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ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ
НА ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ
Анотація та ключові слова. Використання гри як педагогічного впливу в
системі психокорекційних заходів в роботі з дітьми з особливими освітніми
потребами. Психокорекція, гра, психологічна корекція, психокорекційні заходи,
педагогічних вплив, особистість.
Abstract and keywords. The article examines the game for pedagogical
influence on the personality of the child. Psychocorrection and play in the work of a
psychologist. Psychocorrection, play, psychological correction, pedagogical
influence, personality.
Гра допомагає індивіду вийти з реальності, можливо у спрощеному, ніби
віддзеркаленні вигляді пізнавати світ, навчатись, вирішувати конфліктні та
виходити зі стресових ситуацій. Спостерігаючи за грою дітей психолог
(психотерапевт) проводить психокорекцію та психодіагностику, які можуть
стати у нагоді для подальшого впливу на їхній розвиток.
Терміном «корекція» першочергово окреслювали масив педагогічних
впливів, які були спрямовані на поліпшення або компенсацію недоліків,
можливих відхилень як у психічному, так і у фізичному розвитку маленької
людини. Поняття «корекція психічного розвитку» у змісті дефектології
використовували як спосіб психолого-педагогічної допомоги дітям, у яких
прослідковувались проблеми у розвитку. На даний час це поняття активно
застосовується активним у віковій та клінічній психології стосовно дітей з
особливими освітніми проблемами, а також дітей із нормальним психічним та
фізичним розвитком.
Дуже часто поняття «психологічна корекція» плутають або підміняють
терміном «психотерапія». Психотерапія – це система спеціально організованих
методів лікувального впливу, а психокорекція – процес, який ціленаправлено
використовується для виправлення тих чи інших розладів [1].
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Сутність психокорекції у підборі психологічних прийомів, які
застосовуються психологами у процесі корекції особистісних якостей або
функціональної поведінки психічно здорової людини; корекції недоліків, які не
синтезуються на органічній основі, нестійкі, сформовані у досить ранньому віці
й у подадльшому практично не змінюються.
Аналіз наукових досліджень показує, що психокорекція широко
використовується у психіатричній клініці, а психотерапія застосовується у
процесі клінічного визначення неврозів і психосоматичних захворювань.
Тому термін «психотерапія» включає систему медико-психологічних
засобів, які застосовуються лікарями у процесі лікування розладів особистості,
а термін «психокорекція» відповідно включає сукупність психологічних
прийомів, які психологи-практики застосовують для виправлення недоліків,
якостей, властивостей або поведінки психічно здорової особистості.
Достатньо дискусійним є питання, хто з фахівців вузько направлено може
застосовувати методи психотерапії (так, фахівці зі спеціальною медичною
освітою), а які психокорекцією, – ті, що мають освіту психолога. Наголосимо,
що психолог проводить психокорекцію з людиною, яку умовно можна назвати
здоровою як фізично, так і психічно, але самостійно вирішити проблему вона
не може. Для людини, яка страждає соматичними або психічними
захворюваннями, розвитком аномалій психічних та поведінкових процесів у
нагоді можуть стати наступні фахівці: нейропсихолог, психоневролог,
патопсихолог, дефектолог, психіатр, що залежатиме від віку, її скарг та
конкретного запиту. У такому випадку вплив психокорекційних заходів
необхідно спрямувати на трансформацію виявлених сформованих властивостей
особистості, підтримку, фокусування та розвиток здорової сфери життя дитини,
допомога якій надається.
Корекційний вплив під керівництвом відповідного фахівця може бути
виділений як елемент освітнього процесу; цілісний педагогічний вплив на зміну
формування особистості дитини, а саме сукупність корекційно-виховної й
корекційно-розвивальної
діяльності,
практичне
наповнення
заходів
педагогічного впливу на особистість дитини з діагностикою певних відхилень у
поведінці, вектор застосування яких спрямований на зміну емоційно-вольової
сфери та пізнавальних здібностей індивіда з удосконаленням його особистісних
якостей.
Звернемо увагу, що одним із методів психокорекційного впливу на
особистість дитини та дорослого – метод ігрової терапії – вперше був описаний
та застосований у 60-х рр. XX ст. в Америці як програмно-психологічна
допомога дітям початкової школи, як метод задоволення потреб
життєдіяльності будь-якої дитини.
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Гра є надзвичайно важливим етапом гармонійного розвитку особистості.
Гра може бути використана для психокорекційного процесу у груповій
психотерапії або/та соціально-психологічній адаптації; вона може стати у
нагоді діяльності по розвантаженню напруженості, тривоги, внутрішнього
страху особистості, в т.ч. для підвищення самооцінки. Функціональна
діяльність у вигляді гри дозволяє накопичити пласт культурного досвіду,
сприяє розвитку навичок, умінь для прояву творчих здібностей у тому чи
іншому ракурсі життєдіяльності.
Вченими-практиками психологічної науки сучасності доведено, що
застосування
гри,
ігрових
методів
підвищує
результативність
психотерапевтичного та лікувально-корекційного впливу у роботі з дітьми
різних вікових категорій, так як будь-який прояв дії як гри у дитини дозволяє
виявити приховані конфліктні сторони, пригнічені емоції, тому є, певним
чином, символічним фактором. Надзвичайно важливим етапом означеного
процесу є правильна інтерпретація виявлених факторів з подальшим
цілеспрямованим донесенням до усвідомлення дитиною. Адже відомо, що
дитина, на відміну від дорослого, не може точно описати стан свого
занепокоєння словами за відсутності у неї техніки словесних асоціацій.
Відмітимо основні психологічні механізми корекційного педагогічного
впливу ігрової діяльності:
− процес моделювання системи соціально-суспільних відносин у дієвонаочній формі в особливих ігрових умовах, рівень яких дозволяє дитині
дотримуватись певних правил та орієнтуватись у цих відносинах;
− позиціонування дитиною подолання пізнавального й особистісного
егоцентризму та послідовної децентрації, завдяки чому відбувається
усвідомлення власного «Я» у грі як розвиток соціальної компетентності для
напрацювання умінь вирішення проблемних ситуацій;
− образ формування реальних відносин (з прикладним програванням) як
відносин співробітництва й кооперації між однолітками на умовах
рівноправного партнерства, що у свою чергу сприятиме позитивному
особистісному розвитку;
− поетапне напрацювання під час гри нових умінь та навичок для
адекватної орієнтації дитини в ситуації вирішення конфлікту у парі дитинадитина, дитина-дорослий, інтеріоризація й засвоєння;
− розвиток і напрацювання дитиною умінь та навичок виокремлювати
емоційні стани, які проживаються у певний життєвий період; сприймати та
усвідомлювати їх завдяки вербалізації з формуванням їхніх нових значень;
− формування дитиною здатності довільно регулювати діяльність,
підпорядковуючи поведінку системі соціально-орієнтованих або природно7

орієнтованих правил, що сприяють ідентифікації певної ролі, а також поведінку
в ігровій кімнаті [2].
Сформулюємо основні функції психолога у ігрових заняттях, над якими
він проводить спостереження:
1. Прийняття дитини ‒ атмосфера сприйняття.
2. Співпереживання дитини ‒ емоційне сприйняття.
3. Відображення та вербалізація почуттів та/або переживань дитини у
формі, яка максимально зрозуміла для неї.
4. Самоідентифікація дитиною власної гідності, самооцінки та самоповаги
у процесі ігрових умов, акцентуючи увагу на переживаннях почуттів.
Сформулюємо етапи ігрових занять:
1. Встановлення емоційного контакту: знайомство дитини з ігровою
кімнатою та психотерапевтом, вільний час у грі.
2. Розігрування дитиною (за спостереженням) ситуації, яка нагадує
психотравмувальну подію; у процесі ррозігрування дитина керує як грою, так і
ситуацією.
3. Перенесення дитини з пасивної ролі потерпілого в активну.
4. Директивний принцип, ініціатива в ігрових ситуаціях водночас
належить психотерапевту.
Важливою ознакою гри є ситуації, які швидко змінюються,
відбувається перевтілення та прояв тих чи інших емоцій, почуттів тощо, в
яких опиняється об’єкт, швидке пристосування дій до нової ситуації.
Методи, що використовуються у ігровій терапії визначають її як цілісний
переважний фактор їх використання, диференціювання з урахуванням
показань, запитів, процесу здійснення психотерапевничної роботи й
особливостей клієнтів.
Аналіз наявних друкованих та електронних джерел показав, що питання
психокорекції та педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, яке
нами було висвітлено у даній статті потребує більш широкого розгляду та
вивчення українськими науковцями та розширення україномовних джерел
досліджень.
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«ЧАС ЗНАНЬ ПРО СВОЮ ДИТИНУ»:
НАВЧАННЯ БАТЬКІВ КОНГРУЕНТНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
ЯК ЗАСОБУ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ
Анотація. У статті представлено досвід просвітницько-корекційної
роботи з батьками вихованців закладу позашкільної освіти з метою розвитку
когнітивної,
емоційної,
комунікаційної
складових
їх
психологічної
компетентності.
Ключові слова. Обдаровані вихованці, батьки як партнери своєї дитини,
психологічна компетентність, корекція батьківської позиції, емоційний
інтелект, конґруентна комунікація.
Актуальність проблеми. Створюючи умови для становлення творчої
особистості дітей у позаурочний час, заклад позашкільної освіти у вирішенні
цього завдання, очевидно, потребує партнерства з батьками, які є першим і
значущим соціальним оточенням дитини, що може і має задовольняти базові
потреби дитини: у безпеці, безумовному прийнятті, підтримці, схваленні,
повазі, визнанні, самореалізації (А.Маслоу) [3].
Від батьків великою мірою залежить становлення дитини як особистості,
здатної до самоактуалізації (К.Роджерс) [4], адже саме вони створюють умови і
здійснюють своєрідний психолого-педагогічний супровід цього процесу. Від
рівня батьківської психологічної і комунікативної компетентності залежить, чи
стануть вони зацікавленими соратниками педагога і справжніми партнерами
своєї дитини у досягненні нею вершин її розвитку.
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Аналіз публікацій. Проблема обдарованості є пріоритетною у психології
особистості (О.Кульчицька, А.Матюшкін, Б.Теплов та ін.), оскільки саме
розвиток творчих здібностей людини виступає умовою сталого, гармонійного
розвитку будь-якого суспільства. Психологічні особливості і проблеми
обдарованих розглядали Л.Ф.Бурлачук, Г.С.Костюк, В.О.Моляко, Н.С.Лейтес,
Я.Н.Пономарьов та ін. Роль батьків і сім’ї загалом як особливої частини
соціального середовища у психологічному (особистісному) та соціальному
становленні дитини (обдарованої у тому числі) розглядається в роботах
К.Д.Ушинского, В.О.Сухомлинського, С.Соловейчика, Б.Спока, Дж.Байярда та
ін.
Мета статті – представлення змісту просвітницько-розвивальної роботи
керівників творчих об`єднань закладу позашкільної освіти з підвищення рівня
психологічної компетентності батьків.
Виклад основного матеріалу. К.Д.Ушинський підкреслював, що і батьки, і
педагоги мають розуміти, що вони роблять одну спільну справу й повинні
взаємно довіряти й допомагати один одному у вивченні «природи маленької
людини» [цит. за 5, с.1].
Батьки ж можуть першими помітити бар’єри – обмеження особистісного
плану, з якими стикається їх дитина на шляху реалізації і розвитку своїх
здібностей і обдарувань:
− неадекватна самооцінка: завищена, що може проявлятись (або певною
мірою бути причиною) у високому рівні домагань, іноді – невиправданому), що
призводить до егоцентризму, часто надмірно високої вимогливості до інших
(партнерів, наприклад), зверхності, нетерпимості, грубості, конфліктності;
− занижена самооцінка, що призводить до невпевненості, сумнівів у собі,
залежності від думки інших, тривожності;
− підвищена емоційність і вразливість, недостатній рівень стресостійкості
мають як наслідок невротизацію, емоційну нестабільність і залежність,
підвищений рівень тривожності, страхи;
− емоційна залежність від власних результатів і соціального визнання
викликають до життя негативні почуття: гнів, заздрість тощо.
У розвитку особистості, згідно з теорією К.Роджерса, вагомим фактором є
ставлення до особистості значущих людей, перш за все батьків. Це ставлення
вчений поділив на два типи: безумовна позитивна увага та обумовлена
позитивна увага. У першому випадку дитина отримує від значущих інших
повне прийняття і пошану, а її «Я-концепція», що тільки формується,
відповідає всім природним потенційним можливостям, дитина засвоює
позитивний
досвід
самопізнання,
психологічного
«дозрівання»,
самодостатності, здатності до конструктивної взаємодії, спроможності
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попереджувати
конфлікти,
розвиває
свій
особистісний
потенціал,
стресостійкость. У другому випадку дитина стикається з прийняттям одних і
відхиленням інших своїх рис, що робить її залежною від оцінки інших [4].
Сім’я – школа взаємин: зі світом, з людьми, з собою. «Минуле було
ієрархічне; майбутнє – засноване на співпраці» [6, с.37]. А на думку Томаса
Гордона, сучасні батьки користуються практично тими ж самими методами
виховання дітей, якими користувалися їхні батьки, батьки їхніх батьків і таке
ін. [2, с.35].
Мета закладу освіти – створити для батьків умови для оволодіння
знаннями, засобами, методами та психологічними «інструментами»,
застосування яких сприятиме розвиткові емоційного інтелекту батьків та
формуванню їх підтримуючої поведінки, оптимізуватиме їх спілкування з
дитиною. У нашому закладі ці умови спроєктовано при розробленні
просвітницько-розвивальної програми «Час знань про свою дитину», що
реалізується засобами тренінгових технологій.
Батьки часто формулюють певні проблеми (обмеження) дитини наступним
чином: «Моя дитина боїться виступу», «Моя дитина не справляється з
емоційним навантаженням», «Моя дитина не сприймає поразки» тощо. Їх
реакція на емоційний дискомфорт дитини може бути і є різною, а по суті є
втечею від проблеми і втечею від справжньої комунікації зі своєю дитиною [1]
− спроби розрадити, заспокоювання, а по суті знецінення почуттів дитини:
«Через це події не варто засмучуватися (плакати, засмучуватися, переживати)»
або просто: «Не переживай»;
− відволікання уваги, відхід від проблеми: «Не варто про це говорити»,
«Це нісенітниця», «Воно того не варте»;
− зайвий дидактизм, позиція експерта: «Я ж тобі казав…»;
− реакція розчарування від невідповідності власних очікувань і
результатів дитини «Знову?»;
− підтримка
дитини
часто
розуміється
в
«найпростішому»
стереотипізованому вигляді: «Ти все одно – кращий!»;
− нівелювання результатів і значущості «іншого», що може і часто
призводить до деформації уявлень дитини про світ, себе у світі, «інших для
себе» тощо: «Йому підсуджували» тощо.
Отже, емоційний інтелект батьків потребує розвитку і корекції за
декількома аспектами, на думку дослідниці О.С.Нестерової [цит. за 5, с.35]:
аксіологічний – тип ставлення батьків до своє ї дитини, здатність до
саморефлексії; когнітивний – знання і розуміння чинників впливу на
становлення дитини як особистості, готовність до діяльності пізнання і
самопізнання, особливості ставлення до засобів вирішення проблемних
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ситуацій; інформаційно-змістовий: наявність знань про закономірності
психічного розвитку і становлення дитини, про індивідуальні особливості своєї
дитини, способи організації життєдіяльності дитини, спрямованої на її
розвиток; емоційний – рівень розвитку емоційного інтелекту батьків, здатність
до емоційної саморегуляції; поведінковий / операційно-діяльнісний: рівень і
стиль взаємодії з дитиною; комунікативний – володіння техніками ефективної
комунікації) і має призвести до зміни позиції від менторської або захисної до
партнерської.
