі [5, с. 38–52]. 

Нові вимоги сучасного інформаційного суспільства, 
оновлення системи освіти інформаційно-комунікаційними 
технологіями потребують оновлення підходів до викладання 
образотворчого мистецтва  як у шкільній, так і вищій освітній ланці. 
Саме тому в останні роки до дисциплін естетичного циклу введені 
нові курси: «Сучасні технології організації образотворчої діяльності 
в школі» та «Комп’ютерна графіка». Серед знань і умінь, які 
набувають студенти: опанування інтерактивних технологій та 
основ комп’ютерної графіки (растрової і векторної), особливостей 
художньо-образної мови дигітального мистецтва, набуття навичок 
роботи у програмах Corel DRAW, Adobe Photoshop та інших. 

Усе це доводить, що формування образотворчої 
компетентності майбутніх учителів початкових класів поступово 
набуває нових методів та форм. 
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ДІАЛОГ ЯК ОРГАНІЗУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Помирча С. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка 
вільно володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного 
життя. Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, 
викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її 
в усній чи писемній формі. Індивідуальна мовна культура – це 
своєрідна візитна картка особи незалежно від її віку, фаху, посади. 
Навряд чи матиме належний авторитет і вплив той, хто не вміє 
правильно висловити свою думку, хто не користується 
виражальними мовними засобами, неспроможний побудувати 
діалог відповідно до конкретної мовленнєвої ситуації. Це особливо 
стосується фахової підготовки вчителів початкової школи, оскільки 
вони прищеплюють школярам основи мовної культури. Аналізом 
комунікативних якостей мовлення займалися О. Синявський, 
І. Чередниченко, Л. Булаховський, Р. Будагов, та інші. 

Одним із важливих засобів комунікації є діалог, діалогічне 
мовлення. Термін «діалог» досить поширений в науковій 
літературі, розуміння його сутності є неоднозначним. При наявності 
достатньої кількості праць, присвячених вивченню різноманітних 
аспектів діалогу, його природа практично залишається 
нерозкритою. Потребують чіткої артикуляції структурні 
характеристики діалогу. Зміст поняття діалогу розуміють від 
комунікативного процесу до культурного обміну. 

Тож очевидним є те, що з одного боку поняття «діалог» 
визначають через термін «спілкування», а з іншого через термін 
«комунікація». Постає важливим з’ясування специфіки та 
розрізнення понять «спілкування» та «комунікація». Предметом 
уваги окресленого питання були робити М. Каган, В. Курбатов, 
Б. Радіонов, С. Ячин, М. Орлова, І. Мальковська та інші.  

Як відомо, діалог є комунікативним процесом, проте з іншого 
боку – діалог розглядають і як процес спілкуванням. Слід звернути 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text
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увагу на те, що ці терміни вважаються синонімічними, якщо під 
ними розуміти будь-який обмін інформацією. Зауважимо, що не 
існує єдиної щодо розрізнення та тлумачення цих понять. 
Наприклад, дослідники процесу спілкування як М. Каган, 
В. Курбатов розглядають спілкування як міжсуб’єктну взаємодію і 
взаємовідношення, під час якого відбувається взаємообмін 
діяльністю та інформацією. М. Каган підкреслює те, що комунікація 
може мати одно направлений характер, внаслідок чого 
збільшується кількість інформації тільки у того, хто її отримує. 
Тобто, окрім інформаційного рівня виділяється ще й особистісний 
рівень [2]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що 
спілкування – це процес взаємодії та взаємовідносин суб’єктів, в 
якому відбувається взаємообмін інформацією, діяльністю, 
вміннями. Обов’язково спілкування має суб’єкт-суб’єктний 
характер в індивідуально-особистісному прояві.  

Комунікацію ж можна визначити як шлях повідомлень, форму 
зв’язку, процес передачі інформації за допомогою технічних 
засобів, як певний акт спілкування. Комунікація має соціально-
інституційний характер і може мати як суб’єкт-суб’єктну так і 
суб’єкт-об’єктну форму.  

Передача інформації може мати мовленнєву і немовленнєву 
форми. За С. Абрамовичем, М. Чікарьковим, немовленнєва форма 
поділяється на оптико-кінетичну (жести, міміка, пантоміма); 
паралінгвістичну (якість голосу, його діапазон, тональність); 
екстралінгвістичну (паузи, плач, сміх); просторові-часові 
(взаєморозташованість партнерів, часові затримки початку 
спілкування) [1].  

Треба диференціювати поняттями «діалог» та «діалоговими 
формами спілкування. Власне, до «діалогових форм спілкування» 
відносять: розмову, бесіду, суперечку, дебати, дискусію тощо.  

У сучасній науковій літературі переважає тлумачення діалогу 
як форми усної розмови; розмови між двома або декількома 
особистостями; або літературного твору, написаного у формі 
розмови.  

Проте, не кожна бесіда є діалогом і не будь-який діалог є 
розмовою. Виокремемо розбіжність між поняттями «діалог», 
«розмова», «бесіда» тощо. Зазначимо, що абсолютної єдності 
щодо розуміння в думках науковців не існує. 

Не поділяємо думку дослідників, які розглядають суперечку 
як різновид діалогу [3]. На нашу думку, суперечку можна 
розглядати як певну діалогову форму. Різновидом суперечки є 
дискусія і полеміка. Різниця між ними полягає в тому, що дискусія 
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– це обговорення певного питання або групи пов’язаних питань 
компетентними особами з наміром досягти спільного рішення 
відносно істинності певних положень. Полеміка відрізняється тим, 
що сторони прагнуть затвердити саме власну позицію і, 
здебільшого, опоненти залишаються при своїх думках а полеміка 
не закінчується синтезом позицій. 

Діалог не потрібно зводити до спілкування, тобто діалог і 
спілкування не є тотожними. Спілкування включає в себе діалог як 
форму спілкування. Інші «діалогові форми спілкування» – це 
розмова, бесіда, суперечка. Діалог є більш вузьким поняттям, ніж 
спілкування. Діалог та діалогові форми спілкування є 
взаємоперехідними поняттями. Але діалог є найвищою формою 
спілкування, й для того, щоб діалог відбувся, необхідно досягти 
певного рівня спілкування. Діалог передбачає виникнення 
особливої діалогічної ситуації. Діалог є найвищою формою 
спілкування, а в спілкуванні особливим є те, що воно має суб’єкт-
суб’єктний характер.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РУХАНКИ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Ратинська І. В. 
Комунального закладу «Дошкільного навчального закладу  

(ясла-садок) № 3 «Ромашка»  
Слов’янської міської ради Донецької області»  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Проблеми фізичного розвитку дошкільників, зміцнення та 

збереження здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Саме 
тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», 
Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання 
дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей 
й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та 
фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання 
стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового 
способу життя. 

Питання фізичного розвитку дітей дошкільного віку є 
предметом досліджень науковців і практиків. Е. Вільчковський 
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розглядає цю проблему через потребу в рухових навантаженнях, 
зазначаючи що: «… у перші шість років життя фізичне виховання є 
основою всебічного розвитку дитини, адже саме тоді закладається 
фундамент здоров’я, формується рухова підготовленість, 
виховуються такі людські риси, як сміливість, воля, витривалість, 
уміння діяти в злагоді з товаришами» [1, с. 15]. Ця позиція 
ототожнюється з висновками досліджень О. Кононко, яка доводить, 
що в шість років розпочинається усвідомлення дитиною місця й 
значущості власної фізичної суті в структурі особистості та 
свідомому аспекті [3, с. 34]. О. Дубогай теж доводить, що фізичний 
розвиток і формування здоров’я дитини мають бути процесом та 
результатом цілеспрямованої взаємодії дорослих вдома й у 
дошкільному закладі, оскільки фізичний та психічний розвиток 
дошкільника особливо важливий для подальшого успішного 
навчання в школі [2, с. 7]. Логічні висновки дослідників, доводять, 
що період дошкільного дитинства є найсприятливішим у 
формуванні основ здорового способу життя. 

Значне розумове і фізичне навантаження виділяється як 
одна із головних причин втоми та втрати інтересу до діяльності у 
дітей. Руханки допомагають дітям відпочивати активно, змінюючи 
вид діяльності у дошкільному закладі. 

Руханка – невеликий комплекс фізичних вправ 
супроводжуваних віршиками, музикою або пісеньками, які 
виконують з метою розминки м’язів і суглобів. У комплекс зазвичай 
входять вправи для м’язів шиї, спини, живота, ніг і рук. 
Опрацьовуються великі суглоби – шия, плечі, лікті, таз, коліна. 

Руханки можна класифікувати в залежності від їхніх цілей: 
для знайомства (пізнання один одного); для розминки 
(енерджайзери, які стимулюють фізичну активність); комунікативні 
(покращують відносини людей у групі); тематичні; командо-
утворюючі (знайомлення та розв’язання якоїсь проблеми); 
рефлексивні [5, с. 3]. 

Завдання проведення руханок: зняття напруги, що виникає 
із-за вимушеної нерухомості; попередження перевтоми; 
підвищення працездатності, уваги, розумової активності; зняття 
м’язового і розумового напруження; попередження порушення 
постави; відновлення сил й робочого настрію, почуття бадьорості 
й свіжості; підвищення дисциплінованості. 