Навчання засадам батьківської гуманної педагогіки, педагогіки
партнерства передбачає мотивацію до отримання / корекції педагогічних знань,
формування партнерської позиції на основі аналізу свого батьківського досвіду,
коли не відкидається різниця в життєвому досвіді, знаннях між дитиною і
дорослим, а передбачається безумовне право на рівність, довіру, право на вибір,
на власну гідність, на повагу, право бути такою, якою дитина є, а не такою,
якою хочуть її бачити (педагог чи батьки).
Насправді батьки мають самі поступово позбавлятися обмежувальних
стереотипів сприйняття власної дитини, ставлячи собі запитання:
− Чому це так? Що я знаю про свою дитину та про себе як батька (мати)?;
− Наскільки безумовно я приймаю свою дитину?,
− Наскільки я сам стабільний емоційно і можу навчати цього мою
дитину?;
− Наскільки я сам «дорослий»? (позиція), Чи не проєктую я на дитину свої
мрії? Очікування? Чому я це роблю?
− Як я спілкуюсь зі своєю дитиною?
− Чи вмію я надавати їй підтримку, не роблячи її залежною?
Однією з важливих умов розвитку обдарованості й особистісного
зростання дітей є вміння батьків надавати фасилітуючу підтримку своїм дітям.
Для цього залучаємо батьків до рефлексування свого дитячого і дорослого
досвіду, даємо можливість «постояти в черевиках дитини», навчаємо їх
технікам відкритої конгруентної комунікації.
Ось приклади таких тренінгових вправ.
Вправа «Так». Група батьків поділяється на пари. Один з учасників
говорить фразу, що виражає його стан, настрій чи відчуття, інший ставить йому
запитання, щоб з’ясувати деталі. Вправа вважається виконаною, якщо у
відповідь на запитання учасник одержує три позитивні відповіді – «так».
Вправа «Пам’ятаю, якось…»
Згадайте себе в дитинстві: були у вас поразки? програші? Як ви реагували?
Як ви хочете, щоби реагувала ваша дитина? Чому?
− Що, як вам здається, відчуває ваша дитина під час стресу?
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− Як ви розумієте, що ваша дитина «стресонула»?
− Згадайте, запишіть та розкажіть свій перший спогад, який асоціюється у
вас з поняттям «Найбільший стрес у моєму дитинстві»
Вправа «Справжня підтримка».
У напруженій ситуації (підготовка до співбесіди, екзамену, змагань,
випробувань, тощо)
− Я хотів почути від своїх батьків…
− Що для мене було справжньою батьківською підтримкою?
− Я не хотів би чути за жодних обставин…
− Чому я даю поради?
− Як я сам ставлюся до порад?
Вправа «Продуктивна похвала».
− Наскільки для вас самих важливі такі показники успіху, перемог, як
медалі, кубки, грамоти?
− Як ви покажете, що людські якості вище зовнішніх категорій успіху?
Потреба в позитивній увазі інших робить людину вразливою до впливу
соціального схвалення. Надлишок похвал робить дитину залежною від
соціального схвалення, підкріплює внутрішню невпевненість в собі.
Хваліть дитину за її результат становлення. Продовжте речення:
− Ти молодець, що переміг. Але головне –…
− Я пишаюся тобою..!
− Це було сміливо – …
− Так, це важка робота – …
− Ти дійсно можеш робити складні речі: …
− Як ти це зробив?
− Розкажи докладніше!
Вправа «Хочеш почути історію?» Якщо ваша дитина перемогла /
перемагає у змаганнях – тут простіше, всі радіють і всі щасливі. А якщо
програла? А якщо програла слабшому супернику або допустила дурну
помилку?
− Яка Ваша реакція зазвичай?
− Чому вам так важлива була перемога Вашої дитини? (Головна проблема
сучасної дитини, вважає відомий психолінгвіст, нейробіолог Тетяна
Черниговська, – марнославні батьки).
− Яку історію про те, як ви зіткнулися із перешкодами і як змогли їх
подолати, ви розкажете дитині?
Рольова гра «Зроби, як можеш».

13

Завдання: розбийтеся на пари: «дитина» і «дорослий». «Дитина» істерить.
«Дорослий»! маєте заспокоїти «дитину». Для цього спробуйте сказати:
− Такі почуття, як розчарування, гнів і безнадійність, є звичайними
людськими емоціями.
− Незалежно від того, що відбувається (твого результату), я люблю тебе!
Завдання: замість «Ти сьогодні виступав погано» скажіть: «Я знаю, що ти
намагався з усіх сил, і я пишаюся …» (продовжити речення).
Підкріпіть свої висловлювання жестом (жестами) прийняття.
Вправа «Почуй почуття». Застосування батьками технік «активного
слухання» допомагають дитині не боятись, а розуміти і приймати свої почуття,
навчатись їх висловлювати в соціально прийнятній формі полегшують
вирішення ними особистісних проблем.
Що, по-вашому, насправді відчуває дитина, коли говорить:
− Мені «по барабану!»?
− Я так і знав, що …
− Він завжди…
− Я завжди …
− Я ніколи не переможу у цих змаганнях.
− Мені обридло бути другим!
− Залиште мене у спокої, я не хочу ні з ким розмовляти!
Завдання: використайте техніку «активного слухання», щоби продовжити
розмову зі своєю дитиною:
− Розкажи мені про це. Я хочу про це почути;
− Схоже, це дійсно важливо для тебе;
− Давай це обговоримо.
Пам’ятайте про невербальні засоби комунікації.
Отже, запропонована гуманістична етика (і технологія) спілкування
утверджує не рольове, а особистісне спілкування (підтримка, співпереживання,
довіра); зумовлює використання особистісного діалогу як домінуючої форми
навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання
життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору,
авансування успіху, самоаналіз, самооцінка, самопізнання.
Висновки та перспективи подальшої роботи. Батьки і сім’я загалом,
безперечно, мають великий вплив на особистісне становлення дитини.
Запровадження в системі педагогічної взаємодії з батьками вихованців закладу
позашкільної освіти комунікативних тренінгів допоможе батькам як
зацікавленим учасникам освітнього процесу актуалізувати та оновити знання з
дитячої психології, подолати певні стереотипи батьківської комунікації й
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опанувати перспективними комунікативними техніками, які допоможуть
будувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію зі своїми дітьми заради їх особистісного
і творчого становлення й розвитку.
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Анотація: проаналізовано проблеми підготовки дитини до успішного
дорослого життя, формування м’яких навичок як універсальних і важливих для
успішного професійного й життєвого самовизначення людини; висвітлено
аспекти мікронавчання, гейміфікації навчання, окреслено важливість розвитку
латерального мислення.
Abstract: the problems of preparing a child for a successful adult life, the
formation of soft skills as universal and important skills for successful professional
and life personal identity are analyzed; aspects of microteaching, gamification of
learning are informed, the importance of the lateral thinking development is defined.
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Глобальні зміни у житті суспільства впливають на спосіб життя, мислення,
спілкування, визначення цінностей, прогнозування майбутнього кожної
людини. Складно сьогодні передбачити престижні професії наступних
десятиліть, необхідні особистісні якості та професійні уміння. Підготувати
дитину до успішного дорослого життя можна лише за умови сформованих
умінь швидкої адаптації до змін. Пріоритетності набувають гнучкі навички
особистості.
Формування гнучких (м’яких) навичок (soft skills) як універсальних і
важливих для успішного професійного й життєвого самовизначення людини
будь-якої професії починаються уже із закладів дошкільної освіти.
Синхронізація реформ Нової української школи та розвитку дошкільної освіти з
метою підготовки здобувачів освіти до подальших етапів життя, пов’язаних зі
здобуттям нових знань та набуття компетентностей, визначають результат
якості навчання.
Швидкісна комунікація, зростання сфери освітніх послуг, осучаснення
форм праці, зростання конкуренції, посилення особистісного фактора
життєздатності суспільства формують вимоги до успішного майбутнього
людини. Застарілі моделі школи не відповідають викликами часу, тому освіта
революційно змінює принципи, формати, форми навчання.
Сучасні діти багато часу проводять у взаємодії із комп’ютерами,
планшетами, телефонами та іншими пристроями. Технології відкривають
величезні можливості не тільки для розваг, спілкування, але й для навчання,
саморозвитку.
Ідеально поєднується з мобільним оточенням здобувачів освіти формат
мікронавчання. Складний матеріал, подрібнений на частини, урізноманітнений
відео, візуальними ефектами, позбавляє втомлюваності під час навчання, краще
запам’ятовується. Можливість невимушено повернутися до перегляду, мати
свободу у виборі часу навчання особливо актуальні у період дистанційного або
змішаного навчання. Проходження обов’язкових етапів мікронавчання
(попереднє обмірковування, визначення для себе завдань; виконання завдань із
зануренням у проблему; самооцінювання, рефлексія) розвивають у здобувачів
освіти самостійність, уміння контролювати час, навантаження, планувати
діяльність, діяти в інтерактивному ракурсі [3]. Через довіру, уміле керівництво
педагога зростає самоповага, мотивація до навчання. Короткі модулі навчання
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звужують контент до найголовнішого, уможливлюють швидко, у самостійно
визначений час отримати актуальну інформацію у цікавій формі.
Педагоги змушені постійно вдосконалювати методи розвитку пізнавальної
активності здобувачів освіти. Сьогодні гейміфіковане навчання мотивує
досягати результатів, рухатися вперед. Ігрове навчання має потужний
потенціал, оскільки допомагає здобувачам освіти бачити завдання, тему,
проблему як частину загальної системи. Звичне запам’ятовування
концентрується на окремих фактах, а ігри змушують бачити предмети і явища у
взаємозв’язках [1]. У грі виникає інтерес до пізнання світу, усвідомлення мети
діяльності, установлюються правила взаємин. Ігрове мислення вчить
вирішувати завдання у різних життєвих ситуаціях, при цьому отримувати
задоволення від подолання ризику, невизначеності, соціальних викликів.
Пошук правильних рішень поєднується із задоволенням від успіху, формує
емоційне налаштування.
Використання інтерактивної дошки, планшета, смартфона прискорить
виконання завдань і посилить захоплення, зацікавлення завданням. Зважено
контролюючи конкуренцію учасників гри, педагог вчить взаємодіяти у команді,
підтримувати дружні стосунки і зберігати лідерські якості.
За сучасних умов розвитку освіти, коли актуалізується формування творчої
особистості, здатної самостійно, продуктивно мислити та знаходити ефективні
рішення у нестандартних ситуаціях, неабиякої популярності набуває латеральне
мислення. Таке мислення характеризується відходом від фіксованих
стереотипів, доказів, внесенням змін та генеруванням нових ідей [2]. Як
правило, процес пошуку нової ідеї проходить у три кроки: чітка постановка
проблеми з алгоритмом подолання труднощів; розрив шаблонного рішення з
новою пропозицією; пояснення і доказ ефективності запропонованого
нестандартного підходу.
Навичку латерального мислення потрібно розвивати. Робити це варто
якомога раніше, ще у дошкільному віці, коли з’являється можливість і потреба
вільно висловлювати думку, мислити і обговорювати власні ідеї, виявляти
індивідуальність.
Здобути знання, які не цікавлять дитину чи дорослого, складно. Тому
важливо мати вміння пробуджувати у собі інтерес, підтримувати його. Навичка
навчання із захопленістю перетворює робочий процес в успішну справу,
додаткове джерело енергії.
Виклики майбутнього змушують переглядати і змінювати пріоритети
освіти. Дитина – не об’єкт освіти, а активний його учасник. Навчання у житті
дитини – постійний процес саморозвитку. Це мають розуміти педагоги, батьки,
щоб не зациклюватися лише на здобутті «твердих» (hard skills) навичок.
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Суспільству потрібен не інструмент чи машина для виконання завдань, а
людина з уміннями змінюватись, усвідомлювати цінності, впливати на світ.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Правове визначення домашнього насилля згідно Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» з 2018 року набуло
наступного вигляду «домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність)
фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що
вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між
колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно
проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у
родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й
постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь» [1].
За домашнє насилля тепер можна отримати покарання у вигляді до 140
годин громадських неоплачуваних робіт, арешту до 6 місяців, обмеження волі
до 5 років або позбавлення волі до 2 років. За цим законом, поліцейські можуть
виносити людині, котра вчиняє насильство, терміновий заборонний припис,
щоб вона для безпеки потерпілих покинула місце спільного проживання і не
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спілкувалася з ними. Задля цих цілей створюються різні державні та громадські
заклади для надання притулку для жертв насилля, наприклад [1].
Також підкреслено, що дитиною, що стала жертвою насилля є не тільки
безпосередньо дитина, що зазнала побиття, але й та, що була свідком
насильницької поведінки між іншими членами сім’ї [1].
Зміни в законному трактуванні проблеми виразно демонструють
соціальний розвиток в Україні, чітке усвідомлення якомога більшою кількістю
громадян, що сімейна взаємодія може мати вираження не лише в
односторонньому або взаємному насиллі, або пасивному спостереженні за
травматичною ситуацією.
Для розуміння сучасної ситуації, щодо проблеми насилля в сім’ї
проаналізовано сучасні моніторингові дослідження. Серед відкритих
досліджень є спостереження мереж молодого та дорослого населення, адже
воно посеред дітей є складним та потребує окремих дозволів на проведення
такого роду діагностики. Часто ці дослідження проводять всередині одного
навчального закладу за потреби соціально-психологічної служби та без
створення загальної бази, навіть між закладами одного регіону і бази
інформації у цілому.
Дослідження ж реальної ситуації з кількості жертв домашнього насилля є
складною за різних обставин: по-перше, велика кількість жінок вважає, що
лише фізичне насилля, що має певні травматичні наслідки заслуговує того, щоб
звернутися до правоохоронних органів чи до закладів соціальної допомоги, а
відтак вони не включенні до загальної статистики жертв домашнього насилля;
по-друге, частина жертв домашнього не має довіри до правоохоронних органів
й не звертається до них; по-третє, жертви, що зазнавали комплексного
домашнього насилля мають складнощі щодо зміни травмуючи стосунків, адже
ці стосунки для них зоною комфорту [26, с 129].
Різні установи та некомерційні громадські організації залучені до
просвітницької, консультативної та роз’яснювальної роботи: органи опіки та
піклування; служби у справах дітей; органи Національної поліції України;
органи управління освітою, заклади та установи системи освіти; установи
і
заклади охорони здоров’я; центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
центри соціально-психологічної допомоги; центри соціально-психологічної
реабілітації дітей тощо.
Окрім просвітницької роботи через взаємодію із засобами масової
інформації здійснюється через:
– розповсюдження інформаційних буклетів;
– розробку методичних посібників для навчальних закладів;
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– проведення лекцій та тренінгів для дітей молодшого шкільного віку та
вчителів;
– соціальну рекламу державних закладів та громадських організацій, що
спеціалізуються на проблемі насилля в сім’ї;
– показ в новинах, теле- та інтернет програмах щодо проблеми;
– використання документальних фільмів, де висвітлена дана проблематика;
– статті в друкованій пресі (друковані та електронні формати газет та
журналів), наукові дослідження в наукових журналах.
Так, з метою особливого впливу на школярів молодшого шкільного віку
профілактика проводиться в закладах загальної середньої освіти, ґрунтуючись
на Закони України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про
охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
На думку дослідників бажано проводити профілактичну роботу за
напрямами:
– інтерактивні форми роботи з батьками щодо розвитку вмінь
відповідального батьківства;
– соціально-психологічні аспекти попередження та подолання насильства
та жорстокості в сім’ї і в освітньому середовищі;
– попередження насильства над дітьми;
– психологічний аналіз життєвих ситуацій та формування толерантності;
– психолого-педагогічний проект «Школа батьківства – клуб сучасних
родин» тощо.
Так, ознакою неблагополучних стосунків, що складаються в сім’ї можуть
бути такі прояви:
– низька комунікативність;
– неповага до інших членів родини;
– відсутність довіри;
– нещирість або брехливість;
– надмірний контроль;
– ізольованість;
– фінансова залежність.
Отже, державні заходи протидії домашньому насиллю на даний момент
впроваджуються через усі соціальні сфери суспільства задля надання
стабільності інституту сім’ї, безпеки дітей і потребує подальших заходів з
метою допомоги дитині в родині.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА НА
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ТВОРЧОЇ УЯВИ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Анотація. Школа – важливий етап у житті дитини, адже у особистості
виникає якісно нова соціальна позиція – учень та нова форма діяльності –
навчальна, що потребує значного напруження. У своїй статті я прагну
актуалізувати проблему забезпечення умов для розвитку її індивідуальності,
продуктивної активності та творчості, художньої обдарованості, розвивати
пізнавальні здібності, емоційно-вольову сферу, формувати комунікативні
навички. А без розвитку творчої уяви це неможливо зробити.
Ключові слова: художня обдарованість, творча уява, засоби живописного
мистецтва, акторське мистецтво, літературне мистецтво, НУШ.
Головним пріоритетом сучасної української системи освіти є створення
умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України,
формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, забезпечення
розвитку у дітей і молоді творчої уяви, фантазії, їх підтримку і формування
навичок самоосвіти і самореалізації.
Освітні зміни базуються не лише на нових стратегіях розвитку, змінених
навчальних програмах та забезпечені сучасними засобами та гаджетами
освітнього простору, а й на певних нематеріальних дефініціях, які власне і
визначають кардинально новий підхід до здійснення та реалізації освітніх
задач. Нова українська школа це не лише нові парти та інтегроване навчання.
Для того, щоб будь-яка світла ідея мала продовження вона, як і мрія, має мати
крила. І такими крилами у НУШ є: 1.Особистісно орієнтоване навчання. 2.
Компетентнісний підхід. 3. Педагогіка партнерства.
Соціальна і педагогічна значущість розвитку художньої обдарованості та
творчої уяви молодших школярів і недостатня розробленість цієї проблеми
зумовили вибір теми нашого дослідження.
Будь-яка діяльність людини, результатом якої є не відтворення вражень і
дій, що були в її досвіді, а створення нових образів або дій, належатиме до
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творчої діяльності. Мозок є не тільки орган, що зберігає і відтворює наш
колишній досвід, він є також органом, що комбінує, творчо переробляє і
створює з елементів цього колишнього досвіду нові образи і нову поведінку.
Якби діяльність людини обмежувалася одним відтворенням старого, то людина
була б істотою, зверненою тільки до минулого, і уміла б пристосовуватися до
майбутнього тільки тоді, коли вона відтворює це минуле. Саме творча
діяльність людини робить її істотою, зверненою до майбутнього, що творить
своє сьогодення.
Проблема уяви розглядалася ще здавна в наукових працях представників
філософської думки (Арістотеля, Геракліта, Парменіда, Платона, І. Канта, Е.
Гусерля, А.К. Дудецького, Ж-П. Сартра, Е.І. Ігнатьєва, Л.О. Пономарьова, М.Л.
Кагана, Є.В. Караваєва, Л.П. Коршунової, В.О. Кудрявцева). «Філософська
енциклопедія» визначає уяву, як психічну діяльність, що полягає в створенні
уявлень і уявних ситуацій, що ніколи в цілому безпосередньо не сприймалися
людиною насправді. Тому чим багатший досвід людини, тим більшим
матеріалом володіє її уява. Перша спроба аналізу уяви як різновиду того, що
«здається» у процесі пізнання, що затемнює світло ідей, з’являється у Платона,
де він розглядає уяву як деякий тип відчуттів. У праці Арістотеля «Про душу»
уява виступає як деякий «рух, що виникає від відчуттів у дії».
«Основна ознака процесу уяви, – пише Е.І. Ігнатьєв, – в тій або іншій
конкретній практичній діяльності полягає в перетворенні і переробці даних
сприйняття і іншого матеріалу минулого досвіду, внаслідок чого виходять нові
враження».
«Всякий винахід, – говорить французький психолог Т.А. Рібо, – велике або
дрібне, перш ніж окріпнути, здійснившись фактично, було об’єднано тільки
уявою – спорудою, зведеною в думці за допомогою нових поєднань або
співвідношень» [3, с.49]. Психолог представив основний закон розвитку уяви в
трьох стадіях:
− дитинство і отроцтво – панування фантазії, ігор, казок, вигадки;
− юність – поєднання вигадки і діяльності, «тверезого обачливого
розуму»;
− зрілість – підпорядкування уяви розуму, інтелекту.
Уяву породжує задум, тобто уявлення про майбутнє творіння. І коли
людина приступає до будь-якої роботи, вона «бачить» мету своєї діяльності, її
результат. Навіть найгірший архітектор від якнайкращої бджоли із самого
початку відрізняється тим, що перш ніж будувати щось з воску, він вже
побудував її в своїй голові. Якщо ж людина займається творчою роботою, то
вона повинна уявити те, що ніхто, і зокрема сама, ще не робила і, отже, не
бачила і не чула.
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Учений П.С. Гуревич констатував: «Багато видатних відкриттів
народилося не з логічних суджень, а завдяки інтуїтивним стрибкам уяви». В
основі будь-якої творчості лежить уява. Без уяви неможливо створити щось
нове, оригінальне, знайти вихід з екстремальної ситуації. Відомий представник
напрямку сюрреалізм А. Бретон зазначав: «Тільки в уяві я здатен відтворити те,
що може статися». «У своїй уяві я вільний малювати як художник. Уява
важливіша за знання. Знання обмежене. Уява охоплює весь світ» (С. Далі) [5,
с.78].
Уяву кожної людини можна охарактеризувати за різними ознаками.
Насамперед уяву людини можна поділити на різні види [7, с.345].
За характером продуктивності виокремлюють:
− відтворювальну (репродуктивну) уяву, продукти якої вже були
відомі раніше;
− творчу (продуктивну) уяву [7, с.349].
− За характером образів визначають:
− конкретну уяву – в ній уявляються певні предмети, речі тощо;
− абстрактну уяву, що оперує більш узагальненими образами (схемами,
символами) [7, с.248].
Уяву поділяють ще на активну й пасивну. Активна уява завжди
спрямована на виконання творчого або логічного завдання. Пасивна уява
протікає без поставленої мети, інколи – як ілюзія життя, де людина говорить,
діє уявно (сновидіння, фантазування та ілюзії).
Мистецтво – невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ
фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції
легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі.
Використання засобів живописного мистецтва в процесі розвитку
художньої обдарованості та творчої уяви молодшого школяра НУШ.
Однією із сфер, де на ранніх стадіях життя проявляється творча активність
дітей, є образотворче мистецтво. Головним із завдань якого є розвиток творчої
уяви, фантазії, оригінального мислення. Специфіка образотворчого мистецтва
як навчального предмета полягає у комплексному, гармонійному впливові на
почуття, інтелект і волю дитини, формуванні з його допомогою творчої
самобутньої особистості. Цей факт пояснюється тим, що саме у процесі
малювання діти молодшого шкільного віку отримують комплекс емоційнопочуттєвих вражень, необхідних для розвитку психічних процесів та
природжених здібностей, задовольняють потребу в активній діяльності,
самовираженні й самоствердженні у навколишньому світі втілення [6, с.51].
В.О. Сухомлинський писав: «Дитячий малюнок, процес малювання – це частка
духовного життя дитини. Діти не просто переносять на папір щось із
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навколишнього світу, а й живуть в цьому світі, входять в нього, як творці краси,
насолоджуються цією красою» [8,с.521].
Тому художник-педагог О.Д. Альохін, спираючись на свій досвід роботи у
школі, вважає, що ефективність розвитку творчої уяви засобами живопису
повинна значно підвищуватись. Живопис – це передача з допомогою фарб
живого світу, який ми бачимо навколо себе. Саме слово «живопис» означає
живописати, тобто писати життя.
Отже, після перегляду малюнків дітей і репродукцій картин художників та
проведення за їх змістом бесіди, можна запропонувати дитині різні завдання:
зобразити яблуко, придумати подарунок тощо. Дитина може зображати це
різними способами («яблуко, яке сміється, літає, біжить...»). Для створення
творчого, оригінального, виразного образу дітям пропонують дібрати слова, які
акцентують різні ознаки предмета, об’єкта, явища. Наприклад: «Білка, яка
вона? Руда, пухнаста, смішна, запаслива, швидка, спритна, забавна...». Або:
«Ідемо в гості, придумаємо подарунок. Яким він буде? Блискучий (ялинкові
прикраси з блискучого паперу), дзвінкий (музичний інструмент, дзвіночок),
кольоровий (малюнок, картина, калейдоскоп)» .
А ще можна запропонувати для творчого процесу переробляти незвичне
на звичне і навпаки. Цілеспрямоване застосування аналогій суттєво підвищує
ефективність творчого мислення. Наприклад, аналогія за формою (книжка –
двері, плитка шоколаду, цеглина тощо), аналогія за аналогічною структурою
(сніг – морозиво; вата – хмара), аналогія за кольором (сонце – кульбабка,
банан, лимон), аналогія за ситуацією та станом явищ і предметів (тиха
година – захід сонця, свічка, що догоряє), емпатійна полягає в ототожненні
себе з об’єктом, що розглядається («А що, якби ти перетворився на кущик?
Про що ти мрієш? Про що шепочуть твої листочки?» або «Уяви, що ти
мурашка. Для чого ти живеш? Хто твої друзі? Що ти любиш?». Встановлення
аналогій розвиває творчу уяву і збагачує зміст малюнків, образно-естетичну
виразність.
Вивчення акторського мистецтва в контексті розвитку творчої уяви
дітей молодшого шкільного віку – нушиків. Театр як вид мистецтва
пред’являє особливі вимоги до сприйняття. А саме: на відміну від ряду інших
мистецтв, де людина сприймає готові результати творчості, в театрі вона
присутня при самому творчому акті. Мистецтво театру твориться кожного разу
заново на очах у глядачів. К. С. Станіславський вбачав силу театру в тому, що
він ставить глядача в положення «третього творця».
Тому акторська майстерність вимагає особливого таланту –
спостережливості, уваги, уміння відбирати і узагальнювати життєвий матеріал,
фантазії, пам’яті, темпераменту, володіння засобами виразності (дикція,
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інтонаційна різноманітність, міміка, пластика, жест). У театрі акт творчості
(створення образу актором) протікає на очах у глядача, при тому кожного разу
унікально та неповторно.
Як ми знаємо, важливою умовою розвитку особистості є залучення її до
діяльності. Провідною діяльністю молодшого школяра є навчання, але гра, як
одна з форм естетичного виховання, є важливим чинником формування творчої
уяви і становлення особистості дитини через входження нею у взаємостосунки
з оточуючими і набуттям соціального досвіду. Особливе місце серед форм
театральної діяльності займають театралізовані ігри – розігрування в особах
літературного твору, відтворення за допомогою виражальних засобів (інтонації,
міміки, жестів, пози, ходи) конкретних образів. Така гра відтворює типові дії
певного персонажа. Але це не тільки виключно наслідування та імітація, але й
вільна творча побудова образу .
Наступною ж формою театральної діяльності є гра-драматизація. Вона
полягає в зображенні, розігруванні в особах літературних творів зі збереженням
послідовності епізодів. Сюжет гри, послідовність подій, ролі, вчинки, мова
героїв визначаються текстом літературного твору. Гра-драматизація
відбувається за заздалегідь заданим сюжетом і передбачає ролі, регламентовані
межами авторського тексту [4, с.123].
Але в початкових класах ляльковий театр має переваги і над інсценізацією,
і над декламуванням і т. д. Саме тут мають змогу розкриватися здібності дітей,
особливо сором’язливих, певною мірою закомплексованих. Звикаючи до участі
у виставі за ширмою (де дитину не бачать), вона легко набуває впевненості у
своїх силах, вільно виступає перед однолітками, стає активнішою на уроках,
підвищується рівень її креативності. До того ж діти, готуючись до лялькової
вистави, випробовують себе і як актори, і як художники, і як співаки, і як
музиканти; їх діяльність – це нові відкриття для себе.
Використання літературного мистецтва в процесі розвитку художньої
обдарованості та творчої уяви молодшого школяра. Читання в початкових
класах НУШ є одним з предметів, у процесі якого здійснюється процес
навчання, з одного боку, а з іншого – читання виступає засобом навчання [10,
с.17].
Великий внесок у літературу для дітей з розвитку уяви зробила Емма
Андієвська, яка вивчається у школі. Вона наголошує на великій ролі
підсвідомості, креативного підходу до вивчення матеріалу у своїй творчості.
Сприйняття нею світу відбувається через інтуіцію та відчуття без підключення
інтелекту. При цьому містичний та духовний аспекти є важливими її
складниками. В казках піднімаються питання моралі: дружба («Риба, що
розмовляє» та «Казка про гадюку й орла, або невдячного приятеля»), воля
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(«Казка про упиреня»), шкідливість пихатості («Казка про пихатість»),
важливість віри людини у себе («Казка про чоловіка»), осудження егоїзму
(«Казка про яян») ( Додаток Л). Емма Андієвська є також авторкою збірки
оповідань «Подорож», «Тигри», збірки «Казки Емми Андієвської», яка є
збіркою авторських казок-притч [9, с.15].
Бо ж казковий світ магічно впливає на дитину, манить таємницями,
чудесами, чаклунством. Діти з радістю подорожують в уявному, нереальному
світі, активно діють у ньому творчо трансформують, перетворюють його. За
допомогою казок вони здобувають знання про довкілля, про взаємостосунки
людей, проблеми, які трапляються в житті [2, с.22].
Тому орієнтовна тематика завдань для опрацювання певного
літературного твору, казки може бути такою [2, с.24]:
− Уявіть, що ви є одним з персонажів книги. Розкажіть, яку роль ви
виконуєте. Розповідь ведіть від першої особи. Розкажіть, чи задоволені ви
собою як персонажем. Що ви думаєте про інших героїв книги?
− Напишіть різні закінчення прочитаної історії. Познайомте з ними клас.
Спробуйте використати під час читання музичний супровід.
− Використовуючи почерпнуту з книжки інформацію, виготовте альбом з
наклейками, вирізками речей, про які йдеться.
− Придумайте монолог чи діалог на основі прочитаної історії, підготуйте
пантоміму і запропонуйте, як відгадати назву книжки.
− Виготовте мініатюрну сцену для інсценізації казки, розмістіть лялькиперсонажі, розв’яжіть проблему озвучування ляльок.
− Виготовте уявну карту описаної в книжці фантастичної країни,
відобразіть на ній події, які відбулися, з’єднайте малюнки лініями і розкажіть
історію подорожі цією країною. Подумайте, як цю країну можна використати
для дитячих ігор.
− Візьміть відому книжку, дочитайте до середини, а далі запитайте: Що
було б, якби головний герой не зробив певного вчинку (рушниця не вистрелила,
друг не прийшов на допомогу тощо)?
− Обговоріть негативні вчинки, драматичні чи трагічні події в книжці. Що
сталося б, якби їх не було?
− Перенесіть персонаж з минулого в теперішній світ, покажіть його
реакцію шляхом інсценізації, дискусії, оповіді.
− Приготуйтеся до балу книжкових персонажів; перевдягніться в якогось
героя, відгадайте, кого зображають ваші друзі, з якої вони книжки, хто її
автор.
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Аналіз впливу засобів мистецтва на розвиток творчої уяви молодшого
школяра НУШ
Над проблемою вивчення уяви працювали багато видатних вітчизняних та
зарубіжних філософів, соціологів, психологів, художників, письменників,
педагогів та представників інших наук. Поділюся і я результатами своїх
досліджень учнів початкових класів.