Основні вимоги до організації та проведення руханок: вправи 
повинні бути добре відомими дітям, простими за структурою, 
цікавими за змістом, зручними для виконання на обмеженій площі; 
комплекс обов’язково повинен містити вправи, що впливають на 
великі групи м’язів та сприяють поліпшенню діяльності всіх органів; 
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під час виконання вправ потрібно організувати провітрювання 
групової кімнати. Руханка може стати обов’язковим елементом 
кожного заняття. Комплекси мають містити 3–4 вправи (молодші 
групи), 5–6 вправ (середні та старші групи), що добре знайомі дітям 
і легкі для виконання. Кожну вправу виконують 3–4 рази в 
середньому темпі [4]. 

Тривалість руханки – 2–3 хв. Варіанти виконання комплексів 
вправ різні: сидячи, стоячи, у колі або в шеренгах, якщо дозволяє 
приміщення групової кімнати. Усі вправи є простими та 
різноманітними, добираємо їх таким чином, щоб протягом дня 
цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні групи 
м’язів дітей: плечового поясу, спини, тазостегнових суглобів. 
Включаємо в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні 
вправи, вправи на координацію рухів. Систематичне їх повторення 
зміцнює руховий апарат дитини. Педагогу слід проводити з 
вихованцями коротку бесіду, роз’яснювати значення вправ і 
порядок проведення руханок.  

Щоб процес виконання фізичних вправ був цікавим для дітей, 
необхідно час від часу змінювати вправи (кожні 2–3 тижні), 
виконувати їх під музику, включати танцювальні рухи. 

Дітям подобаються руханки, які супроводжуються 
віршованими текстами. Щоб у дітей не збивався ритм дихання, їхні 
рухи були точними і сильними, при проведенні таких руханок 
вихователь промовляє текст, а діти виконують вправи.  

Збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, 
формування в них основ здорового способу життя є важливим 
завдяки правильно організованій фізкультурно-оздоровчій роботі. 
Саме такий підхід забезпечує розв’язання головного завдання 
сучасної дошкільної освіти – становлення гармонійно розвиненої, 
активної, самодостатньої і щасливої в майбутньому особистості.  

Під час виконання руханок у дітей зміцнюється опорно-
руховий апарат, поліпшується гнучкість і рухливість у суглобах, 
удосконалюється координація рухів, а також покращується 
процеси саморегуляції та самоконтролю. Діти стануть 
активнішими, підвищиться їх працездатність та посилиться інтерес 
до різних видів діяльності. А найголовніше діти з задоволенням 
займатимуться спортом. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Сафронова Г. В. 

ВСП Автотранспортний фаховий коледж 
«Криворізького Національного Університету» 

м. Кривий Ріг, Україна 
У практиці підготовки майбутніх фахівців юридичних 

спеціальностей спостерігається еволюція технологій, тісно 
пов’язана з розвитком процесів в освіті, правовим, політичним, 
соціальним та науково-технічним прогресом. 

Аналіз останніх джерел і публікацій показав, що теоретичним 
підґрунтям розроблення інноваційних технологій навчання є низка 
глибоко вивчених у теоретичному та методичному аспектах 
базових технологій, а саме: технологія проєктивного навчання 
(Г. Ільїн, С. Шацький та ін.); технологія проблемного навчання 
(С. Рубінштейн, С. Архангельский, М. Махмутов та ін.); технологія 
модульного навчання (І. Рассел, П. Юцявичене, В. Карпов та ін.); 
інформаційно-телекомунікаційні технології (О. Полат, І. Захарова 
та ін.); технологія інтенсивного навчання (І. Лернер, М. Скаткін, 
М. Кларін та ін.), аналіз яких поданий у працях Л. Лебедик [1–9] і 
В. Стрельнікова [10–14]. 

Метою статті є виокремлення характеристик інноваційних 
технологій навчання, які кардинально змінюють систему підготовки 
фахівців юридичних спеціальностей, сприяють розвитку їхніх 
професійно необхідних якостей.  

Аналіз науково-методичної і наукової літератури показав 
відсутність однозначного тлумачення поняття «інноваційна 
технологія навчання». Ми схильні визначати їх як цілеспрямований 
підбір методів, способів, прийомів та програмно-технічних засобів 
навчання, який гарантує отримання інноваційного продукту [1; 3; 4; 
6; 11–14]. Також «інноваційні технології навчання» розглядаються 
нами як такі, що є не просто новими, а такими, що заперечують вже 
існуючі технології навчання (від лат. in – префікс, що означає 
заперечення; novatio – оновлення, зміна – нововведення) [11]. 

Пошук інноваційних технологій навчання, які незабаром 
змінять процес навчання і підготовки фахівців юридичних 



61 

спеціальностей, вказав на появу найбільш революційних 
інноваційних технологій навчання: відкриті онлайн-курси, великі 
дані, адаптивне навчання, гейміфікація і змішане навчання. 

Адаптивне навчання студента відбувається тоді, коли він 
отримує на підставі великих даних рекомендації щодо процесу, 
методик, змісту, темпу навчання, і для нього вибудовується освітня 
траєкторія. Всі комерційні онлайн-сервіси нескінченно адаптуються 
під клієнта, бо вони таким чином заробляють гроші. Це ж саме 
можна робити тепер і в освіті.  

Потужною інноваційною технологією навчання у підготовці 
фахівців юридичних спеціальностей є гейміфікація (з англ. 
gamification) – використання ігрових практик та механізмів у 
неігровому контексті для залучення користувачів до вирішення 
проблем. Навчання через гру дає найкращий ефект, все це давно 
доведено дослідженнями, так навчаються діти. Методи 
гейміфікації набули широкого розповсюдження в освітній сфері. 
Зокрема популярними й зрозумілими прикладами є ті ж дошки 
пошани, система оцінювання, змагання між студентами за 
символічну «валюту» тощо. Гейміфікація може використовуватися 
у випадках: формування певних навичок чи поведінки; візуалізація 
та підкреслення таких дій і навичок, які важко продемонструвати за 
допомогою традиційних методик; щоб захопити студентів, створити 
своєрідне змагання між ними; щоб студенти самі могли 
спостерігати за власним прогресом. 

Інноваційною технологією навчання фахівців юридичних 
спеціальностей, яка зараз набирає обертів, є змішане (гібридне) 
навчання, blended learning. Суть її у поєднанні навчання за 
комп’ютером і спілкуванні наживо з викладачем. Завдяки тому, що 
можна адаптувати, індивідуально збирати курс з частин різних, 
гейміфікувати, збирати дані і давати зворотний зв’язок, у 
змішаному навчанні є можливість вибудувати індивідуальну 
освітню траєкторію навчання студента, управляти своїм 
навчанням.  

Що дадуть нові технології навчання традиційній вищій школі 
в найближчі п’ять років, зокрема й у підготовці фахівців юридичних 
спеціальностей?  

а) відімре традиційна лекційно-семінарська система, і кожен 
майбутній фахівець юридичної спеціальності зможе вчитися у 
своєму темпі, за особистим навчальним планом, стільки, скільки 
саме йому потрібно для проходження програми; сильні студенти 
зможуть самостійно йти вперед, а слабкі отримають більше уваги 
та підтримки за рахунок швидкого зворотного зв’язку всередині 
програм і звільненого спеціально для них часу викладача;  
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б) автоматизується перевірка робіт, проведення випускних 
іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання;  

в) зміниться звична система оцінювання: комп’ютери 
зможуть автоматично перевіряти не тільки тести, а й есе, 
розпізнавати зображення, оцінювати ступінь участі в колективній 
роботі, збирати дані про успішне вирішення кожного завдання 
протягом усього навчання у ЗВО; оцінювання відбуватиметься за 
більш складними параметрами: особистий прогрес, обсяг і глибина 
освоєного матеріалу, рівень навичок комунікації, колаборації, 
творчого мислення, критичного мислення, вміння вести себе в 
цифровому середовищі;  

г) підручник не буде друкованою книгою, а стане цифровим 
освітнім середовищем, в якому можна буде отримувати знання у 
вигляді тестів, відео, тренажерів, анімації та нових форматів, 
характерних для цифрових медіа, а також набуде соціального 
функціоналу: можна буде дізнатися, обговорити, поділитися 
успіхами з друзями, порівняти себе з іншими, транслювати 
результати проєктів і досліджень у зовнішній світ;  

д) існуватиме оперативний зворотний зв’язок, якого раніше 
в навчанні не було – студент одразу взнає, де помилився, може 
виправити помилку відразу;  

е) буде створено контент з безлічі різних шматочків, 
наприклад можна взяти дисципліни («Основи юридичної 
діяльності», «Дипломатичне представництво», «Адміністративне 
право України», «Аграрне право України», «Конкурентне право 
України», «Історія держави і права України», «Юридична 
деонтологія», «Виконавча влада в Україні: організаційно-правові 
засади», «Цивільне право України», «Правове регулювання 
застосування сили працівниками правоохоронних органів», 
«Податкове право») і зібрати свій курс, що раніше було зробити 
неможливо.  