Я спостерігала учнів на перервах, на уроках образотворчого мистецтва,
читання. Вчителі цих класів велику увагу приділяють розвитку творчої уяви
молодших школярів. У своїй роботі педагоги використовують такі методи:
мистецтвознавчу розповідь; бесіду, яка супроводжується експозицією творів
мистецтва (матеріалів, приладдя). Для активізації дітей, стимулювання
інтересу, уяви, творчого мислення класні керівники використовують різні
засоби (наприклад, музичне супроводження, художнє слово, театралізацію,
драматизацію, порівняння, «входження у картину», ідентифікацію з об’єктом,
предметом, явищем). Але не всі діти легко могли слідувати за вчителем.
Методом співбесіди я дізналась, що найактивніші на уроках учні займаються в
гуртку образотворчого та прикладного мистецтва при школі мистецтв
«Райдуга» та в театральній студії «Топос» при Хмельницькому ЦНВУМ.
Беручи інтерв’ю у керівників цих творчих гуртків, я дізналася, що наші учні
досягають гарних результатів на заняттях, де систематично керівники
знайомлять вихованців з різними видами, формами, прийомами
нестандартного, філософського, мистецького сприйняття світу, де постійно
відбувається творчий пошук.
А найважче було справлятись із навчальним матеріалом, з творчими
завданнями вчителів на уроках дітям, які не відвідують жодних гуртків та
секцій.
Наступним кроком в моєму дослідженні було створення двох груп по 15
респондентів: перша група складалася з дітей, які відвідують гурток малювання
та прикладного мистецтва, театральну студію, а друга група включала дітей, що
не задіяні в жодній позашкільній структурі. Далі я по черзі тестувала дітей
першої та другої груп за такими методиками : ігрова методика «Де чиє місце?»
(О.В. Дяченко); методика Ернеста Торренса; дослідження творчої уяви
школярів . І за результатами діагностики можемо побачити, що діти, які
регулярно відвідують заняття з образотворчого та театрального мистецтв,
мають істотні переваги над дітьми, що не цікавляться мистецтвом.
Отже, з результатів цих тестувань ми можемо твердити про безпосередній
позитивний вплив засобів мистецтв на розвиток творчої уяви молодшого
школяра.
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Прийоми творчої уяви, які я подаю, будуть спонукати дитину до
розкриття власної обдарованості та творчого потенціалу, дадуть можливість
розвивати в учнів мислення, пам’ять, творчу уяву, фантазію :
− ілюстрування (словесне, графічне, музичне);
− складання монологічного висловлювання за твором від імені’
− головного героя або одного із них;
− складання опису з елементами міркування, або розповіді з
− елементами опису;
− робота з ілюстрованими прислів’ями;
− постановка «живих» картинок;
− продукування діалогів протилежного змісту;
− тлумачне читання;
− читання-перефразовування;
− трансформативні вправи;
− складання плану, анотації;
− читання-інсценізація.
Під час навчання словотворчості доцільно ознайомити учнів з
запропонованими мною техніками розвитку обдарованості та творчої уяви
засобами слова, що розглядаються в контексті засобів мистецтва:
1. «Біном фантазії».
2. «Фантастичні гіпотези».
3. Довільне додавання префіксів.
4. Конструювання загадки.
5. Придумування історії з шостим словом.
6. Казка-навиворіт. Метод «вивертання казки навиворіт» цінний не тільки
для розвитку пародіювання. З його допомогою можна визначити вихідну точку
для вільної розповіді, яка самостійно розгортається в будь-якому іншому
напрямку.
7. Віршовані тексти для малювання.
8. Казки для дітей Е.І. Андієвської. [11, с.236]
І хоча не кожний маленький митець у майбутньому стане видатним
художником, поетом чи актором, я вірю, що кожний буде обдарованою,
креативною особистістю, бо уява – це джерело творчості людини.
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ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ШАХОВОГО ГУРТКА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПРАКТИКА В
ПОЄДНАННІ З ДІАГНОСТИКОЮ ШАХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ВИХОВАНЦІВ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ
ТЕХНОЛОГІІ
Анотація: У статті проаналізовано важливу роль цілеспрямованої
практики у ефективному розвитку шахових здібностей вихованців, що дозволяє
розкрити потенціал обдарованих дітей. Розглянуто інструментарій, за
допомогою якого педагогам практично можливо реалізувати педагогічну
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технологію «цілеспрямована практика» у поєднанні з ефективною
діагностикою шахових здібностей вихованців.
Ключові слова: діагностика здібностей, цілеспрямована практика,
PuzzleStreak, гра з гандикапом, Stockfish, комбінація, робота над помилками.
Abstract: The article analyzes the important role of purposeful practice in the
effective development of chess abilities of pupils, which allows to reveal the potential
of talented children. The tools are considered, with which it is practically possible for
teachers to implement pedagogical technology «purposeful practice» in combination
with effective diagnostics of chess abilities of pupils.
Key words: ability diagnostics, purposeful practice, PuzzleStreak, game with a
handicap, Stockfish, combination, correction work.
Застосування педагогічної технології «цілеспрямована практика» для
покращення рівня шахової майстерності вихованців у поєднанні з об’єктивною
діагностикою шахових здібностей є надзвичайно актуальною проблемою у
освітньому процесі на заняттях шахового гуртка. Адже, як тільки вихованець
досягає прийнятного рівня майстерності в шаховій грі (для кожної дитини цей
рівень різний) – розвиток навички зупиняється. Проблема в тому, що багато хто
цього не розуміє і вважає, що постійна звичайна практика з вирішення задач та
гри в турнірах чи на заняттях, проведення теоретичних бесід, призведе
вихованця до досконалості – можливо, повільно, але все ж таки призведе. Але
це зовсім не так. Проведені дослідження показали, що після досягнення
прийнятного рівня шахової майстерності і доведення навички до автоматизму
вона вже не розвивається – скільки б років ви б не втратили на практику.
Більше того, доведені до автоматизму навички з часом погіршуються, за
відсутності цілеспрямованих спроб їх розвинути. [14, c. 38-41]
Цілеспрямована практика відрізняється від звичайної практики тим, що в її
рамках ми повинні на кожному занятті виводити вихованця на межу його
можливостей зі спробою встановити його новий рекорд. Важлива особливість
цілеспрямованої практики – це наявність чітко сформульованих та визначених
цілей у числовому форматі. Без цього дуже важко зрозуміти, чи вихованець
рухається вперед у своєму розвитку, чи стоїть на місці. Суть цілеспрямованої
практики можна пояснити як подолання довгого шляху маленькими кроками.
Щоб досягти успіху в покращенні сили гри вихованця, ми повинні розбити
мету на етапи та відповісти на питання, що повинен зробити вихованець, щоб
скоротити шлях. Головне – це розбити загальну ціль «стати сильнішим гравцем
в шахи» на конкретні, реалістичні задачі, які можна виміряти в числах.
Необхідно розуміти, що цілеспрямована практика неможлива без
зворотнього зв’язку під час заняття. Для успіху вихованець повинен знати, чи
все він робить правильно, а якщо він робить помилку – як її виправити. Тому
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роль тренера чи комп’ютерної програми, яка вказує на помилку, важко
переоцінити, адже, без оцінки зі сторони вихованцю неможливо зрозуміти в
чому він помиляється, як це виправити, як діяти правильним чином і наскільки
він далекий від межі своїх можливостей.
Цілеспрямована практика вимагає від вихованця вийти за межі своїх
можливостей. Якщо вихованець не виходить за межі власних можливостей, то
він не розвивається. Вийти за межі власних можливостей – це означає, що
вихованець на занятті зробив те, чого він раніше не робив, –покращив власний
рекорд. Часто, як ми це далі побачимо, це дуже важко. В таких випадках навіть
педагогу здається, що вихованець досяг межі своїх можливостей і вже ніколи
не зможе встановити свій новий рекорд. Але цілеспрямована робота над
помилками вихованця в процесі навчальної діяльності дає змогу пройти цю
межу. Для цього треба діяти не більше, а по іншому алгоритму.
Розглянемо способи діагностики та методи тренування комбінаційного
зору та стратегічного мислення вихованця, що є головними складовими
чинниками сили гри шахіста, визначимо числові параметри до яких нам
потрібно наближатися для вдосконалення гри вихованців, що дасть змогу
вигравати призові місця на шахових змаганнях.
Важливим моментом здійснення освітнього процесу на заняттях шахового
гуртка є діагностика вихованців, тобто розуміння їх індивідуальних
особливостей, що пов’язані з рівнем спортивної майстерності. В роботі
шахового педагога склалася практика визначати індивідуальні особливості
вихованців на основі аналізу їх турнірних партій. При всій важливості цього
підходу діагностика шахістів, як показує досвід в інших сферах людської
діяльності, вимагає оцінки виконання вихованцями спеціальних діагностичних
перевірок, так званих діагностичних тестів. [5, с. 53]
В якості ілюстрації ми розглянемо у статті дві діагностичні перевірки:
1. комбінаційного зору вихованців методикою «PuzzleStreak»;
2. стратегічного мислення методикою «Гра з гандикапом проти
комп’ютера Стокфіш13»
Комбінаційний зір та стратегічне мислення вихованців є головними
складовими чинниками сили гри шахіста поряд із глибокими знаннями
дебютного репертуару та типових ендшпільних позицій. У цій статті ми не
будемо розглядати методики тренування дебютної та ендшпільної стадії партії,
тому що вважаємо, що необхідний об’єм знань дебютів та ендшпільних позицій
залежить в першу чергу від рівня комбінаційного зору та стратегічного
мислення вихованців, про які ми будемо говорити далі. Щоб проілюструвати
цю ідею яскравим прикладом, скажімо тільки, що вихованцю, який ще не вміє
вирішувати елементарні комбінаційні задачі та регулярно помилково патує
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«одинокого» короля всією армією своїх фігур (замість того, щоб поставити
мат), в дебютній частині достатньо показати як ставити «дитячий мат», основні
способи захисту від дитячого мату, а в ендшпілі – навчити матувати двома
ферзями «одинокого» короля.
Форсований маневр чи форсовані маневри (коли сторона, що захищається
вимушена робити ходи, які її нав’язуються), що пов’язані з жертвою
називаються комбінацією. В кожній комбінації є мотив, тобто привід для її
проведення. Можна сказати, що комбінація – це «вибух» на шаховій дошці, під
час якого втрачають своє значення звичайні стратегічні розрахунки.
Комбінаційний зір – це здатність знаходити комбінації в позиціях, в яких є
комбінаційні мотиви. [3, c. 5]
Рівень комбінаційного зору можна виміряти та розвивати, використовуючи
методику PuzzleStreak на сервері Лічесс [15] https://lichess.org/streak. Особливу
увагу необхідно звернути на те, що задачі поступово ускладняються. Після
першої ж помилки процес вирішення задач PuzzleStreak зупиняється, і педагог
фіксує кількість вирішених поспіль задач вихованцем. Як показує практика,
другорозрядники можуть показувати рекорди у 45-48 правильно вирішених
задач поспіль. Гравці рівня кандидата в майстри спорту можуть вирішувати
більше ніж 80 задач поспіль.
Для того, щоб їх послідовно правильно вирішувати вихованцю необхідно:
1. перевіряти можливі форсовані ходи-кандидати (шахи, взяття, напади);
2. усвідомити можливий хибний шлях в позиції, завдяки якому задача і є
більш складною, – і спробувати уникнути його;
3. усвідомити правильний комбінаційний мотив (мотиви) та «слабкі точки»
в позиції суперника;
4. вирішувати задачі, використовуючи прийом «не поспішай».
Необхідно зрозуміти, що існує теорія, що комбінаційний зір – це
особливий талант, який неможливо натренувати, але сучасна шахова педагогіка
встановила, що шляхом постійного тренування комбінаційного зору методом
цілеспрямованої практики, можна його значно покращити [6, c.4]. Як і
стратегічне мислення, оволодіння комбінаційним зором вимагає вдумливого та
серйозного відношення до справи, постійного щоденного тренування.
Стратегічне мислення – це ментальний процес, що застосовує вихованець,
щоб досягти успіху в шаховій партії, правильно оцінюючи позицію та
складаючи правильний план дій. Юні шахісти, захоплюючись вирішенням
комбінацій, часто вважають, що вивчати принципи позиційної гри не так
важливо. При цьому вони не бачать тісної взаємодії стратегії з тактикою
(комбінаційним вирішенням позиції).
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Рівень стратегічного мислення можна виміряти та розвивати,
використовуючи методику «гра з гандикапом проти комп’ютерної програми
Stockfish13» на сервері Лічесс. Наприклад, для шахістів початківців
пропонується розпочати «на нульовому рівні» з практичної партії проти
комп’ютерної програми Stockfish13, яка грає одним королем проти усієї армії
фігур вихованця. Вміння матувати ферзем та турою одинокого короля є
ключовим для проходження «нульового рівня». На «першому рівні» складності
комп’ютеру до короля додається пішак. Тож тепер здатність знищити
захисника (пішака) та матувати ферзем та турою є необхідними навичками, які
треба засвоїти. На «дев’ятому рівні» складності комп’ютеру до короля
додається ферзь (математично він коштує дев’ять пішаків). Тож тепер здатність
не підставляти свої фігури під бій та забезпечити безпеку короля є наступними
необхідними навичками, які треба засвоїти, щоб пройти цей рівень.
Рекомендується вигравати на кожному рівні декілька разів поспіль, враховуючи
вислів: «Один раз виграв – це випадковість, два рази поспіль – це співпадіння, а
три рази поспіль – це вже закономірність». Як показує практика, гравець рівня
кандидат в майстри спорту з шахів повинен впевнено проходити «тридцять
шостий» рівень, коли комп’ютер дає фору коня.
Перевага таких тренувань стратегічного мислення в тому, що сильний
комп’ютер не робить невимушених помилок («зівків» фігур та пішаків) тому,
щоб його перемогти у грі з гандикапом, необхідно показати найкращі свої
вміння проводити правильний план гри, якого вимагає позиція, та правильно
оцінювати та покращувати позицію.
Ці два тести діагностики та розвитку комбінаційного зору та стратегічного
мислення можуть стати корисним інструментом для оцінювання прогресу в
мисленні вихованців протягом навчання в шаховому гуртку. За наявності
числових даних, що показують ці два тести можна виробляти рішення щодо
успішності нововведень, спрямованих на пояснення теоретичного матеріалу.
[10, c.63].
Наприклад, семирічний вихованець, який займається в гуртку «Шахи»,
групі початкового рівня, кілька місяців, вже має показник при вирішенні
PuzzleStreak – 26 задач, а при грі з гандикапом проти комп’ютера проходить 23
рівень, має великий шанс у найближчому кваліфікаційному турнірі виконати
норму першого юнацького розряду. Така дитина є дуже обдарованою, має
значні шахові здібності, які тренер повинен розвивати.
Високий рівень хвилювання при проходженні діагностичних тестів може
вплинути негативно на результат, що показує вихованець. У цьому випадку
найважливішим є багаторазове повторення. Високий рівень хвилювання
досягає максимуму в перший раз, коли дитину залишають віч на віч з новим
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для нього тестом, але дитина швидко адаптується після декількох повторень.
Очевидно, що процедура повторення і звикання до тестів є запорукою успіху.
Це необхідно враховувати при використанні даних діагностичних тестів при
проведенні співбесід щодо вирішення питання, в групу якого рівня записати
дитину, що прийшла займатися на гурток. [1, c. 59]
Також необхідно зауважити, що при грі з гандикапом проти комп’ютера
необхідно аналізувати зіграні партії та вказувати вихованцю на помилки, які він
робить в процесі проведення своїх стратегічних планів, що мають на меті
покращити позицію чи атакувати слабкості суперника. Якщо педагог з
вихованцем не вивчають зіграні партії, не вивчають помилки в цих партіях, то
вихованець не може повністю усвідомити, де він помилився (навіть якщо він
підозрює, що робив помилки у виграних партіях). Як показує багаторічна
практика, якщо педагог не вказує на зроблені помилки, то вони можуть
закріпитися випадковими перемогами і виправити їх далі буде значно
складніше. [11, c. 41]
На заняттях шахового гуртка для успішного впровадження технології
«цілеспрямована практика» та діагностики шахових здібностей вихованців
(комбінаційний зір та стратегічне мислення) важливим та необхідним є
використання . комп’ютерних технологій
Висновок. Таким чином, використання цілеспрямованої практики у
поєднанні з сучасними методами діагностики шахових здібностей вихованців за
допомогою сучасних комп’ютерних технологій дозволяє максимально повно
розкрити та зозвивати потенціал обдарованої дитини.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ
Анотація: У статті проаналізовано роль гри та її інтерактивно-виховні
аспекти для навчання обдарованих учнів на уроках із географії й економіки.
Доведено
доцільність
послуговування
мультимедійними
ігровими
платформами, зокрема освітньою технологією «Kahoot!» задля досягнення
динамічного унаочнення, наявності зворотного зв’язку, об’єктивности
оцінювання та загального підвищення рівня мотивації до навчання.
Ключові слова: інтелектуальна гра, обдаровані учні, мультимедійна
платформа, ігровий процес, «кахути».
Abstract: The article encompasses the analysis of the pivotal role of games as
well as their interactive and educational aspects to teach gifted students Geography
and Economics. The usage of multimedia gaming platforms, in particular educational
technology «Kahoot!», permits dynamic visualization, instant students’ feedback,
assessment integrity, enhanced motivation to learning.
Key words: intellectual game, gifted students, multimedia platform, gaming
experience, «Kahoot!».
Видатний український педагог і мислитель В. О. Сухомлинський
тлумачить гру як іскру, що засвічує вогник допитливости, та величезне світле
вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень,
понять про навколишній світ [3].
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Гра як найдавніший засіб виховання та навчання в поєднанні з іншими
методичними прийомами і формами підвищує ефективність викладання
географії та економіки для обдарованих дітей [1]. За вмілого використання гра
може стати незамінним помічником педагога для розвитку творчої діяльности,
уяви, уважности, кмітливости, логічного мислення та кругозору учнів [2]. Аби
захопити грою обдаровану дитину, слід передусім дослідити її особистість і
родинну атмосферу, в якій її виховують, провівши психологічну діагностику й
анкетування. Останнє ж передбачає запитання про улюблені навчальні
дисципліни, вчителів, позашкільні заняття, приклади наслідування серед
знаменитостей тощо.
Своєрідність будь-якої інтелектуальної гри, власне, полягає в тім, що
виконувані в ній ролі самі собою цікаві для дитини, котра не так зважає на
результат гри, як на процес участі в неї [2]. Приміром, у турнірі-грі «Юних
економістів» обдаровані діти пробують роль доповідача, опонента, рецензента,
спостерігача, ведучого – кожна з яких вимагає певних навичок.
Завдання педагога – збудити цікавість до певної події, що захопила би
дитину, вразила, вплинула на її почуття як, наприклад, урок-гра «Суд над
глобальними проблемами людства», де учні відіграють ролі судді, суспільства,
адвоката, свідків біосфери, атмосфери, гідросфери та природи. Водночас
широко вживають ігри, що вони допомагають розвивати дитячі таланти і якості,
необхідні для подальшого життя в суспільстві, як-от гра-практикум «Якби я був
директором машинобудівного заводу», гра-дослідження «У підприємці б я
пішов», або ж «Бухгалтер – професія на всі часи». Зауважуємо, що за стрімкого
мультимедійного поступу традиційних методів навчання уже недостатньо для
розвитку обдарованої особистості.
Вивчення деяких розділів шкільного курсу географії та економіки з
послуговуванням традиційними засобами навчання спричинює певні труднощі
в учнів щодо їхнього сприйняття і практичного застосування, зокрема й тоді,
коли навчальний матеріал є великим за обсягом, насиченим і вимагає
додаткових наочно-демонстраційних засобів навчання. Тож головною метою
вчителя є застосування таких методів і засобів навчання, аби виклад матеріалу
став більш доступним, яскравим, образним, насиченим, динамічним та
результативним, що відтак сприятиме легшому сприйняттю, усвідомленню та
глибшому розумінню учнями навчального матеріалу.
Такими засобами навчання є мультимедійні. Їхнє використання дає змогу
забезпечити заняття динамічною наочністю, збільшити кількість інтерактивних
завдань і темп виконання, отримати миттєвий відгук, а також належно оцінити
учнів, сприяти їхній мотивації.
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«Kahoot!» – це навчальна платформа, з допомогою якої можна проводити
інтерактивні заняття та перевірку знань учнів, вдаючись до так званих кахутів,
інакше кажучи, онлайн-тестування. «Kahoot!» розробили для соціального
навчання, де школярі збираються навколо загального екрану, як-от,
інтерактивної дошки, проєктора чи монітора. Ігровий процес напрочуд легкий:
усі учасники використовують пристрій для відповіді на питання (смартфон,
планшет, комп’ютер), що їх створив учитель або інший освітянин. Правильні
відповіді на питання миттєво стають бонусними балами, котрі відтак
автоматично сумуються, складають рейтинг і визначають лідера.
Під час дистанційного навчання, на онлайн-уроках, коли досить важко
утримувати увагу учнів під час пояснення матеріалу, «Kahoot!» уможливлює
активізацію обдарованих дітей понадливими, а іноді й жартівливими
питаннями. Водночас учитель, що проводить урок, виступає не так джерелом
інформації, як упорядником усієї роботи, спрямовуючи її до потрібного русла і
створюючи сприятливий психологічний клімат.
Ужиток освітнього онлайн-сервісу «Kahoot!» уможливлює втілення
педагогічного кредо: «Вчитися легко – коли вчитися цікаво!», тоді як діти
охоче сприймають таку форму навчання. Гра, емоції і простота – все це й
заслуговує на використання цієї платформи на уроках із різними віковими
категоріями загалом.
Гра – це не лише розвага і втіха, що заповнює дозвілля школярів, а й один
із найсерйозніших засобів педагогічного впливу на них. Заняття із
застосуванням інтерактивних форм навчання спонукають дітей працювати, а
перебіг навчальної діяльности проходить на позитивному емоційному тлі, що
забезпечує підвищення ефективности співробітництва педагога й обдарованих
учнів.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається проблема здійснення психолого-педагогічного
супроводу обдарованих дітей в закладі загальної середньої освіти як шлях
гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання.
Ключові слова: особистість, обдарованість, обдарована дитина,
психолого-педагогічний супровід, діяльність.
In the article the problem of realization of psychological and pedagogical
accompaniment of the gifted children is examined in educational establishment as a
way of harmonization of intellectual and emotional factors of studies.
Key words: personality, gift, gifted child, psychological and pedagogical
accompaniment, activity.
Генії не падають з неба,
вони повинні мати можливість
отримати освіту й мати умови для розвитку
(А.Бебель)
Нові тенденції в розвитку освіти України зумовили потребу суспільства у
творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених
громадянах.
Дитина приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе,
зрозуміти свою неповторність. Скільки дітей – стільки й здібностей, які
залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального
оточення, сім’ї та школи.
Що ж таке обдарованість і яких дітей необхідно називати обдарованими?
Нині існує понад 100 (!) визначень обдарованості, при чому серед них немає
жодного, яке цілком влаштовувало б хоч якусь частину психологів і педагогів.
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У найновішому словнику української мови зазначено, що обдарованим
(талановитим) є той, хто має великі здібності; дар (талант) – це видатні
природні здібності, хист, обдарування.
Ще одне визначення: обдарованість – своєрідне поєднання здібностей
(окремих психічних якостей, що обумовлюють можливості людини в тій чи
іншій діяльності), єдність, яку вони складають у своїй взаємодії; обдарованість
містить у собі здатність до узагальнення, інтелектуальний потенціал, високий
рівень креативності та мотивації.
Важливою особливістю сучасного розуміння обдарованості є те, що це
явище розглядається не як статична, а як динамічна характеристика, що реально
існує в русі, постійному розвитку (Ю.Д. Бабаєва, А.І. Савєнков та ін.). За такого
розуміння вважається доцільним визначити провідні фактори формування
обдарованості дитини, за наявності яких підвищується вірогідність прояву
неординарних здібностей особистості.
Біологічними передумовами обдарованості є: задатки, як вроджені
анатомо-фізіологічні особливості людини, що зумовлюють розвиток здібностей
(до музики, малювання, математики, спорту тощо); здібності – індивідуальні
якості особистості, які виявляються у певній діяльності і які забезпечують успіх
саме в цій діяльності; схильності – емоційне ставлення, конкретна вибіркова
спрямованість на певну діяльність, що заснована на інтересі до цієї діяльності,
потреби у її здійсненні, бажанні виконувати, досягати у ній успіху. Система
задатків, схильностей і здібностей у комплексі і є найважливішою рушійною
силою самовираження особистості, яка забезпечує виконання нею діяльності на
високому рівні і досягнення значних успіхів
Психологічна характеристика обдарованої особистості
Наступний крок у визначенні наявності у дитини потенційної
обдарованості – організація психолого-педагогічного спостереження за її
поведінкою та аналіз її дій та вчинків, пов’язаних з проблемними ситуаціями у
житті. Критерієм цієї діагностики, по перше, може слугувати загальновизнана
структура розвиненої обдарованості. А по-друге, за допомогою методу
вибіркового аналізу наукової та художньо-публіцистичної літератури можна
виявити сукупний перелік психологічних характеристик, притаманних
обдарованій людині.
Структура розвиненої обдарованості складається з підструктур:
− Високої пізнавальної активності, яка базується на високому рівні
сенсорних (увага, сприймання, пам’ять) та інтелектуальних (дивергентне і
конвергентне мислення, критичність мислення, здатність до узагальнення і
прогнозування) показників.
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− Здатності прогнозувати можливі ситуації, способи розв’язання проблем,
внутрішньо програвати ситуації ризику й небезпеки, а також знаходити
можливі виходи із таких ситуацій.
Обдаровані діти часто є оригінальними у поведінці та спілкуванні. Вони
використовують особливі способи спілкування з дорослими й однолітками,
чутливі до ситуації спілкування, виявляють уміння спілкуватися не лише
словесно, а й за допомогою невербальних засобів (міміки, жестів, інтонації
тощо), легко вступають у контакт з однолітками, прагнуть до лідерства у
спільній діяльності. Ці діти частіше за своїх однолітків обирають роль
дорослого в творчих іграх, змагаються з іншими дітьми. Вони не уникають
відповідальності, пред’являють високі вимоги до себе, самокритичні; не
люблять, коли до них ставляться із захопленням, обговорюють їхню
винятковість, талановитість, адже самі знають собі ціну. Випереджають
однолітків у моральному розвитку, виявляють інтерес до духовних цінностей.
Надмірно допитливі, наполегливі в досягненні цілей, мають загострене почуття
справедливості, відмінне почуття гумору, винахідливість, нетерплячість і
поривчастість, підвищену уразливість.
Типи обдарованості.
Найменш вивченою і дуже дефіцитною є лідерська або соціальна
обдарованість. Така обдарованість характеризується здатністю розуміти інших
людей, будувати з ними конструктивні взаємини, управляти ними.
Художня (мистецька). Цей тип обдарованості, як правило, виявляється у
високих досягненнях у художній діяльності – музиці, хореографії, живопису,
скульптурі, сцені.
Психомоторна (спортивна) обдарованість виявляється дуже помітно, але в
контексті середньої загальноосвітньої школи не являє спеціального інтересу.
Учні зі спортивною обдарованістю часто не зовсім добре вчаться, що пов’язано
насамперед із недостачею часу та належного бажання. Якщо школярам, що
захоплюються спортом, створити відповідну мотивацію, то вони, як правило,
можуть чудово навчатися.
Безпосереднє відношення до школи мають таких три типи
обдарованості : академічна, інтелектуальна і творча (креативна).
Академічна обдарованість являє собою яскраво виражену здатність
навчатися.
Академічно обдаровані школярі – це завжди генії самого навчання,
блискучі професіонали шкільної праці, майстри швидкого, міцного та якісного
засвоєння.
Серед академічно обдарованих дітей можна виділити наступні групи:
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1) учні, які легко засвоюють будь-який вид діяльності, досягають значних
результатів з усіх предметів, тобто мають широку здатність до навчання;
2) учні, які мають підвищені здібності до засвоєння знань в одній чи
декількох близьких сферах діяльності;
Академічно обдарованим дітям притаманні стійкі інтереси, адже
обдарованість розвивається на основі улюбленої діяльності. Діти з академічним
типом обдарованості – це типові медалісти, з яких потім виходять відмінні
професіонали.
Іноді досить важко розрізнити академічний і інтелектуальний тип
обдарованості. Проте, якщо «інтелектуали» відрізняються критичним
мисленням, прагнуть до філософського осмислення складних наукових
проблем, то «академіки» – це завжди майстри швидкого і якісного засвоєння
матеріалу.
Домінуючі мотиви навчання академічно обдарованих старшокласників:
− бажання підготуватися до майбутньої професії;
− прагнення отримати високі оцінки;
− бажання завоювати авторитет однолітків;
− завоювати повагу старших;
− бажання пізнавати нове;
− подобається мислити, думати, розв’язувати проблемні ситуації, задачі;
− розуміння власної відповідальності перед батьками;
− потреба отримувати схвалення;
− прагнення бути найкращим, лідером, переможцем;
− подобається отримувати теоретичні знання (іноді енциклопедичного
характеру);
− подобається сам процес навчання;
− подобається виконувати важкі, цікаві завдання.
Інтелектуальна обдарованість – це вміння думати, аналізувати, зіставляти
факти, тобто виконувати складну інтелектуальну роботу. Носії такої
обдарованості – розумники та розумниці. Вони іноді блискуче, іноді непогано,
іноді чудово встигають з одних предметів і погано з інших – це залежить від
їхнього ставлення до предмета й до викладача.
До характерних особливостей прояву інтелектуальних здібностей у
шкільному віці належать: здатність учня швидко і легко й засвоювати нові
знання; уміння логічно міркувати; швидко встановлювати зв’язок між подіями,
причиною і наслідком; здатність вирішувати складні задачі, що потребують
розумових зусиль; швидко запам’ятовувати прочитане або почуте; раціонально
витрачати час на повторення того, що потрібно запам’ятати; здатність
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використовувати знання у практичних повсякденних ситуаціях; наявність
почуття здорового глузду; висока ерудованість; значний запас слів; здатність,
вільно висловлюватися; оригінально мислити і пропонувати нестандартні
рішення; любов до читання нових книг, особливо тих, якими користуються
старші діти та дорослі; випереджальний розвиток у навчанні; схильність до
формулювання великої кількості запитань; спостережливість; здатність
ефективно сприймати інформацію, швидко реагувати на все нове.
Творча обдарованість (креативна) – це те, що виявляється в
нестандартному баченні світу, в нешаблонному мисленні і в тому, що
суспільство оцінює над усе. У творчої обдарованості багато різних варіантів: є
учні, які виявляють неабиякі творчі можливості буквально в будь-якій
діяльності, за яку беруться, але є і такі, у яких нестандартне бачення
виявляється досить яскраво лише в одній сфері.
Існують так звані «шкільні» типи обдарованих дітей
1. «Найкращий» учень. Всі його люблять, робить те, що йому кажуть і як.
Любить подобатись.
2. «Бунтівник». Сперечається, з ним важко спілкуватися. Часто виникають
у нього фрустрації – стан емоційно-вольового напруження, коли щось загрожує
досягненню мети.
3. «Підпільник». Знає, що за обдарованість не платять, а навпаки –
вимагають, тому прагне не вистрибувати і бути «як всі».
4. «Втікач». Випадає із шкільної системи, не може пристосуватися до
вимог школи, вчителів.
5. «Двобічний». Відстає чи має вади (фізичні). Його бачать як слабкого, не
помічають обдарованості.