Отже, упровадження інноваційних технологій в процес 
навчання майбутніх фахівців юридичних спеціальностей 
сприятиме реалізації індивідуалізації навчання, розвитку 
пізнавальних інтересів і здібностей студентів, підвищенню якості 
знань, умінь і навичок, прискоренню темпу навчання, поліпшенню 
усвідомлення і запам’ятання навчального матеріалу, зв’язку теорії 
з практикою. 
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ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У 
ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО 

МИСТЕЦТВА 
Слищенко І. П. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Федь І. Є. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Перетворення в економічній та соціальній сферах діяльності 

на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, визначили значні 
зміни у галузі культури та освіти. Виникла потреба якісно нового 
звернення до дослідження народного мистецтва та традицій. У 
своєму історичному та культурному розвитку людство завжди 
спиралося на досвід минулих поколінь. У наш час втрата віри в 
ідеали призвела до дефіциту духовності і почуття національної 
самосвідомості у молоді. 

Тому сьогодні необхідне залучення підростаючого покоління 
до розуміння цінностей народної культури. Велике значення в 
цьому процесі набуває роль учителя, особливо, на початковому 
етапі, тому що педагог не тільки допомагає дітям увійти в новий 
світ знань, але й одним із перших знайомить їх з народним 
мистецтвом та культурою того краю чи регіону, де вони 
проживають. 

Звичаї, обряди, традиційне декоративно-ужиткове 
мистецтво, спосіб життя є сьогодні не лише історичним минулим, 
яке становить значну частину національної історії та культури 
кожного народу, а й базисом сучасного світогляду. Вивчення, 
знання та володіння цим матеріалом у період розвитку суспільства 
є особливо актуальним [2]. 

Багатовікові традиції національної культури та досвід 
народної педагогіки дають можливість сучасному вчителю 
виховувати активних, самостійних, здатних до творчої діяльності 
людей, які розуміють та зберігають культуру свого народу. 

Актуальність народного мистецтва для розвитку сучасної 
культури, насамперед, у його родовій функції, історичному корінні, 
досвіді поколінь. Знання його сприяє вирішенню найважчих 
завдань у галузі естетичного виховання підростаючого покоління – 
розширенню та розвитку у майбутніх фахівців художніх уявлень, 
духовних потреб, уяви, навичок оцінки творів мистецтва, 
становлення художнього смаку. 

Звертаючись до розвитку творчого потенціалу, зокрема 
поняття «творчість», було приділено особливу увагу працям 
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Г. Батищева, С. Гольдентріхта, Є. Громова, Г. Давидова, М. Каган, 
А. Коршунова, А. Шуміліна та ін., що розглядали філософський 
аспект природи творчості. У галузі психології проблемою творчості 
займалися дослідники В. Бехтєрєв, I. Виготський, В. Зінченко, 
Є. Ігнатьєв, B. Кузін, Я. Пономарьов, П. Якобсон та ін. Автори цих 
наукових праць визначили роль та місце творчості у розвитку 
людської культури, становленні гуманної особистості. 

Неоціненний внесок у розвиток загальної системи освітнього 
процесу молоді зробили вчені-педагоги: А. Альохіна, 
Н. Боголюбова, С. Ігнатьєва, В. Кузіна, Н. Ростовцева, 
А. Хворостова, Є. Шорохова, Т. Шпикалова та ін. У їх дослідженнях 
розглянуто загальнотеоретичні підходи до розкриття сутності 
художньої творчості, естетичного виховання молоді, і навіть 
проблеми, пов’язані з пошуками вдосконалення засобів і методів 
розвитку процесу навчання декоративно-ужиткового мистецтва. 
Питаннями застосування декоративно-ужиткового мистецтва в 
освіті та вихованні молоді займалися В. Корєшков, М. Соколов, 
М. Соколова, А. Хворостов, Т. Шпикалова та ін. 

Проблему творчого потенціалу висвітлювали вчені: 
Б. Ананьєв, Д. Богоявленська, Дж. Рензуллі, С. Рис, А. Савенков, 
П. Торренс та ін. Оскільки «творчий потенціал дорівнює 
обдарованість» поняття комплексне, що передбачає цілу низку 
складових, ми вважали за необхідне спиратися на думки 
дослідників, що торкаються питання: інтелекту (О. Большакова, 
О. Торшилова), творчих здібностей та креативності (Б. Ананьєва, 
М. Волкова, О. Голубєва, Н. Гнатко, В. Зінченко, А. Савенкова, 
В. Шадрікова та ін). Творчі здібності молоді різними засобами 
мистецтва відображені у дослідженнях Т. Васильєвої, 
І. Голованової, Н. Єфремічової, С. Ігнатьєва, В. Малкова, 
З. Пазнікової та ін. 

Основоположником теоретичних аспектів у народному 
мистецтві вважається B. Воронов, який прийшов до висновку про 
те, що народне мистецтво має всі можливості потенційно 
розвиватися. Значний внесок у теорію, що розкриває соціальний, 
моральний, естетичний та мистецтвознавчий аспект народного 
мистецтва, зробили наукові роботи П. Богатирьова, 
І. Богуславської, Г. Вагнер, В. Василенка, М. Некрасової, 
А. Салтикова, Т. Семенової та ін. 

Знайомство із декоративно – прикладним мистецтвом можна 
проводити майже через усі види діяльності дітей. Вироби народних 
майстрів допомагають виховувати в дітей уважне і дбайливе 
ставлення до довкілля, оскільки декоративно – прикладне 
мистецтво за своїми мотивами близьке до природи. Вироби 
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народних промислів допомагають зрозуміти і відчути, що людина – 
частина природи, а саме це є основою гармонійного розвитку 
дитини. Сьогодні дуже важливо, щоб діти не лише створювали 
твори народного мистецтва, а й знали про походження цього 
мистецтва, історію розвитку народних промислів. 

Отже, твори народно – прикладного мистецтва відіграють 
значну роль у розвитку дітей: у розвитку їх уяви, фантазії, у 
формуванні художнього смаку, у збагаченні образної виразності 
створюваних ними робіт. У змісті естетичного виховання на перше 
місце виходять проблеми передачі  майбутніми фахівцями дітям 
творчого досвіду через залучення до народної культури, 
формування емоційно – ціннісного ставлення до навколишнього 
світу, створення умов творчого саморозвитку особистості дитини у 
процесі різних видів художньої діяльності. 

Література: 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Старостін А. К. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Компетентнісний підхід до фахової підготовки в педагогічній 

освіті переносить акцент із системи засвоєних майбутнім фахівцем 
знань, вмінь та навичок на кінцеві результати, практичну готовність 
до вирішення професійних завдань та реалізації професійних 
функцій, тому педагогічна практика загальновизнано є одним із 
найвпливовіших засобів формування професійної особистості 
майбутнього педагога, що занурює майбутніх учителів в умови 
реальної професійної діяльності. Відтак, першочерговим 
завданням професійної педагогічної освіти стає підготовка 
майбутніх учителів до практичної фахової діяльності, у процесі якої 
наразі знаходять відбиття нові ідеї та інноваційні підходи, 
регламентовані Концепцією «Нова українська школа» [2]. У межах 
її імплементації відбувається трансформація професійних функцій 
педагога, що вимагає оновлення сучасного змісту підготовки 
вчителів насамперед у аспекті організації і проведення педагогічної 
практики, що чітко відображено в «Концепції розвитку педагогічної 
освіти» [1]. 
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Проблема практичної підготовки педагога належить до 
традиційно актуальних питань педагогічної науки. Серед відомих у 
цій галузі можна вказати дослідників ХХІ – початку ХХІІ століття: 
О. Абдулліна, І. Зязюн, Н. Кичук, Г. Коджаспірова, В. Кремінь, 
Н. Кузьміна, О. Плахотнік, О. Савченко, В. Сластьонін та ін. 
Продовжуючи їхні доробки, у проблемному полі практичної 
підготовки педагога працюють і сучасні учені: Т. Бєльчева, 
П. Бєльчев, І. Дікун, К. Діхнич, М. Елькін, С. Ізбаш, Н. Казакова, 
С. Кара, Н. Кипиченко, В. Підгурська, А. Проценко, І. Упатова, 
М. Шик та ін. У більшості цих наукових досліджень піднімаються 
питання формування професійної компетентності, професійної 
готовності педагогів до роботи в початковій, середній школі та 
вищій школі, розвиток комунікативної компетентності вчителя у 
процесі практики. Наявні і часткові дослідження загальної ролі 
практичної педагогічної підготовки майбутнього педагога, шляхи її 
удосконалення: О. Бабенко, Л. Бражник, Ю. Вакуленко, Ю. Іванова 
Л. Кравець, Л. Надкернична, Н. Онищенко, В. Проскунін, Л. Шульга 
та ін. 

Однак наукових досліджень, у яких комплексно 
розкривається проблема організації безперервної практичної 
підготовки педагогів різних спеціальностей, за якої забезпечується 
тісна взаємодія всіх учасників освітнього процесу в НУШ наразі в 
науковій літературі обмаль. Недостатньо обґрунтовано сутність і 
значення педагогічної практики у професійній освіті вчителя НУШ, 
потребує докладного розгляду та кореляції складників її 
організаційна, нормативна й методична бази, особливості 
проведення за різними видами та формами тощо.  

Актуальність проблеми та недостатній рівень теоретичного 
та практичного її розроблення на сучасному етапі реформування 
освітньої системи України проблеми обумовлюють необхідність 
визначення таких перспективних напрямів її вивчення: 

1. Уточнення термінологічного поля та характеристика 
теоретичних засад проблеми безперервної практичної підготовки 
майбутніх учителів як складника їхньої професійної освіти.  

2. Вивчення нормативно-теоретичних засад та 
особливостей практичного впровадження реформи «Нова 
українська школа», виокремлення інноваційних вимог до 
професійної діяльності вчителя.  

3. Дослідження сучасного стану й специфіки професійної 
практичної підготовки педагогів у країнах Європи та в Україні, 
проведення порівняльного аналізу, виокремлення чинників 
забезпечення ефективності професійної педагогічної освіти в 
європейських країнах. 
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4. Визначення організаційно-педагогічних умов, які  
забезпечать безперервну практичну підготовку вчителя до роботи 
в умовах Нової української школи, обґрунтування доцільності їх 
реалізації у професійній освіті сучасного педагога. 

Отже, проблема безперервної практичної підготовки 
майбутнього вчителя нової української школи належить до 
актуальних питань сучасної науки, і її вирішення у вказаних 
напрямах, на нашу думку, підвищить ефективність та вірогідність 
отриманих результатів.  
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ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Темна А. Б. 
Комунального закладу «Дошкільного навчального закладу  

(ясла-садок) № 3 «Ромашка»  
Слов’янської міської ради Донецької області» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Системні зміни освіти, яких потребує впровадження 

інклюзивного навчання, стають можливими за умови чіткого 
визначення та врахування особливих потреб дитини. У контексті 
соціальної моделі такі потреби стимулюють розвиток 
пристосувального загальноосвітнього середовища в напрямі його 
доступності й гнучкості. 

Запровадження інклюзивної освіти потребує забезпечення 
рівних та безпечних умов для дітей з особливими освітніми 
потребами в приміщеннях закладів дошкільної освіти та створення 
комфортного освітнього середовища. 

Діти приходять до дитячого садка з власними інтересами та 
потребами, індивідуальними стилями виховання й здібностями, 
тому метою педагогічного колективу дошкільного навчального 
закладу щодо організації інклюзивного освітнього середовища є 
орієнтування на розвиток особистості та відповідати запитам 
соціального оточення і сподіванням дитини. 

Так, визначення мети організації інклюзивного простору 
містить три важливих взаємопов’язаних компонента, що базуються 
на біологічно психологічно соціальній моделі розвитку дитячого 
організму і відповідно до його фізичної, психічної, особистісної і 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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соціальної складових виступають у якості підґрунтя для 
виокремлення основних класифікаційних ознак особливих освітніх 
потреб дитини, які представлено з точки зору пріоритетності 
освітнього критерію, що пояснюється необхідністю створення 
адекватного потребам кожної дитини, дружнього до дитини 
освітнього розвивального середовища. 

Розуміння потреб дитини спирається на аналіз основних 
сфер розвитку дитячого організму, сучасні уявлення про взаємодію 
біологічного, психічного й соціального рівнів, що полягають у 
визнанні одночасного впливу кожного з них на формування 
гармонійно розвиненої особистості. 

Обладнання, навчальні матеріали, організація освітнього 
простору повинні сприяти розвитку кожної особистості, а види 
діяльності – відповідати інтересам і рівню розвитку дітей. 

Однією з головних умов ефективності та якості навчання в 
групі, де перебувають діти з особливими освітніми потребами, є 
компетентність всієї команди фахівців, злагодженість їх роботи, 
вміння організувати виховний процес таким чином, щоб не 
акцентувати увагу на дитині з особливими освітніми потребами, 
вона не повинна займати особливе місце в групі. Достатньо, щоб 
дитина почувала себе природно, небезпечно і намагалася бути 
самостійною, на скільки це можливо. При вірному і талановитому 
підході педагогів до організації виховного процесу у дитини будуть 
розвиватись навички роботи в команді, співробітництво, 
взаємодопомога, вміння вирішувати будь-яку проблему. 

На думку Л. Виготського, правильно спроєктований і 
створений освітній простір, відкритий для взаємодії із соціальним 
середовищем, є суттєвим чинником особистісного розвитку. 

Освітнє середовище тільки тоді буде інклюзивним, коли 
матиме низку ознак: 

− спланований і організований фізичний простір, у якому 
діти матимуть можливість безпечно пересуватися під час групових 
та індивідуальних занять; 

− наявність сприятливого соціального та емоційного 
клімату; 

− створення умов для спільної роботи дітей; 

− надання співробітниками один одному допомоги в 
досягненні позитивного результату.  

Дошкільна освіта є оптимальною для залучення дітей, які 
потребують корекції психофізичного розвитку, у загальноосвітнє 
середовище, оскільки в цей час простіше й швидше формується 
прийняття різноманітних особистісних проявів. Зокрема діти 
дошкільного віку набагато швидше за дорослих перестають 
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акцентувати увагу на особливостях людей, активно опановують 
культурні навички та здібності тощо [1]. Окрім того, за певних умов 
розвиток дітей дошкільного віку, які потребують корекції 
психофізичного розвитку, може вирівнюватися або наближатися до 
рівня розвитку здорових однолітків, і в рамках наявних освітніх 
систем можна керувати цим процесом. Фізичне виховання 
покликане за допомогою раціонально організованої рухової 
активності, використовуючи збережені функції, природні фізичні 
ресурси, гранично сприяти використанню психофі-зичних 
можливостей організму особистості дитини для самореалізації в 
суспільстві [2]. У контексті цього вивчення показників фізичного 
стану є важливим для обґрунтування профілактично-оздоровчих 
заходів, визначення змісту занять фізичними вправами для 
корекції психофізичного розвитку дітей з особливими потребами. 

Інклюзивне фізичне виховання – це система заходів, 
спрямованих на розвиток рухових можливостей у процесі 
виховання дітей з різними психофізичними особливостями. 
Фізичний розвиток є безперервним процесом, і його гармонійність 
– один із найважливіших показників здоров’я [4]. Важливою 
частиною інклюзивної освіти, яка сприяє формуванню низки 
позитивних рис особистості і її фізичному вдосконаленню, є 
фізичне виховання, яке природним чином поєднує в собі не тільки 
біологічне, а й соціальне. 

Забезпечення якісної фізичної підготовки повинно бути 
зумовлено наявністю сучасної фізкультурно-спортивної зали для 
загально фізичної підготовки та спортивних ігор, де крім власного 
простору для занять, бажано влаштування тренажерної зони з 
відповідними тренажерами та іншим обладнанням, щоб допомогти 
дітям, які цього потребують. Психоемоційного комфорту дитина 
зможе дістатися у ресурсній або релаксаційній кімнаті, відповідно 
обладнаній та оснащеній різноманітним дидактичним матеріалом, 
розвивальними іграшками, тренажерами, корекційними 
пристроями, тощо. Із метою підвищення процесу інклюзивного 
фізичного виховання фахівці рекомендують: проводити комплексні 
заняття, що включають загальнорозвиваючі, корекційні фізичні 
вправи та естафети; 

− заняття проводити в різних організаційних формах: у 
колі, у вільному розподілі по залу, в колоні, в розімкнутій шерензі, 
на місці та в русі; 

− до кожного заняття інструктору з фізичного виховання 
необхідно ретельно підбирати різноманітні рухові вправи, щоб 
забезпечити доступність виконання їх кожною дитиною; 
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− педагогу, який проводить заняття в групі, де 
перебувають діти з особливими освітніми потребами, необхідно 
працювати в тісному контакті з лікарями, що дають інформацію про 
індивідуальні особливості кожної дитини.  

Освітнє середовище орієнтоване на дитину – це динамічне 
середовище, яке постійно змінюється, щоб враховувати інтереси 
кожної дитини та рівень її розвитку. 

Створення інклюзивного середовища у дошкільному закладі 
це шаг назустріч дитині через новий підхід до виховання та 
навчання. Важливо те, щоб не дитина пристосовувалася під 
систему, а щоб система ураховувала її потреби. Перш за все, 
потрібно правильно створити середовище, забезпечити рівні умови 
перебування для всіх дітей та використання корекційно- 
розвивального та учбово виховного процесів, організувати 
психолого педагогічний супровід. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА З ДЕКОРАТИВНО-
УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА 

Федь І. Є. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасна система освіти переживає нині великі зміни. У 

контексті гуманізації освіти та духовного відродження суспільства 
величезного значення набувають проблеми естетичного 
виховання та художньої освіти. Вирішення цієї проблеми 
неможливе без підвищення ролі естетичного виховання у 
освітньому процесі закладів вищої освіти, особливо під час 
підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. 