6. «Цілеспрямований». Незалежний, знає собі ціну, знає, що хоче.
У кожного з цих типів власний стиль поведінки, свої потреби, свій
емоційно-вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний
підхід як у школі, позашкільному закладі, так і в сім’ї.
Виявлення, розпізнавання можливостей розвитку дитини в майбутньому є
однією з важливих ланок роботи практичного психолога в школі і важливою
проблемою педагогічних працівників.
Пошук і диференціація обдарованих дітей в школі для психолога
починається з інформації від вчителів, власних спостережень за дитиною під
час уроків і перерв, аналізів результатів виконання самостійних, творчих робіт;
аналізів результатів участі учнів в олімпіадах, різноманітних конкурсах,
змаганнях; бесід безпосередньо із самою дитиною, батьками; опитування,
відповідних анкетувань, тестувань. В арсеналі психолога багато методів і
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методик, які допомагають розпізнати творчу, обдаровану дитину з
креативністю її мислення.
Зокрема:
− Анкета з визначення здібностей учнів» за методикою американських
вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами
однолітків особливості спрямованості характеру даної особистості.
− Методика «Неіснуюча тварина» допоможе визначити, наскільки в
дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.
− Тести для діагностики творчої обдарованості П.Торренса.
− Методика «Віддалені асоціації» невербальна модифікація тесту А.
Медніка виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати
дані елементи в нові комбінації.
− Методика «Прогресивні матриці Равена» для визначення рівня
аналітико-синтетичних умінь.
− Тест «Не проґав вундеркінда!» допоможе батькам виявити та розвинути
приховані здібності та задатки дитини.
− Методики Векслера, Кетелла, Айзенка визначать рівень інтелектуальних
здібностей і можливостей учня.
− Методика «Особливості творчої уяви» (В.Ф.Маценко) допоможе
з’ясувати рівень словесно-логічного мислення.
Особлива увага учням молодшої ланки, адже вчасно помічена і
діагностована обдарованість – запорука подальшого її розвитку в старших
класах і успішної реалізації життєвих планів особистості у майбутньому.
Основні напрямки в роботі психолога з проблеми обдарованості
1. Проведення психологічної діагностики.
2. Психолого-педагогічна освіта педагогів і батьків, що має своєю метою
розширення їхніх уявлень про природу і прояв обдарованості, особливості
навчання і виховання обдарованих дітей тощо. Вже саме розуміння дорослим
особливостей школяра часто дозволять зняти низку проблем. Наприклад,
поведінкова дезадаптація обдарованого школяра у формі невгамовності,
непосидючості, розгальмування – наслідок його інтелектуального,
пізнавального або якогось іншого «недовантаження». Давши дитині достатню
кількість матеріалу для переробки, педагог зніме цю проблему.
Консультативна, методична робота з дорослими, спрямована на організацію
соціального життя обдарованої дитини, уявлень про світ, що лежить за межами
його власних пізнавальних чи інших інтересів.
3. Створення в школі соціально-психологічних умов для прояву і розвитку
обдарованості школярів.
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4. Надання психологічної допомоги дітям і педагогам у вирішенні
виникаючих у них проблем. Консультативна, методична робота, спрямована на
створення для певної дитини задовольняючі її інтереси освітнього середовища.
5. Спеціальна психологічна робота із самою дитиною, що має різні
психологічні труднощі. Часто не обійтися без глибокої психотерапевтичної,
психокорекційної роботи, спрямованої на вирішення внутрішніх психологічних
конфліктів, зняття тривожності, страхів, агресивних психологічних захистів.
6. Формування в шкільному співтоваристві певної психологічної установки
у відношенні обдарованості: обдарованість – це унікальний цілісний стан
особистості дитини, це велика індивідуальна і соціальна цінність, вона має
потребу у виявленні і підтримці, але не повинна використовуватися як засіб
забезпечення престижу школи.
Система роботи з обдарованими дітьми
Виявлення обдарованих дітей
Створення
належних
розкриття потенційних
дітей

умов
для
можливостей

Конкурсний відбір, діагностика. Створення
банку даних із урахуванням типів обдарованості
Через навчальні плани школи,залучення сім’ї,
роботу психолога, факультативи, індивідуальні
консультації, конкурси, олімпіади, фестивалі,
інтелектуальні ігри, тренінги, індивідуальну і
групову корекцію за потребою
Предметні декади, традиційні свята школи.
Спільна робота з ВНЗ, МАН

Максимальне розкриття обдарованості
та
якнайповніша
реалізація
можливостей
Формування колективу вчителів, які Участь учителів у роботі творчих груп,
готові працювати з обдарованими семінарів, тренінгів, круглих столів
дітьми
Науково-дослідницька робота вчителів
Написання дидактичних посібників, підручників

На основі отриманих даних розробляється програма розвитку
обдарованого учня, загальні положення якої містять наступне:
1. Діагностичні дані.
2. Концентрація на учневі, який вчиться, а не на учневі, який має
відповідати програмним вимогам.
3. Забезпечення учневі можливості продуктивної та оригінальної праці й
самостійної організації свого оточення.
4. Створення простору для високого рівня мислення.
5. Залучення в систему навчання батьків такої дитини.
6. Надання учневі змоги спілкуватися з іншими обдарованими учнями.
7. Відбір учителів закладу для обдарованих.
8. Неперервний розвиток професійного рівня педагогів, які працюють з
обдарованими учнями.
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Система роботи з обдарованими учнями має бути органічною сукупністю
змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять учня в умови суб’єкта
творчої діяльності й забезпечують формування її особистості як дослідника.
Найважливішим в організації роботи з обдарованими учнями є створення
загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів і
педагогів, майстрів навчання і дирекції. Виходячи з цього, у школі визначено
головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:
− створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих
учнів;
− розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних
технологій навчання й виховання;
− створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого
потенціалу педагогів.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ КРЕАТИВНОСТІ
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ
В роботі розглянута перспективність використання тренінгів для
розвитку креативного потенціалу учнів. Обґрунтована можливість
використання тренінгів для учнів підліткового та молодшого юнацького віку.
На основі літературних даних надані рекомендації щодо змісту тренінгів та
дослідження їх ефективності.
Ключові слова: креативність, творчий потенціал, тренінги креативності.
The perspective use of creativity training for developing of student’s creative
potential is analyzed. The appropriateness of training for teenage and adolescent
students is grounded. Based on literature review the recommendations on training
content and study of their effectiveness is given.
Key words: creativity, creative potential, creative training.
Вже кілька років років поспіль звертається увага на важливість
креативності для кожної людини, незалежно від її роду діяльності.
Креативність є бажаною якістю не лише на роботі, але і у повсякденному житті.
Серед психологів та педагогів наразі не сформовано єдиного погляду на
креативність, її розглядають і як особистісну якість – здатність до творчості, і як
навичку, і як процес. Іноді поняття креативності ототожнюється із творчістю.
Одне з визначень креативності характеризує її як здатність пов’язувати
набуті знання між собою для визначення та розв’язання проблем та створення
нового корисного продукту (виробу, винаходу, теорії, твору мистецтва тощо) [8].
Здатність до креативності визначається сукупністю навичок та рис, котрі за
певних умов дають змогу побачити та розв’язати творчу проблему і називається
творчим потенціалом. Хоча сьогодні не існує єдиної думки щодо його структури,
більшість дослідників включають в неї такі компоненти: відкритість до нового та
допитливість [1, 2, 5, 10], інтелектуальні здібності [1, 2, 4, 7, 3], навички
креативного мислення [5, 7, 3], галузеві та міжпредметні знання та навички [1, 4,
5], соціально-комунікативні навички [1, 5], творчу мотивацію [1, 2, 4, 5, 7].
Творчий потенціал формується впродовж життя в результаті дії багатьох
факторів. Важливу роль у його розвитку відіграють процеси навчання та
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виховання [9]. Сам процес набуття нових знань, розв’язання проблемних
ситуацій, виконання творчих проектів, спілкування з різними людьми сприяє
розвитку компонентів творчого потенціалу. Нажаль, у багатьох випадках
структура шкільного процесу навчання орієнтована на відтворення, багаторазове
повторення, розв’язання завдань з однією правильною відповіддю, що в цілому
не сприяє розвитку креативності. Також дослідження [6] показують, що часто
вчителі не усвідомлюють поняття креативності та її значення, та оцінюють учнів,
котрі характеризуються «зручними» рисами, такими як конформізм,
самоконтроль, некритичність, слухняність, вище, ніж тих, хто має риси,
характерні для креативної особистості: нонконформізм, схильність сумніватися в
авторитетах, наполегливість у відстоюванні власних ідей тощо.
Розвиток креативності як особистісної якості потребує реорганізації всього
навчального процесу, що у багатьох випадках реалізувати досить складно, тому
виникає необхідність пошуку відносно короткотермінових інтервенцій, котрі
могли б позитивно посприяти створенню нових оригінальних та корисних ідей.
Одним з найбільш поширених способів досягнення цієї мети є створення та
проведення спеціалізованих тренінгів з розвитку креативності.
Метою даної роботи є окреслити можливості тренінгів для розвитку
креативного потенціалу особистості.
Як вже зазначалося, творчий потенціал – складне багатофакторне
утворення, розвиток якого потребує тривалого часу. Тому важливо розуміти,
що тренінгові програми не мають на меті одночасно вплинути на всі фактори,
котрі мають відношення до креативності. Метою тренінгових програм є пошук
порівняно невеликого спектру активностей, котрі позитивно вплинуть на
загальний творчий потенціал їх учасників.
На сьогодні розроблено сотні або навіть тисячі програм з розвитку
креативності, які базуються на різних теоретичних засадах та акцентують увагу
на різних компонентах креативності, зокрема, дивергентному мисленні, вмінні
розв’язувати творчі проблеми, розвитку відкритості, уяви, розвитку здатності
до утворення аналогій, вільних асоціацій, розвитку критичного мислення,
творчої самооцінки, мотивації, емпатії тощо. Існують програми, в основі яких
лежать етапи розв’язання творчих задач: ідентифікація проблеми, збір
інформації, концептуальний пошук, концептуальне комбінування, генерація
ідей, оцінка ідей, планування впровадження ідей та відстеження процесів.
Останнім часом досліджується можливість використання медитаційних практик
майндфулнесс, фізичних вправ тощо. Втім, найбільш поширеним типом
тренінгів були і залишаються тренінги з розвитку дивергентного мислення, які
зосереджуються на тому, щоб озброїти учасників конкретними навичками
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генерації ідей в процесі розв’язання завдань, близьких до тих, котрі
пропонуються у тестах креативності.
Тренінги відрізняються також за тривалістю. Найбільш типовими є
програми, що складаються з 3-8 сесій тривалістю від 0,5 до 4 годин періодом
від 1 до 3 місяців.
Також існує досвід проведення таких тренінгів як традиційним способом,
так і онлайн або використовуючи комп’ютерне програмоване навчання [12].
Зрозуміло, що таке різноманіття теоретичних підходів та способів організації
тренінгів піднімає питання щодо їх відносної та абсолютної ефективності.
Метааналіз різних типів тренінгових програм, проведений у 2004 році [11]
показав, що, хоча всі розглянуті дослідниками форми тренінгів є тою чи іншою
мірою ефективними для розвитку креативності, виміряної за допомогою тестів
дивергентного мислення, їх відносна ефективність відрізнялася.
Аналіз показав, що, чим вужчою є орієнтація програми когнітивного
тренінгу, та чим далі зміщується її фокус від центральних компонентів
творчого мислення, тим нижчою є її ефективність. Ті ж самі закономірності
простежуються для програм розвитку критичного мислення. Відповідно до
цього метааналізу, найнижчу ефективність мають тренінги з розвитку уяви.
Лише 8 з 43 розглянутих досліджень показали достовірний позитивний ефект
тренінгу. Такий результат автори пов’язують з тим, що розвиток уяви зазвичай
не поєднується з критичною оцінкою ідей, тож подібне навчання збільшує
імовірність отримання незвичайних, але не обов’язково продуктивних ідей.
Valgeirsdottir та Onarheim [12] виділяють чотири умови ефективності
тренінгової програми:
1. Тренінги креативності повинні ґрунтуватися на теоретичних уявленнях
щодо когнітивної основи креативності.
2. Тренінг повинен містити істотний обсяг теоретичної бази.
3. Після з’ясування теоретичного підґрунтя творчої діяльності учасники
повинні мати змогу негайно застосувати набути знання для вирішення проблем,
наближених до реальних.
4. Презентація
кейсових
матеріалів
повинна
доповнюватися
інструментами, які дозволять учасникам самостійно добирати релевантні
стратегії для розв’язання творчих проблем.
На наш погляд, в рамках моделі креативності, згаданої на початку,
найбільш ефективним буде зосередження програми тренінгів на розвитку
допитливості та вмінні самостійно її задовольняти, спостережливості,
застосування мислиннєвих операцій аналізу, синтезу, узагальнення,
класифікації, розвитку навичок дивергентного мислення, вміння критично
оцінювати створені ідеї. Розвиток загальної та предметної компетенції, на наш
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погляд, не може включатися в програму тренінгу, оскільки потребує тривалого
часу, змістить фокус тренінгу та призведене до істотного перевантаження
навчальним матеріалом.
Слід зазначити, що більшість із запропонованих тренінгів розроблені або
для дорослої аудиторії, або для студентів. На наш погляд, тренінгові програми
також можуть бути ефективними для учнів підліткового та молодшого
юнацького віку, що зумовлюється психологічними особливостями навчання
підлітків та юнаків. Зокрема, серед мотивів учіння підлітків з’являється
прагнення до самоствердження та самовдосконалення, нові знання та навички
стають способом здобути визнання серед однолітків, а розвиток креативності
відповідає цим потребам. Окрім цього, відбувається подальший розвиток таких
процесів, як увага, сприймання, мислення, уява, зростає їх стійкість,
довільність, диференційованість. Це дозволяє проводити спеціалізовані заняття,
участь у яких потребує концентрації уваги та активної мислиннєвої діяльності,
оперування гіпотезами, проведення мислиннєвих експериментів.
Важливо відмітити, що наявні дані не дозволяють зробити висновків щодо
оптимальної тривалості тренінгів (тривалість запропонованих програм
варіюється годин до років), способу подачі матеріалу тощо. Питання щодо
найбільш ефективних методів і форм роботи також лишається відкритим. Це
зумовлено як складністю самого феномену креативності, так і тим, що лише
відносно невелика кількість досліджень програм з розвитку креативності
належним чином розроблена і оформлена. Зокрема, для формулювання
обґрунтованих висновків, необхідно щоб [12]:
1) Вимірювання рівня креативності (або досліджуваних компонентів)
проводилися до і після тренінгу, у іншому випадку будь-який висновок щодо
ефективності міститиме логічну невідповідність.
2) Була забезпечена участь контрольної групи.
3) Кількість учасників тренінгу забезпечувала достатню вибірку (не менше
32 учасників у кожній групі).
Підсумовуючи, можна сказати що тренінги здаються перспективним
методом розвитку креативності, особливо для учнів старшого підліткового та
молодшого юнацького віку. Програма тренінгу повинна спиратися на
теоретичну модель креативності та зосереджуватися на тих компонентах, котрі
вважаються центральними. Зміст навчального матеріалу тренінгу повинен
включати як теоретичну базу, так і практичні завдання, сформульовані
якнайближче до реальних, виконання яких дозволить учасникам застосувати
набуті знання. Розробка та проведення тренінгів повинна поєднуватися з
належним чином організованим дослідженням їх ефективності, що в
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майбутньому дозволить відібрати найкращі методи, засоби та форми роботи
для розвитку креативного потенціалу учнів.
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Ідентифікація обдарованості запропонована у вигляді рівневої процедури,
яка дозволяє виявляти актуальний та потенційні рівні технічної
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обдарованості в юнацькому віці. Висвітлені засади конструювання
ідентифікаційної
процедури
та
критерії
ідентифікації
технічної
обдарованості на етапі юнацтва.