Саме вчитель стоїть біля джерел естетичного, морального, 
духовного розвитку учнів. Тільки той учитель, який має високу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text
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естетичну культуру, розвинений естетичний смак, певні потреби в 
галузі естетичного, знання про різні види мистецтва може виховати 
особистість із високими естетичними вимогами до себе та 
потребою в естетичній діяльності. Вирішенню даної задачі сприяє 
правильно побудована система естетичного виховання, що 
включає різні компоненти формування особистості. 

Естетичне виховання є нині елементом цілісної системи 
формування особистості. Воно охоплює всі сфери життєдіяльності 
людини, розвиває ті якості та здібності особистості, які 
допомагають не тільки сприймати навколишній світ через призму 
естетичних цінностей, а й сприяє формуванню естетично активної 
особистості, здатної перетворювати дійсність «за законами краси». 

Одним із найважливіших засобів естетичного та морального 
виховання молоді є народне декоративно-ужиткове мистецтво, бо 
саме в ньому зберігається зв’язок часів, історична пам’ять різних 
поколінь, народний світогляд, світосприйняття, народна мудрість, 
поняття про добро і зло, про красу, про корисність. 

Маючи великі пізнавальні, виховні та розвиваючі можливості, 
народне мистецтво бере активну участь у естетичному розвитку 
особистості вчителя. 

Систематичне та цілеспрямоване залучення майбутніх 
фахівців початкової освіти до народного декоративно-ужиткового 
мистецтва сприяє гармонійному розвитку їх особистості, розвиває 
естетичні, моральні якості, формує емоційно-ціннісне ставлення до 
об’єктів та явищ дійсності, є фактом формування світогляду та 
значно підвищує професійний.  

Загальні питання формування духовної культури 
особистості, і навіть проблеми естетичного виховання молоді 
розглядаються у працях М. Кагана, Л. Когана, Б. Лихачова, 
М. Овсяннікова, Т. Шпикалової та ін. 

Особливостями декоративно-ужиткового мистецтва, 
використанню національних традицій в естетичному вихованні 
присвячені дослідження Ю. Арбата, О. Бакушинського, 
І. Богуславської, В. Василенка, М. Некрасової, Т. Шпикалової та ін. 

Народне декоративно-ужиткове мистецтво, як відзначають 
сучасні дослідники, багатофункціональне. Серед найважливіших 
функцій виділяють естетичну, екологічну, художню, моральну, 
трудову тощо. Певна значущість народного мистецтва полягає і в 
тому, що воно включає багато видів діяльності, у тому числі творчу, 
образотворчу, трудову та ін., що дозволяє формувати якості 
особистості (бережливість, працелюбність, відповідальність тощо). 

В останні роки з’явилася ціла низка науково-педагогічних 
досліджень з проблеми використання народного та декоративно-
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ужиткового мистецтва в освітньому процесі закладів вищої освіти 
(Б. Бєлова, Л. Єршової та ін.). 

Аналіз розглянутих робіт дозволив зробити висновок, що 
проблема підготовки майбутніх фахівців початкової освіти 
засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва має певні 
напрацювання. Але слід зазначити, що народні художні традиції, 
що склалися у кожному конкретному регіоні, мають певний, тільки 
їм притаманний історичний розвиток, специфічні культурні, етнічні 
особливості. У зв’язку з цим результати досліджень по одним 
регіонам не можна механічно переносити в освітній процес 
закладів загальної середньої освіти та вищої освіти інших регіонів. 
Тому необхідно вибудовувати комплексну систему вивчення 
народного мистецтва в педагогічних закладах вищої освіти з 
урахуванням традицій, що вже склалися, а також із опорою на 
культуру конкретного етносу. 

Таким чином, сучасна система естетичного виховання у 
закладах загальної середньої освіти та вищої освіти недостатньо 
повно реалізує регіональний компонент, внаслідок чого випускники 
закладів освіти недостатньо добре знайомі з народним 
декоративно-ужитковим мистецтвом жителів своєї держави. 
Підвищенню ефективності системи естетичного виховання у 
закладах загальної середньої освіти і вищої освіти та формуванню 
стійких естетичних інтересів, поглядів, переконань тощо, сприяє 
використання засобів народного мистецтва, тому що воно є 
найбільш близьким та відкритим для вивчення. 

Наявність сталого естетичного інтересу до народного 
мистецтва є основою для самоосвіти та самовиховання майбутніх 
фахівців, що також сприяє підвищенню рівня їхньої професійно-
педагогічної та естетичної підготовки.  
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сьогодні освіта в Україні переживає процес модернізації, 

пов’язаний насамперед зі змінами у поглядах на результати 
навчання, які отримують здобувачі початкової освіти.  
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Зазначимо, що останніми роками потік інформації, який 
збільшується, вимагає уваги щодо розвитку мовної компетентності 
молодших школярів. Компетентність у спілкуванні є одним із 
факторів успіху у будь-якій сфері життєдіяльності. Щоб бути 
успішним, потрібно бути комунікативно-активним, соціально-
компетентним, здатним ефективно взаємодіяти та керувати 
процесами спілкування. 

Комунікативна компетентність є однією з основних 
компетентностей, яка формується в межах мовно-літературної 
галузі дисциплін початкової освіти. Завдання вчителя початкової 
школи полягає у тому, щоб допомогти здобувачам початкової 
освіти вільно оволодіти державною мовою, що передбачає уміння 
усно і письмово висловлювати свої думки й почуття, чітко та 
аргументовано пояснювати факти, а також сформувати любов до 
читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для 
ефективного спілкування та культурного самовираження, 
готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих 
ситуаціях [4]. 

Сучасних дітей сьогодні називають Digital natives, оскільки 
щодня вони опиняються у великому потоці інформації як потрібної 
їм, так і абсолютно марною. Тому що діджиталізація не просто 
позначилася на освіті, зараз вчителю доводиться буквально 
боротися за увагу учня з блогерами TikTok та YouTube. Відтак, 
одним з неформальних методів, що стимулює мотивацію до 
навчання та дозволяє привернути увагу дітей до навчальної 
інформації є сторителінг (подання матеріалу у вигляді історій). 

Сторітелінг (від. англ. storytelling: story – історія, telling – 
розповідати) є однією з найдавніших форм людського спілкування, 
яка використовується для розваг та пропаганди освіти та 
культурних цінностей. До того ж, він вважається дуже ефективним 
педагогічним інструментом у розвитку мовних навичок, незалежно 
від віку учнів. Науковець К. Лукаревші вважає розповідь більш 
ефективною у навчанні мови, ніж традиційні методи викладання 
мови, оскільки складання історій є захоплюючим заняттям, яке 
водночас, допомагає активізувати й розширювати словниковий 
запас, використовувати на практиці вивчені граматичні структури 
та удосконалювати вимову [5]. Іншими словами, сторітелінг є 
педагогічною концепцією, яка дає змогу особам, що навчаються, 
розвивати основні мовні навички. 

На думку І. Снітинської, сторітелінг є ключовим сучасним 
інструментом комунікації, тому що історії розповідали завжди і 
всюди. Ми живемо у світі історій і світ несамовито потребує їх, адже 
через них ми здобуваємо досвід, і розважаємося, і ділимося 
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найважливішим. Тобто, ми в будь-якому разі розповідаємо історії, 
тому я певна, що людям це потрібно. І є ще одна важлива мета. 
Історія – це навчання, але не директивне навчання, а – «зі зримого 
пізнавай незриме» [2].  

Отже, в освітньому процесі методика сторітелінгу є однією з 
інноваційних педагогічних технологій, яка не лише допомагає 
засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої історії, а й сприяє 
розвитку особистісних якостей, надихає, змушує замислитися, 
демонструє унікальність уяви кожної людини, допомагає виявити 
активність та творчість. 

Види сторітелінгу 

− культурний – розповідає про цінності, моральність та 
вірування; 

− соціальний – розповідь людей один про одного (можна 
розповідати дітям історії з життя відомих людей, що може стати для 
них прикладом для побудови свого життя). 

− міфи, легенди – вони відображають культуру й 
нагадують нам, чого в житті слід уникати аби бути щасливим. 

− Jump Story – всі полюбляють слухати історії про 
містичних істот, коли неочікуваний кінець змушує підстрибнути на 
стільці від страху. Такі історії допомагають подолати власні страхи. 

− сімейний – сімейні легенди зберігають історію наших 
пращурів. Ці історії передаються з покоління в покоління та мають 
повчальний характер. 

− дружній – ці історії об’єднують друзів, оскільки вони 
згадують про певний досвід, який вони пережили разом. 

− особистий – особисті історії розповідають про власний 
досвід та переживання. Це важливий вид сторітелінга, оскільки 
подібні історії допомагають зрозуміти себе, і почати розвиватися. 

Види педагогічного сторітелінгу 
Класичний сторітелінг. Реальна життєва ситуація (чи 

вигадана історія) розповідається вчителем самостійно. Учні лише 
слухають та сприймають інформацію. При використанні класичного 
сторітелінга вчитель передає учням конкретну навчальну 
інформацію: правила, теорії, експериментальні закони та ін., 
яскраві історії, що легко запам’ятовується. 

Активний сторітелінг. Вчителем задається основа події, 
визначаються її проблеми, цілі та завдання. Діти активно 
залучаються до процесу створення та розповідання історій. Учні 
можуть: створювати історії самостійно, але дотримуватися завдань 
та рекомендацій, які дав вчитель; моделювати різні ситуації та 
шукати шляхи виходу; аналізувати історії самостійно або з 
учителем. 
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Цифровий сторітелінг – формат сторітелінга, в якому 
розповідь історії доповнюється візуальним рядом (відео, скрайбінг, 
майнд-меп, інфографіка). 

Методи сторітелінгу 
Сторітелінг на основі реальних ситуацій: як приклад 

використовуються ситуації, які необхідно вирішити. Сторітелінг на 
основі реальних ситуацій використовується у випадках, коли 
розуміння проблеми важливіше, ніж правильне рішення. Ми 
прагнемо навчати дітей, як поводитись у певних ситуаціях або як 
застосовувати навички та знання, а не заучувати факти. Цей метод 
є чудовим інструментом згуртування колективу, оскільки його 
можна застосовувати для групових обговорень та обміну думками.  

Сторітелінг на основі оповіді: вигаданий або реальний 
оповідач надає необхідну для навчання інформацію. Цей метод 
використовується для підвищення інтересу учнів до теми.  

Сторітелінг на основі сценарію: учень стає частиною історії 
та досягає різних результатів залежно від того, які рішення 
приймає. Метод добре підходить для застосування здобувачами 
початкової школи раніше набутих знань та досвіду. Використання 
сценаріїв додає сенсу знанням учнів та допомагає застосовувати 
їх у реальному світі.  

Сторітелінг на основі проблемних ситуацій: спосіб навчити 
вирішувати проблеми з найкращими результатами. Даний метод 
стимулює застосовувати навички критичного мислення та 
вирішення проблем і надає справжній досвід, який сприяє 
активному процесу вивчення, допомагає систематизувати знання 
та природно інтегрує навчання в школі й реальне життя. 

Отже, унікальність сторітелінгу полягає в тому, що за всієї 
своєї ефективності, історії не є точними інструментами. У них 
немає жорстких правил, лише загальні принципи. За допомогою 
оповідань навіть найскладніші аналітичні дані знаходять «людське 
обличчя». Цінність історій полягає у тому, що вони є потужним 
способом переконання та мотивації, і водночас вони розважають 
аудиторію й надовго фіксуються у її пам’яті. 

Можна зробити висновок, що досконале володіння 
методикою сторітелінгу має вагоме значення для майбутніх 
учителів початкових класів, основною метою яких у межах мовно-
літературного блоку навчальних предметів Нової української 
школи є формування комунікативної компетентності.  
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ДИНАМІКА ЗМІН У ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ 
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
Хижняк І. А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Застосування поняття «освітня програма» в широкому 
суспільному обігу ґрунтується на європейській інтеграції 
української освітньої системи, вивченні відповідного досвіду країн 
світу, зокрема Європи, та прагненні його ефективної адаптації в 
реформуванні вітчизняної школи. Першопочатки цього процесу 
було закладено в 2005 р. підписанням «Болонської декларації», а 
офіційне введення відбулося в 2017 р. з ухваленням Закону 
України «Про освіту», де вперше було надано дефініцію поняття: 
«єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, 
дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), 
спланованих і організованих для досягнення визначених 
результатів навчання» [5]. 

У 2019 р. відповідні зміни було внесено і до Закону України 
«Про вищу освіту», де зміст поняття було конкретизовано для 
сфери вищої освіти таким чином: «освітня (освітньо-професійна, 
освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма – єдиний комплекс 
освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 
завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 
досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, 
що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та 
професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня 
програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не 
передбачати спеціалізації» [4]. 

https://dyvys.info/2018/03/20/zustrichi-shhozminyuyut-zhyttya-iryna-snitynska-rozpovila-pro-chas-istorij-interv-yu
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http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11312
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf
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На основі цих та інших нормативних документів і відповідних 
вимог оновлення змісту й методів вищої педагогічної освіти у ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» від 2017 р. 
розробляється перша освітня програма «Початкова освіта» 
магістерського рівня вищої освіти [1]. Надалі ця освітня програма, 
що має професійну орієнтацію, піддається щорічним оновленням 
до 2020 р. [2], і лише із 2021 р. зазнає суттєвої модернізації [3].  

Порівняння основних характеристик варіантів освітньо-
професійної програми підготовки магістра у ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» засвідчує відбиття в динаміці 
основних тенденцій до стандартизації, універсалізації та інтеграції 
в змісті фахової підготовки магістрів, властивих усій освітній 
системі України в означений термін. 

Так, одним із основних векторів модернізації ОПП 
«Початкова освіта 2021 р. стала суттєва зміна професійної 
кваліфікації випускника та введення освітньої кваліфікації, пор.: 
«Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Організатор 
початкової освіти» [1], [2] і «Магістр початкової освіти. Учитель 
початкових класів закладу загальної середньої освіти» [3]. 

Значних змін зазнало і формулювання мети ОПП: якщо в 
попередніх варіантах вона мала більш конкретизований характер і, 
по суті, містила перелік завдань ОПП, то в програмі 2021 р., у 
відповідь на вимоги нормативних документів, вона відображає 
норми НРК України, місію та візію ДВНЗ «ДДПУ», корелює з 
відповідними формулюваннями в ОПП підготовки бакалавра й 
доктора філософії зі спеціальності 013 Початкова освіта [1], [2], [3]. 

Поняття «особливість освітньої програми» було практично 
відсутнє у вітчизняній освітній практиці, і в програмах  
2017–2020 рр. її формулювання досить стисле, не передає жодної 
із особливостей програми, оскільки більшість ЗВО України на той 
час вибудовували свої ОПП аналогічним чином: «Освітня програма 
стандартизована до стандарту «Початкова освіта», містить чотири 
вибіркові блоки (навчальні дисципліни за вибором студента)» [1]. У 
ОПП 2021 р. цей пункт ОПП включає значно більше характеристик: 
технологію безперервної науково-дослідницької підготовки; 
інтегрований характер обов’язкових освітніх компонентів, 
можливість кредитної мобільності здобувачів ВО у межах 
Міжуніверситетської угоди студентської академічної  
мобільності [3]. 

Відмінності компетентностей випускника та програмних 
результатів навчання у ОПП 2017–2020 рр. та 2021 р. також 
ілюструють тенденції до глобалізації та стандартизації, 
поступовому відході від конкретних знань, умінь і навичок до 
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узагальнених здатностей здобувача вищої освіти – його 
компетентностей. 

Отже, динаміка змін у освітньо-професійних програмах 
підготовки магістра зі спеціальності 013 Початкова освіта в ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» відображає 
загальносвітові та загальнодержавні тенденції оновлення освітньої 
системи, що дозволяє якісно готувати конкурентноспроможних 
фахівців у сфері початкової освіти. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТА  
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Хмарна О. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
В останні роки всюди використовуються цифрові та 

інформаційно-комунікаційні технології. Вони дозволяють 
організувати активне навчання та віддалено обмінюватися даними 
перебуваючи у різних місцях, за наступною схемою: викладач → 
викладач, викладач → учень, учень → викладач, учень → учень. 
Головні орієнтири сучасної освіти – це мінімальні часові витрати та 
підвищення якості освіти за рахунок інтенсифікації. Інтенсифікація 
в освіті – процес підвищення ефективності навчання, засвоєння 
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більшого обсягу інформації за менший чи той самий проміжок часу. 
Сучасні цифрові та інформаційно-комунікаційні технології – один із 
способів підвищення ефективності якості освіти в освітніх 
організаціях вищої освіти без збільшення часу на аудиторні 
заняття. 

Зараз у сучасному суспільстві активно впроваджуються та 
використовуються цифрові та інформаційно-комунікаційні 
технології у сфері освіти, що пов’язано переважно з інтерактивним 
та когнітивним потенціалом глобальної мережі Інтернет. Велика 
економія тимчасових, фінансових, фізичних ресурсів об’єкта у 
процесі навчання робить цифрові та інформаційно-комунікаційні 
технології дедалі актуальнішим як для учнів, так і викладачів. 

Цифрові технології можуть поліпшити та суттєво розширити 
навчальні заняття. Наприклад, на занятті дві групи можуть 
підключатися через Інтернет для вивчення матеріалу щодо 
конкретної глобальної проблеми. Групи можуть працювати разом 
для повнішого розуміння проблеми. У ситуації, коли пропускна 
спроможність обмежена, це можна зробити на рівні аудиторії через 
відеозв’язок (Skype), електронною поштою (yahoo, microsoft, i.ua, 
ukrnet, meta.ua, gmail.com) або за допомогою меседжерів 
(WhatsApp, Telegram , Viber). 

Ментальні карти дуже зручно створювати за допомогою 
цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій. Слід 
підкреслити, що ментальні карти допомагають надати власним 
думкам візуалізацію. Застосування ментальних карт в освітньому 
процесі дуже різноманітне: використання для фіксації думок, 
розуміння та запам’ятовування змісту навчальної літератури або 
конспекту лекції, генерація та запис ідей, розбір нових тем, 
підготовка до прийняття рішення. 