Ключові слова: обдарованість, юнацький вік, критерії ідентифікації
технічної обдарованості, процедура ідентифікації обдарованості.
The identification of the giftedness is proponed like the level procedure, as it
allows the actual and potential technical giftedness to appear in the adolescence.
Was highlighted the principles of design of the identification procedure and criteria
for the identification of technical giftedness at the stage of youth.
Key words: giftedness, adolescence, identification criteria, technical giftedness,
giftedness identification procedure.
Аналіз основних підходів до проблеми обдарованості свідчить [1], що
розуміння обдарованості ґрунтується на сукупності ознак чи складових
психічної діяльності та особистісних характеристик, які входять в структуру
вже актуальної, розкритої обдарованості в тих чи інших галузях діяльності.
Таке уявлення призвело до тенденції стереотипного застосування «масштабу»
ознак і проявів обдарованості високого рівня при створенні комплексу
психодіагностичних методик ідентифікації можливостей особистості на різних
етапах онтогенезу ще без явних її проявів. Проте використання
психодіагностичного комплексу, створеного на засадах виявлення суми певних
ознак обдарованості, яка знайшла своє втілення в реальних досягненнях, є
часто неефективним у випадках ідентифікації потенційної обдарованості.
Успішність ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці
забезпечує застосування системи методів, спрямованих на виявлення
потенційного і актуального рівнів обдарованості цього типу. Тому, особливої
актуальності набувають дослідження, які враховують вікові особливості
обдарованості, а також ґрунтуються на розкритті індивідуальних потенцій
обдарованої особистості.
З огляду на суспільну потребу в розвитку технічних здібностей молоді,
особливу значимість мають дослідження технічної обдарованості в юнацькому
віці. Провідними проблемами цього віку є пошук сенсу життя і професійне
самовизначення. У період юнацтва людина стикається з необхідністю
осмислення глобальних питань, пов’язаних з особистісними цінностями,
поглядами і вибором суспільно значущих пріоритетів. Отже, ідентифікуючи
обдарованість в юнацькому віці, ми можемо не тільки забезпечити відбір
відповідних кандидатів в спеціалізовані навчальні заклади, а й допомогти
вирішити проблему професійного та особистісного самовизначення юнаків і
дівчат.
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Щоб така допомога була ефективною, ідентифікація обдарованості не
повинна бути самоціллю, тобто зводитися лише до встановлення рівня розвитку
певного типу обдарованості. Виявлення обдарованості повинно сприяти
усвідомленню особистістю своїх можливостей, розуміння власних механізмів
розвитку і творчості, забезпечувати позитивною інформацією щодо успішності
діяльності.
У сучасних наукових джерелах вказується, що в процесі реалізації
інтелектуального потенціалу особистості вирішальними є особливості
особистісних ресурсів індивіда. Таке розуміння обдарованості призвело до
появи комплексних її теорій, в яких основне місце в структурі обдарованості
відводиться пізнавальним потребам та певним інтенціям, що викликають
активність суб’єкта діяльності. У теоріях вказується на особливості образу «Я»
творчої особистості, яка характеризується упевненістю в своїх здібностях і
силою характеру. Фактором їх становлення є індивідуальні умови розвитку
особистості. Також підкреслюється важливість «метакогнітівного досвіду
особистості»
(М. О. Холодна)
як
контролю
стану
індивідуальних
інтелектуальних ресурсів і ходу інтелектуальної діяльності.
Згідно з результатами наших досліджень, основними структурними
компонентами технічної обдарованості в юнацькому віці є: певні особливості
інтелектуальних
утворень,
потребово-мотиваційної
сфери,
структур
самосвідомості і метакогнітівного досвіду, темпераментальних характеристик, а
також технічні креативні здібності.
Оскільки, процедура ідентифікації обдарованості на етапі ранньої юності
повинна враховувати актуальну потребу особистості в самовдосконаленні, то
при виявленні обдарованості доцільно застосовувати такі методи і прийоми, які
б інтенсифікували процес самореалізації юнаками і дівчатами своїх
потенційних можливостей.
У конструюванні ідентифікаційної процедури відображаються наступні її
заснування:
1) встановлення особливостей прояву технічної обдарованості в різних
формах
діяльності
науково-технічного
характеру
(моделювання,
конструювання, розробка принципово нових оригінальних рішень);
2) облік індивідуальних психологічних ресурсів індивіда, які виступають
передумовою творчих науково-технічних можливостей, а також відображають
особливості співвідношення індивідуального та вікового чинників становлення
особистості на етапі юнацтва, зокрема рівень усвідомлення і розвитку
суб’єктом своїх когнітивних і особистісних потенцій;
3) зіставлення результатів аналізу психологічних ресурсів суб’єкта з
широким спектром проявів його діяльності, що дає можливість визначити:
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«потенційну технічну обдарованість», що характеризується сформованими
загальними інтелектуальними структурами, теоретичними технічними
здібностями та просторовими уявленнями; «обдарованість на стадії
становлення»,
яка,
крім
сформованих
інтелектуальних
структур,
характеризується внутрішньою мотивацією рішення науково-технічних
завдань; «реальну технічну обдарованість», якій відповідає науково-технічна
діяльність з реальними суспільно значущими досягненнями в сфері науки і
техніки.
Критеріями ідентифікації технічної обдарованості на етапі юнацтва та їх
комплексними характеристиками є:
1) наявність потреби в діяльності науково-технічного і технічного
характеру, яка пов’язана, зокрема, з певними психофізіологічними
характеристиками та внутрішньою мотивацією (високий рівень ергічності;
предметно-діяльнісної пластичності й темпу мислення; ранній пізнавальний
інтерес, який опредмечується в процесі пошуку нового та під час постановки
проблеми; потреба досягнень, спрямована на практичну реалізацію своєї ідеї
нестандартного рішення науково-технічних завдань тощо);
2) когнітивна та емоційна чутливість до науково-технічних явищ
(виявляється в емоційності; латеральному мисленні, що забезпечує можливість
породження образів, які відповідають естетичним й інтелектуальним оцінкам та
дозволяють вийти за межі стандартної раціональності; естетичних
характеристиках відчуття гармонії і почуття гумору тощо);
3) досить високі когнітивні та метакогнітивні здібності з домінуванням
просторового мислення і комбінаторних здібностей, а також розуміння
причинно-наслідкових зв’язків;
4) індивідуальна своєрідність внутрішнього світу, яка виявляється в певних
особливостях сприйняття зовнішнього світу і власного образу (часто гостре
відчуття невідповідності реального світу ідеальному при загальному
позитивному світосприйнятті; парадоксальне поєднання відчуття своєї
індивідуальної «мізерності», інколи «недоречності» з визнанням власної
«винятковості»; адекватна або дещо занижена самооцінка; переважання
розумових характеристик у розповідях про себе);
5) високий рівень розуміння науково-технічних проблем і готовності до
пошуку вирішення завдань науково-технічного характеру.
Розроблена нами програма ідентифікації технічної обдарованості в
юнацькому віці забезпечується послідовним застосуванням діагностичного та
тренінгового етапів. На діагностичному етапі застосовуються блоки
психодіагностичних методів, спрямованих на виявлення основних структурних
компонентів технічної обдарованості в юнацькому віці. Тренінговий компонент
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має чітко виражену процесуальність. Він забезпечує виявлення і розвиток
прихованих індивідуальних характеристик технічної обдарованості в
юнацькому віці. Крім розвивальних вправ, які інтенсифікують процес
самореалізації юнаків і дівчат, на цьому етапі включені вправи діагностичного
характеру, спрямовані на виявлення і розкриття їх психологічного стану,
характеристик образу «Я», проявів відчуття часової перспективи та
цілепокладання, креативних здібностей.
Програма ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці
виявилася результативною при визначенні рівнів прояву цього типу
обдарованості. Залежно від ступеня технічної творчої активності нами виділено
три рівні технічної обдарованості: актуальна технічна обдарованість з досить
високим ступенем внутрішньої мотивації досягнення в галузі науки і техніки;
потенційна технічна обдарованість, обумовлена соціальними мотивами
самореалізації у зазначеній галузі; потенційна технічна обдарованість, яка для
свого прояву потребує актуалізації внутрішніх спонукань щодо розкриття
власних можливостей.
Таким чином, розроблена процедура рівневої ідентифікації технічної
обдарованості в юнацькому віці дозволяє враховувати ступінь прояву вікових
та індивідуальних особливостей особистості, а також виявляти як актуальний,
так і потенційний рівні технічної обдарованості в юнацькому віці.
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Старший викладач кафедри англійської філології
та методики навчання англійської мови
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
ОБДАРОВАНІСТЬ ТА ТАЛАНОВИТІСТЬ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК
ВИКЛИК ВИЩІЙ ШКОЛІ (ПОГЛЯД ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)
Публікація висвітлює питання інтегрування навчання з опорою на зміст
навчального матеріалу в університетський курс англійської мови як
інструмент подальшої мотивації обдарованих студентів до навчання.
Ключові слова: обдаровані учні та студенти, опанування іноземної мови,
навчання з опорою на зміст.
The publication focuses on integrating content-based learning into the
University course of spoken English as an instrument of motivating gifted and
talented students.
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Сьогоднішній обдарований учень, підтримуваний батьками і школою –
завтрашній успішний студент. Але не завжди випускник української школи стає
студентом українського вищого навчального закладу. Поряд з економічними
причинами цього є й такі як якість навчання у вітчизняних внз, майстерність
педагогів вищої школи, навчальний матеріал, на якому навчають студентів,
освітні технології тощо.
Події останнього часу в Україні і світі наочно показали не лише тим, хто
професійно займається питаннями державотворення, політики, економіки, а й
пересічному громадянинові, що проблема глобальних катаклізмів знаходиться
не стільки в соціально-економічній площині, скільки в сутності культури,
особистості, громади і людства. Людина живе у певному соціокультурному
середовищі, яке стає дедалі більше відкритим як для позитивних, так і
негативних впливів, а формування особистості відбувається з допомогою
багатьох соціальних інститутів, найважливішим з яких є система освіти.
Потреби суспільства в епоху світової пандемії не стали меншими чи менш
претензійними. Суспільство як ніколи потребує впевненості, стабільності, якості
та надійності. В усьому. Масовий перехід на дистанційне навчання та роботу за
умов кризи в економіці, фінансовій сфері та системі охорони здоров’я поставив
нові вимоги та перешкоди і перед освітянами – як шкільними вчителями, так і
викладачами закладів вищої освіти. 21 століття само по собі є століттям суцільних
викликів та трансформацій, а в ситуації коли щоденно під загрозою перебувають
дві найбільші людські цінності – життя та здоров’я, коли від періодичних
локдаунів втрачаються робочі місця та засоби до існування, великої гостроти
набувають дискусії про якість освіти як запоруку прийдешнього, як місточок від
невтішного карантинного сьогодення до майбутнього, у якому буде попит на
високоосвічених спеціалістів, якісних фахівців.
Схвалення заслуговує те, що в українському освітньому просторі локдауну
не відбулося. У своїй більшості викладачі вищої школи, перебуваючи із своїми
студентами на дистанційному контакті, не лише не зменшили вимоги до них та
до себе, а й постійно шукають шляхи до самовдосконалення та самореалізації в
нових технологічних і навіть соціокультурних умовах. Перебуваючи майже
увесь робочий час перед монітором комп’ютера, ми маємо у своєму
розпорядженні величезний арсенал методичного та навчального відеоматеріалу
– предметні вебінари, тренінги, семінари тощо, які збирають у глобальній
віртуальній аудиторії викладачів, вчителів та інструкторів для обміну думками
та напрацюваннями, пошуку вдалих рішень та цікавих ідей. Водночас, з огляду
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на особливості Інтернету, постійне користування смартфонами, безперервний
доступ до засобів інформації та об’єми інформаційних потоків, навчальний
процес наразі відбувається на тлі світових інформаційних процесів, подій
глобального та локального рівнів. У галузі іншомовної освіти це вже давно не
розглядається як виклик, навпаки – у строкатості, різносерійності,
неоднаковості, різноманітності та технологічності світу, у всіх проявах цих
характеристик, мовники світу вбачають джерела мотивації для своїх студентів
чи учнів до вивчення іноземних мов.
Навчання сьогодні, насамперед, є повністю орієнтованим на людину (учня,
студента, слухача) і її певні особливості та конкретні потреби. По друге, воно
співіснує і багато в чому залежить від засобів масової комунікації (телебачення,
преси, радіо, Інтернету). Далі: у інформаційно-насиченому світі викладачі
можуть лише допомагати студентам у отриманні знань про певні поняття і
факти. Насправді, студентів потрібно забезпечити інструментарієм для
розшифровування і розуміння цих понять та фактів. Крім того, особливістю
сучасного навчання є те, що воно має бути стовідсотково релевантним, що
цілком зрозуміло як в умовах конкуренції на ринку праці, так і в умовах
конкуренції на ринку освітніх послуг.
Розвитку особистості сучасного студента сприяє навчання з опорою на
зміст навчального матеріалу (content-based instruction) [1] загалом і
різноманіття та багатоваріантність навчального контенту зокрема. Контент – це
інформація, поняття чи ідеї, які подаються чи дискутуються у книзі, статті,
фільмі, Інтернет-коментарях тощо. Це – «про що ми вчимо». Контент – це зміст
навчального матеріалу (subject matter), який підібраний викладачем для
кожного конкретного заняття і пропонується до обговорення, осмислення і
дослідження ще й у ракурсі опанування іноземною мовою. З мовних паттернів,
списку лексичних одиниць, обов’язкових до заучування, словникового
матеріалу з словниковими статтями, присвяченими словам, вжитим у
навчальних текстах, вправ на пошук синонімів або антонімів, вправ на переклад
тощо центр уваги змістився на ракурси певного явища та елементи, що
створюють мапу теми. Студенти орієнтовані не на вивчення чогось, а на
отримання інформації засобами нерідної мови. Вони дізнаються про предмет
(явище, річ, факт, подію тощо) з використанням виучуваної мови як
інструменту для набуття і удосконалення знань і, разом з тим, розвивають
навички спілкування іноземною мовою. Вважається, що це більш природний
спосіб розвитку мовних і мовленнєвих здібностей і такий, який більше
суголосний з тим, як людина вивчає рідну мову [2]. І навчання мови, і сама
мова стають більш цікавими, у студентів підвищується мотивація до
опанування мовою, вона може використовуватися для досягнення конкретної
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мети, що додає впевненості і певної незалежності. Автентичний мовний
матеріал, для якого можуть бути характерними певна складність граматичного
оформлення, обмеження лексичної валентності, чітка ситуативність вживання,
подається через реальний контекст, що сприяє опануванню через розуміння і
внутрішньо мотивує студента долучити цей матеріал до власного мовного
багажу [3]. Практикуючись в іноземній мові, студенти ширше пізнають світ, що
в свою чергу робить чіткішим фокус їхніх освітніх потреб. Отримання
інформації із різних джерел і різними способами, її переосмислення і
реструктуризація допомагають у розвитку мислення (у тому числі –
критичного), що в подальшому поширюється як у площину інших академічних
дисциплін, так і у площину бачення свого майбутнього.
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доцент кафедри психології управління центрального інституту післядипломної
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНОГО СЕРВІСУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ
ПРОЦЕСОМ «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН»
In the article the results of research carried out health and psycho – social
development of children of school age. It was conducted analysis combined effect of
medical, social and psychological factors on the health of schoolchildren. It was
carried out differential diagnosis of features of influence of factors on the formation
of diseases of the respiratory system and digestive system.
Вступ. Соціальна проблема особистісного розвитку учнів в закладах
середньої освіти характеризується педагогічною спільнотою в більшості
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випадків негативно, тому потребує перегляду та підтримки на рівні держави і в
цілому суспільства.