Наприклад, використовуючи цифрові та інформаційно-
комунікаційні технології, учні можуть збирати, інтегрувати та 
подавати інформацію, створюючи мультимедійні проєкти з 
використанням таких програм, як PowerPoint, HyperStudio, Adobe 
Photoshop, iMovie, Vimperor та iPhoto. Оскільки учні збирають 
інформацію з інтернет-джерел, вони мають розвивати навички 
критичного мислення, щоб оцінювати зміст отриманої інформації 
та аналізувати її на предмет обґрунтованості. Крім того, учні 
повинні визначити потребу в додатковій інформації і відсіяти не 
важливу. Як тільки учні синтезують інформацію, то зможуть 
створювати мультимедійні презентації, розвиваючи свої творчі 
навички. 

За допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових 
технологій учні отримують свободу вибору індивідуальної 
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траєкторії, набувають здатності працювати в особистому темпі, 
режимі. Такі технології забезпечують індивідуалізацію навчання, за 
якої кожен учень працює на рівні своїх здібностей. 

Таким чином, встановлено, що ефективність та якість освіти 
в сучасному суспільстві не можлива без використання цифрових та 
інформаційно-комунікаційних технологій, що обумовлено широким 
спектром їх потенційних можливостей. Цифрові та інформаційно-
комунікаційні технології цікаві для учнів і надають великий 
потенціал в освітньому процесі, але водночас важливо знати, що 
деякі учні можуть бути менш впевненими у навчанні з 
використанням цифрових та інформаційно-комунікаційних 
технологій і, отже, необхідно вжити заходи для забезпечення 
рівності доступу до цифрових та інформаційно-комунікаційних 
технологій та мережі Інтернет. Також такі технології надають 
швидкий зворотній зв’язок як для тих, хто навчається, так і для 
викладача. 
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Реформування освіти України в контексті Нової української 
школи вимагає від майбутнього вчителя високої педагогічної 
культури та методичної майстерності. Особливого значення це 
питання набуває при підготовці вчителя музики у зв’язку з 
багатогранністю його діяльності як педагога, вихователя та 
виконавця. Учителеві музики необхідно вміти не тільки високо 
художньо виконати твір, що вивчається в класі, а й глибоко, 
яскраво й дохідливо розкрити його зміст. 

Особливою пізнавальною, теоретичною діяльністю, яка 
полягає в утворенні наукових понять, оперуванні ними і 
практичному їх застосуванні вчені вважають мислення. Вони 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_31
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визначають цей феномен як цілісне і системне явище, для 
дослідження якого необхідно вивчати властивості його структурних 
компонентів та зв’язки з іншими психічними процесами. 

В основі музичного мислення лежать психофізіологічні 
закономірності, характерні для мислення людини взагалі. Воно має 
рефлекторну природу, є аналітико-синтетичною діяльністю, 
здійснюється під впливом об’єктів зовнішнього середовища, як і всі 
види мислення має активний характер. Загальним для сучасних 
музикознавців (Б. Асаф’єв, М. Арановський, М. Бонфельд, 
Н. Дяченко, Г. Павлій, С. Петриков, О. Соколов, О. Сохор, 
В. Ражніков, Ю. Цагареллі, І. Цуккерман, Б. Яворський та ін.) є 
погляд на музичне мислення як соціально та історично зумовлене 
явище, що відображає особистісне ставлення людини до 
музичного мистецтва й за своєю сутністю є виявом самостійних 
музично-пізнавальних здібностей. 

Зазначимо, що для людей творчих професій ефективність 
навчання досягається тоді, коли нові знання здобуваються в 
результаті творчої діяльності, коли навчальний процес 
максимально наближається до практичної роботи та нові 
дисципліни вивчаються у контексті діяльності музиканта. Із огляду 
на це доцільно вибудовувати процес музичного навчання студентів 
на основі компетентнісного підходу. У логіці компетентнісного 
підходу зміст освітнього процесу має вибудовуватись на 
професійних завданнях. Сенс такого підходу у тому, щоб 
забезпечити у студентів як формування цілісного сприйняття 
знань, так і отримання необхідного досвіду у самостійній творчій 
діяльності, вміло використовуючи набуті знання на практиці. 

Одне із важливих умінь для вчителя музики, є володіння грою 
на інструменті. Для сучасного музиканта, крім традиційних засобів 
ефективного вирішення проблем систематизації, поширення, 
зберігання, вивчення та передачі інформації, стає необхідним 
вміння аналізувати, переробляти, виділяти суттєве, шукати 
способи вирішення та застосовувати отриману інформацію у 
практичній діяльності. Усе це разом визначає рівень інформаційної 
компетентності сучасного музиканта. Нині здійснюється суттєве 
перетворення діяльності музиканта, змінюється процес навчання, 
він стає інтелектуально-технологічним, заснованим як 
безпосередньо на взаємодії викладача з учнями, та й 
інтерактивному спілкуванні.  

Набуті в процесі навчання здібності музичного мислення 
підвищують творчий потенціал студентів, рівень їхньої художньо-
естетичної культури, необхідні в подальшій професійній діяльності 
вчителя музики сучасної школи. 
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Специфічність мислення сучасного вчителя зумовлюється 
нестандартністю, складністю та динамізмом його професійної 
діяльності. 

Із різних способів творчої діяльності музиканта, виділяють 
такі складові його музичного мислення: виконавське, 
композиторське, звукорежисерське, темброво-творче мислення. 

Кожна з цих складових звертається до певних музично-
мовних засобів, що є підставою для їх розмежування, а також 
дозволяє виділити специфічні для кожного з них прості складові 
музичного мислення.  

Композиторське мислення спрямоване на роботу з 
тембром, мелодією, гармонією, фактурою та композиційною 
формою. Відповідно, воно представлене такими простими 
складовими як темброве, мелодійне, гармонійне, фактурне та 
композиційне мислення, яким належить особлива роль у 
вдосконаленні музичного мислення загалом. 

Виконавче мислення звернене до дій з темпом, агогікою, 
артикуляцією та динамікою.  

Звукорежисерське мислення – до просторового та 
колористичного вибудовування віртуальної акустики, а темброво-
творче мислення – до синтезу звуку.  

Отже, розробка методів розвитку музичного мислення 
студентів має ґрунтуватися на етапах роботи над музичним 
твором, а також на видах інтонаційно-творчої діяльності виконавця. 

Значущим чинником формування музичного мислення є 
активне включення здобувача вищої освіти в процес 
інструментальної підготовки, яка найбільш сприяє індивідуальному 
та професійному зростанню особистості і є необхідною складовою 
фахової підготовки майбутнього вчителя музики. 

Від розвитку музичного мислення багато в чому залежить 
рівень майбутніх професійних проявів студентів як вчителів 
музики. Важливо розробити теоретичні та методичні засади 
розвитку музичного мислення студентів у галузі аранжування та 
виконавства. 

Зазначимо, що розвиток музичного мислення студентів буде 
успішним, якщо: 

− навчально-художня діяльність буде спрямована на 
засвоєння двох складових: аранжування музичного твору та його 
виконання; 

− робота над аранжуванням буде пов’язана з засвоєнням 
елементів композиції (композиційної форми, гармонії, фактури та 
інструментування), що збагатить звуковий матеріал та образно-
асоціативну складову музичного інтонування; 
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− музичний репертуар для роботи в галузі аранжування 
музики та виконавства буде заснований на кращих творах 
класичної, народної та сучасної музики, що ставить перед 
студентом найскладніші мистецькі завдання. 

Методика передбачає: поступовий розвиток творчої 
самостійності у процесі інструментальної підготовки, 
індивідуальний підхід, етапність проведення занять з урахуванням 
принципів особистісно орієнтованого підходу до студентів, 
діалогової взаємодії між викладачем і студентом, співтворчості у 
освітньому процесі. 

Емоційна захопленість процесом виконання поєднується з 
усвідомленням необхідності розвитку музичного мислення та 
опануванням виконавської техніки. Здобувачі вищої освіти 
прагнуть пізнавати музичну культуру світу як духовну скарбницю, 
свідомо ставляться до вивчення художнього змісту музичних 
творів, відчувають активно-перетворювальну дію музики у розвитку 
власного внутрішнього світу. Розуміння особливостей виконавської 
роботи поєднується із сформованістю виконавських умінь та 
навичок. Студенти усвідомлюють мету конкретного виду роботи і 
контролюють свої власні виконавські дії. Вчасно й адекватно 
реагують на зміну педагогічних ситуацій, усвідомлюючи важливість 
необхідних вчасних педагогічних процесів. Мистецька ерудиція 
студентів, прагнення до осмислення власного досвіду спілкування 
з музичними творами, сформованість виконавських умінь та 
розуміння особливостей їх формування забезпечує заглиблення у 
художньо-емоційний зміст музики, оригінальне трактування творів, 
здатність до усвідомленого сприйняття міри оволодіння вміннями 
та навичками виконання на музичному інструменті, – все це є 
складовими частинами впливу на формування музичного 
мислення студентів. 

Отже, зрозуміло, що саме на індивідуальних заняттях, як ні 
на яких інших, при вивченні будь-якого твору є велика можливість 
створювати сприятливі умови для формування музичного 
мислення майбутнього вчителя. Перед викладачем музики ЗВО 
постають серйозні завдання: сформувати такі якості мислення 
студента, які дозволяють йому самостійно, творчо засвоювати та 
переробляти музичну інформацію, що постійно поповнюється; 
озброїти його загальним методом оволодіння новими знаннями. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ У ВИВЧЕННІ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Ябурова Г. Ю. 
Лінгвістичний Центр «Prime Time» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Іноземна мова як один із засобів спілкування і пізнання 

навколишнього світу займає особливе місце в системі сучасної 
освіти в силу своїх соціальних, пізнавальних та розвиваючих 
функцій. Особливу увагу варто приділити навчанню іноземної мови 
в початковій школі, так як всі отримані знання, у вигляді 
фундаменту, варто закладати з раннього віку. 

З огляду на те, що позиції англійської мови в світі як одного з 
головних засобів міжнародного спілкування все більше і більше 
посилюються, і не спостерігається ніяких вагомих тенденцій до 
зупинки або уповільнення цього процесу, проблема використання 
ефективних методів викладання англійської мови представляється 
вкрай важливою. Більш того, постійно з’являються нові методики і 
підходи навчання іноземною мовою, які дозволяють зробити 
навчальний процес набагато цікавіше, а головне більш 
пізнавальним. 

Ідея даної інноваційної технології полягає у тому, щоб 
зробити процес навчання більш цікавим та, що особливо важливо, 
мотивувати учнів до навчання. Гра – це ідеальне навчальне 
середовище з вбудованим дозволом на помилку, спонукає мислити 
нестандартно і розвивати самоконтроль. У вивченні англійської 
мови та формуванні стійкого інтересу до предмету, допомагають 
ігрові освітні технології або гейміфікація, як використання окремих 
елементів ігор у неігрових практиках, або як система, в якій гравці 
задіяні у вирішення штучного конфлікту, що визначається 
правилами та має вираження у кількісному результаті [1, с. 80]. 
Гейміфікація в навчанні передбачає використання ігрових правил, 
використовуваних в сучасних онлайн-іграх, для мотивації учнів і 
досягнення реальних освітніх цілей в курсі вивчення навчального 
предмета [2, с. 122]. 

Відмінними рисами ігрових елементів, що включаються в 
освітній процес, виступають негайний зворотний зв’язок, веселощі, 
завдання, що збільшуються в кількості і постійно ускладнюються, 
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майстерність, індикатори прогресу (наприклад, через значки / 
таблиці лідерів), соціальний зв’язок, управління гравцями. 

Гра має на меті привернути увагу учнів до освітнього процесу 
та засвоєння не тільки нового матеріалу, але й закріплення його. 
Гру можна застосовувати на етапі warming up, lead in, vocabulary or 
grammar presentation, vocabulary or grammar practice [3]. Це, 
звичайно ж, не повний перелік ігор, використовуваних під час уроків 
англійської мови в початковій школі, його можна поповнювати до 
нескінченності. Більш того, одна гра може одночасно нести в собі і 
лексичний, і граматичний, і фонетичний матеріал.  

Гра може бути запланованим елементом уроку, а може бути 
і певною педагогічною імпровізацією. Вона може мати місце в будь-
який момент уроку або стосуватися усього уроку. І для цього зовсім 
не обов’язково придумувати складні костюми та інші атрибути, 
часом, щоб зануритися в цікаву гру, необхідні лише сучасні іграшки, 
які зроблять урок цікавим, і вчитель без зусиль зможе підвищити 
мотивацію учнів до вивчення іноземної мови. 

Гра на уроці англійської мови має багатоступеневу мету – 
навчальну, розвивальну і виховну, допомагає пояснити ті чи інші 
мовні або мовленнєві особливості, розвиває навички навчальної 
діяльності, формує інтерес до досліджуваного предмету. Ігрові 
технології можуть бути використані на будь-яких етапах уроку: 
презентації нового матеріалу; автоматизації використання нового 
матеріалу на практиці; закріплення отриманих знань; в якості 
контрольної точки перевірки засвоєння інформації. 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Від початку повномасштабної війни РФ проти України та 
ведення активних бойових дій на території нашої держави значна 
кількість наших співгромадян була вимушена залишити рідні 
терени в пошуках безпечного місця проживання. Не виключенням 
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є і представники студентства, які користуючись підтримкою наших 
європейських та світових економічних і освітніх країн-партнерів, 
мали можливість обрати для себе різноманітні програми 
продовження освіти в будь-якій з обраних країн.  

Унаслідок цього, вони були вимушені активно адаптуватися 
до нових соціальних, освітніх та культурних реалій, що вимагали 
певного ступеня психологічної готовності до такого виду активності. 
У безпосередньому контакті із нашими респондентами, тими 
самими студентами, які були вимушені покинути власну країну, 
власний виш, нами були узагальнені основні психологічні, 
культурні, соціальні та освітні аспекти процесу адаптації до нових 
умов життя, спілкування та навчання, та розроблений пілотний 
опитувальник, текст якого запропоновано нижче (двома мовами – 
українською та англійською). 

1. Який Ваш вік? How old are you? 
2. Яка Ваша стать? What is your sex? 
3. На якому курсі Ви навчаєтесь? What course are you on? 
4. Ваша майбутні спеціальність? What is your future 

specialty? 
5. Скільки часу Ви провели за кордоном? How much time 

have you spent abroad? 
6. Чи співпадає Ваша спеціальність з тієї, яку Ви отримували 

в Україні? Is the specialty you are getting now the same as in the 
Ukrainian higher educational establishment? 

7. Відмітьте на шкалі від 1 до 5 як часто ви стикаєтеся зі 
різноманітними ускладненнями, що пов’язані із змістом нових 
навчальних курсів. Mark on the scale from 1 to 5 how often do you 
face different difficulties connected with the sense of academic courses 
abroad. 

8. Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки зручна для Вас 
форма навчання у іноземному виші. Mark on the scale from 1 to 5 
comfortable it is for you to be involved in a studying process at the 
foreign higher educational establishment. 

9. Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки поліпшує 
інтеграцію до навчання у іноземному виші організаційна складова 
процесу (студент-куратор). Mark on the scale from 1 to 5 how much 
the process of integration into studying at the foreign higher educational 
establishment can be improved by the means of organizational work 
(student-tutor, student group-leader). 

10.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки зрозуміла для Вас 
мова спілкування у країні перебування. Mark on the scale from 1 to 
5 how much you understand the language of the country you are 
staying now. 
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11.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки Ви спроможні 
підтримувати діалог іноземною мовою. Mark on the scale from 1 to 5 
how much you can maintain the dialogue in a foreign language. 

12.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки Ви поінформовані 
про культурні особливості країни, в якій Ви перебуваєте. Mark on 
the scale from 1 to 5 how much you know about cultural peculiarities of 
the country you are staying now. 

13.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки Вам легко 
зрозуміти побутову поведінку мешканців іноземної країни. Mark on 
the scale from 1 to 5 how easy you understand everyday actions of the 
local citizens. 

14.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки Ви володіли 
початковою інформацією про країну, в яку планували виїхати. Mark 
on the scale from 1 to 5 how much information about the country you 
were playing to move in you had. 

15.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки легко Ви 
встановлюєте контакт з представниками іншої культури на 
побутовому рівні. Mark on the scale from 1 to 5 how easy you to make 
a contact with the representatives of another country at the level of 
everyday communication. 

16.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки легко Ви 
встановлюєте контакт з представниками іншої культури у ситуації 
навчальної взаємодії. Mark on the scale from 1 to 5 how easy you to 
make a contact with the representatives of another country in academic 
communication. 

17.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки часто Ви 
стикалися з позитивними емоційними проявами до Вас з боку 
іноземців. Mark on the scale from 1 to 5 how often you faced positive 
emotional conditions from foreigners (felling of support, 
encouragement, involvement). 

18.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 чи вдалося Вам встановити 
емоційний контакт з представниками іноземної культури. Mark on 
the scale from 1 to 5 whether you managed to establish emotional 
contact with the representatives of another culture. 

19.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки Вам вдалося 
уникнути комунікативних бар’єрів. Mark on the scale from 1 to 5 how 
much you managed to avoid communicative barriers. 

20.  Відмітьте на шкалі від 1 до 5 наскільки загалом 
комунікативне середовище навколо Вас є комфортним. Mark on the 
scale from 1 to 5 how much comfortable it is for you to be in cultural and 
educational surrounding you are in. 

При обробці результатів опитування питання з першого по 
шосте включно мають якісний та індикативний характер 
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дозволяючи розподіляти студентів за майбутнім фахом, віком, 
періодом навчання тощо. Питання з сьомого до двадцятого мають 
кількісний характер та дозволяють ранжувати студентів як за 
різними показниками соціо-психолого-педагогічної адаптації, так і 
за цим показником у його інтегральному втіленні. Більш розгорнуті 
дані щодо рівнів прояву соціо-психолого-педагогічної адаптації, 
інформацію щодо її валідності, надійності, репрезентативності 
надамо у наших подальших роботах. 