Актуальною залишається проблема цілеспрямованого, усвідомленого
підходу до визначення освітньої стратегії й тактики, реалізація яких можлива за
умови входження національної системи освіти до європейського соціальнокультурного простору через збагачення традиційних та інноваційних моделей і
технологій в організації всього освітнього середовища.
Реалізація в ЗСО України гуманістичної педагогіки співробітництва,
партнерства, співтворчості повинна передбачати перехід від навчальнодисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі
особистісно-розвивальної, за якої кожна особистість учня розглядалася як
творча індивідуальність з задатками обдарованості.
Особистісно-розвивальний підхід потребує створення інноваційної
цілісної освітньої системи для ЗСО, для забезпечення повноцінного розвитку
кожної особистості учня стосовно реалізації нового Закону «Про освіту»
На сучасному етапі розвитку системи освіти на зміну окремим методикам і
безсистемним психолого-пелагічних технологій, що використовуються в
повсякденній практиці в ЗСО України приходять цілісні освітні системи, які
об’єднують інноваційні технології з використанням Інтернет ресурсів.
Досвід роботи автора в різних освітянських структурах а саме: вчитель,
класний керівник, директор закладу середньої освіти, інспектор обласного
управління, головний психолог управління освіти Київської області, директор
обласного центру практичної психології, завідуючий психолого-педагогічної
консультації, державний управлінець міністерства, завідуючий відділом
проектування розвитку обдарованості Інституту обдарована дитина НАПН
України, доцент кафедри психології управління центрального інституту
підвищення кваліфікації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН
України а також проведення всеукраїнських експериментів дозволи створити та
пробувати інноваційну особистісно-розвивальну систему далі ОРС.
ОРС, що автоматизована в хмарному сервісі «Універсал-онлайн» створена
на основі фундаментальних психолого-педагогічних досліджень вітчизняних та
зарубіжних вчених, що використовують проєктний менеджмент та сучасні
інформаційні інтернет технології.
Сервіс складається із дев’яти взаємопов’язаних психолого-педагогічних
технологічних модулів, що утворюють три взаємозалежні блоки. Модель
даного сервісу можна розглянути на сайті сервісу: universal-online. org
Основна мета застосування ОРС, що знаходиться на сервісі «Універсалонлайн» – це внесення соціально доцільних змін в напрямки особистісного
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розвитку учня, конструктивне реформування індивідуальності за основним
сферами особистісного розвитку учнів закладів середньої освіти.
Конструктивні результати особистісного розвитку учнів досягаються за
рахунок суб’єкт-суб’єктної взаємодії всіх його учасників з використання
сучасних інтернет технологій та проєктної діяльності.
Адже сьогодні проєктна діяльність в науці і практиці в любій галузі
розглядається, як особливий вид роботи, що охоплює всі ланки соціального
організму, включаючи і систему освіти та дозволяє створити цілеспрямований
та системний освітній процес.
Проведення аналізу моніторингу розвитку учнів закладу середньої освіти
забезпечує послідовність освітнього процесу і дає можливість відслідковувати в
динаміці реалізацію освітніх проєктів залежно від поставлених завдань закладу
та задач розвитку кожного вихованця та особистісний розвиток кожного учня.
Впровадження ОРС, що знаходиться в марному сервісі в практику роботи
ЗСО проводиться в п’ять етапів, саме: діагностично-аналітичному;
прогностично-конструюючому;
програмно-моделюючому;
проєктноплануюючому; корекційної-розвивальному.
На першому етапі діагностично-аналітичному в технологічних модулях
сервісу «діагностика і «аналіз» проводиться опитування учнів, класних
керівників, батьків дітей та заносяться результати медичного огляду учнів.
За результатами опитування за допомогою сервісу проводиться системний
аналіз і прогнозування особистісного розвитку учня, груп та класних
колективів закладу.
Предметом комплексної соціально-психолого-педагогічної діагностики і
системного аналізу є рівні розвитку, властивості і якості особистості учня за
чотирма сферами: фізичною, психічною, соціальною і духовною.
Забезпечує реалізацію даного етапу в основному психологічна служба та
адміністрація закладу освіти.
Проведення комплексної діагностики учнів, батьків та педагогів за
допомогою сервісу «Універсал-онлайн» в першому технологічному модулі
«діагностика» дає можливість майже повністю автоматизувати роботу
психологічної служби закладу. Опитування учнів, класних керівників, батьків
проводити в онлайн-режимі з використанням комп’ютерних класів, планшетів,
мобільних телефонів.
Комплексну діагностику учасників освітнього середовища закладу
проводиться два рази (зрізи) протягом навчального року у всіх класних
колективах.
Визначені проблеми та потенційні можливості учнів за результатами
діагностики в сервісі автоматично систематизуються на індивідуальні, групові,
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колективні, масові а також за чотирма сферами особистісного розвитку:
фізичною, психічною, соціальною, духовною.
В другому технологічному модулі сервісу «аналіз» створюються зведені
таблиці за всіма критеріями особистісного розвитку учнів по класних
колективах та психолого-педагогічні характеристики на кожного учня і класні
колективи (по 7-8 ст. тексту).
Також в даному технологічному модулі автоматично створюються
психолого-педагогічні рекомендації на учня та класний колектив (6-7 ст.
тексту ) для класного керівника, вчителя та практичного психолога.
Результати комплексної діагностики особистісного розвитку учнів
систематизуються та аналізуються за допомогою зведених таблиць та графіків
за конкретними класами та визначається середні оцінки по закладу.
Другим етапом впровадження є прогностично-конструюючий.
На даному етапі практичні психологи проводять прогнозування
особистісного розвитку учнів в класних колективах, що здійснюється за
визначеними індикаторами особистісного розвитку учнів у автоматичному
режимі сервісу «Універсал-онлайн». В результаті для кожного учня
прогнозується розвиток: конструктивний, стабільний, деструктивний.
Це дає можливість педагогічним колективам не тільки прогнозувати
особистісний розвиток, а також проводити аналіз динаміки розвитку
конкретних груп та класних колективів учнів в цілому.
На даному етапі також конструюються в двох режимах комплексу
(творчому і автоматичному) конкретні проблемні завдання закладу на
навчальний рік та тактичні психолого-педагогічні задачі особистісного
розвитку учнів в класних колективах на семестр (колективні, групові,
індивідуальні).
В структурно-компонентну модель третього технологічного модуля
«конструювання» завдань закладу та задач особистісного розвитку учнів
класних колективів покладений принцип проєктування психолого-педагогічних
проблем та потенційних можливостей розвитку вихованців з врахуванням їх
причинно-наслідкових зв’язків та факторного аналізу їх впливу в залежності від
віку і статі особистості.
Теорія і практика показує, що конструювати високоефективні корекційнорозвивальні психолого-педагогічні задачі особистісного розвитку учнів без
спеціально створених психолого-педагогічних технологій та без застосування
сучасних інформаційних інтернет систем не можливо, оскільки навіть при
проєктуванні обмеженої кількості показників критеріїв розвитку можна
створити десятки тисяч варіантів (алгоритмів), тобто конкретних задач
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(готових психолого-педагогічних рецептів) на вирішення одної проблеми або
розвитку одної потенційної можливості.
Саме ця інноваційна психолого-педагогічна технологія дала можливість
проєктувати освітній зміст в цільових і проблемних проєктах на рівні
конкретного ЗСО так класних учнівських колективах.
Третім етапами впровадження ОРС є програмно-моделюючий.
На цьому етапі створюється сюжетна лінія змісту проєктів закладу та всіх
педагогічних працівників з проблемно-цільовим змістом.
Для цього в сервісі створено два технологічні модулі: «програмування»,
«моделювання».
А саме, в четвертому технологічному модулі «програмування» освітні
програми і демонстраційні проєкти, що знаходяться в інформаційному банках
сервісу «Універсал-онлайн» проєктуються на проблемні завдання закладу та
тактичні задачі особистісного розвитку учнів (індивідуальні, групові,
колективні). Як результат в процесі їх проєктування визначаються найбільш
ефективні програми і демонстраційні проєкти для конкретного закладу та учнів
класних колективів.
В п’ятому технологічному модулі «моделювання» найбільш ефективні
навчальні програми і демонстраційні освітні проєкти проєктується на завдання
закладу та колективні і групові задачі особистісного розвитку учнів класних
колективів. Результатом на основі предметно-орієнтованого змісту створюється
сюжетна лінія освітніх проєктів з проблемно-цільовим змістом закладу та
педагогічних працівників, що на дванадцять відсотків освітній процес стає
більш ефективним.
Компонентами сюжетної лінії освітніх проєктів є модулі. В свою чергу
модулі, що є функціональними вузлами проєкту, складається з міні-модулів
(конкретних системних заходів, уроків тощо).
Освітній зміст в міні-модулях, що є недостатньо ефективними для
реалізації завдань закладу або задач особистісного розвитку учнів класного
колективу або групи учнів скорочуються та доповнюються новим більш
ефективним за рахунок іншого освітнього змісту, що знаходиться в
альтернативних програмах і демонстраційних проєктах в інформаційному
банку сервісу.
Четвертим етапом впровадження є проєктно-плануючий.
Процес проєктно-модульного планування роботи всіх учасників освітнього
процесу закладу з використанням сервісу відрізняється від традиційних
підходів тим, що зміст, методи та організація освітнього процесу чітко
підпорядковуються конкретним проблемним завданням закладу, та тактичним
задачам особистісного розвитку кожного учня, груп та в класних колективах.
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Для цього в шостому технологічному модулі сервісу «планування»
сюжетна лінія освітніх проєктів проектується на конкретних учасників
освітнього процесу на реалізацію завдань закладу та задач особистісного
розвитку учнів, визначаються конкретні дати реалізації міні-модулів.
Весь процес планування реалізації проєктів передбачає певний порядок,
розподіл у часі та конкретних термінах реалізації міні-модулів.
Характерною особливістю проєктно-модульних планів всіх педагогічних
працівників і закладу в цілому є відсутність одноразових запланованих заходів
(міні-модулів), що є в традиційній практиці мало ефективними.
В трьох вимірній проєкції (3D) освітній зміст який знаходиться в
проблемних і цільових проєктах проєктується за напрямками і видами роботи
та структурою підрозділів закладу утворюють у результаті автоматичному
режимі сервісу створюється сім типів планів роботи закладу та по три типи
планів класних керівників, вчителів-предметників, практичних-психологів,
соціальних педагогів.
Причому весь освітній зміст планів реалізації проєктів є лише системним і
цілеспрямований на вирішення конкретних проблем і цілей закладу та
особистісний розвиток учнів в класних колективах.
Останнім п’ятим етапом впровадження цілісної системи є корекційнорозвивальний.
Основне завдання даного етапу є проєктування особистіснорозвивального змісту в сценаріях закладу та педагогічних працівників.
Процес проєктування особистісно-розвивального змісту проводиться в
сьомому технологічному модулі сервісу «творення» за рахунок також трьох
вимірної проекції (3D) а саме особистісно-орієнтованого змісту на завдання
етапів міні-модульності (модульно-розвивальної системи) та задач
особистісного розвитку учнів
конкретного класного колективу
(індивідуальних, групових, колективних).
Результатом проєктування даних освітніх компонентів створюється за
допомогою конструктора сценаріїв, що знаходиться в сервісі – особистіснорозвивальний зміст, що є ще більш ефективним чім особистісно-орієнтований.
Восьмим технологічним модулем на даному етапі впровадження є
«реалізація».
Основною метою даного технологічного модуля є регулювання і
управління процесом реалізації особистісно-орієнтованого і особистіснорозвивального змісту та моніторинг ефективності роботи педагогічних
працівників закладу освіти.
Для цього, в технологічному модулі «реалізація» адміністрація закладу в
автоматичному режимі роботи сервісу проводить експертизу на предмет
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визначення ефективності освітнього процесу конкретного педагогічного
працівника. Адміністрація закладу має можливість аналізувати в online режимі
результати ефективності роботи закладу середньої освіти в цілому а управлінці
в конкретному районі, територіальній громаді, місті тощо.
Дев’ятим технологічним модулем цілісної сервісу є «моніторинг»,
основним завданням якого є визначення динаміки особистісного розвитку учнів
як в класних колективах так середній показник в закладі в цілому.
Результати моніторингу особистісного розвитку учня в у вигляді
порівняльних таблиць використовуються для подальшого динамічного аналізу
розвитку учнів та визначення результативності роботи протягом кожного
семестру та навчальних років протягом всього навчання учнів ЗСО.
Саме моніторинг особистісного розвитку учнів закладу, що проводиться за
результатами діагностичних зрізів кожний семестр дозволяє аналізувати стану
розвитку кожного суб’єкта педагогічного управління, порівнювати його з
результатами попередніх зрізів, відслідковувати динаміку та закономірності
розвитку окремого учня, вихованців класних колективів та закладу освіти в
цілому.
Додаткові функції сервісу:
- робити статистичні звіти у формі таблиць, графіків, діаграм, матриць
(більше 500 варіантів вибірок), списки учнів за медичними діагнозами (420
діагнозів МКХ10 та за соціальними станами (більше 100);
- створювати списки учнів за визначеними індикаторами ознак булінгу у
прихованій та початковій фазах реалізації, прогнозувати девіантну поведінку за
визначеними індекаторами;
- проводити аналіз впливу фізичного стану (включаючи медичні аспекти)
на психосоціальний та особистісний розвиток кожного учня;
- здійснювати методичний супровід педагогічних працівників ЗСО та всіх
учасників освітнього середовища в онлайн-режимі тощо.
Результати. Як засвідчує моніторинг особистісного розвитку учнів ЗСО,
що використовують сервіс відбуваються конструктивні зміни в особистісному
розвитку більшості учнів, в тому числі і обдарованих дітей шкільного віку.
Комплексна соціально-психолого-педагогічна діагностика зрізи якої
проводяться в системі моніторингу у більше як триста ЗСО України засвідчує:
майже втричі зростає рівень інтеграції та згуртування учнів в класних
колективах, підвищився в середньому на 43% життєва активність учнів,
особливо в соціально-комунікативній діяльності.
Значних
успіхів
досягається
педагогічними
колективами,
що
використовують інноваційні технології цілісної ОРС у формуванні ціннісних
орієнтацій та пріоритетів вихованців у таких групах видів діяльності, як:
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соціально-комунікативна – на 74%; навчально-пізнавальна – на 63%;
громадсько-корисна – на 41%; національно-громадянська – на 26%.
Суттєво знижується рівень ізоляції та відторгнення учнів в класних
колективах, в середньому на 68%. Так наприклад середній показник по Україні
ізоляції та відторгнення учнів становить біля 33 відсотків. В закладах які
впроваджують технологічні модулі сервісу використовують сервіс ізоляція та
відторгнення учнів становить в середньому лише 16 відсотків. Це майже в два
рази менше.
А деяких закладах середньої освіти наприклад: Засульський ліцей, що на
Полтавщині; Луцька гімназія №4, що на Волині взагалі в більшості класних
колективах протягом останніх років відсутні ізольовані і відторгнуті учні.
Також в багатьох учнів відмічається конструктивна динаміка з корекції вад
особистісного розвитку, наприклад: тривожність знизилась в середньому на
38%; імпульсивність на 27%; схильність до нечесної поведінки на 39%;
агресивність на 25%; тощо.
Потрібно відмітити, що динаміка конструктивних змін особистісного
розвитку учнів в закладах насамперед залежала від кількості і якості
впроваджених в освітній процес конкретних технологічних модулів цілісної
особистісно-розвивальної системи, що автоматизована в хмарному сервісі.
Так, впровадження педагогічними колективами ЗСО тільки технології
комплексної діагностики учасників освітнього середовища за допомогою
сервісу «Універсал-онлайн» та використання конкретних сконструйованих
психологічною службою корекційно-виховних задач особистісного розвитку
учнів поліпшують результати розвитку учнів приблизно на 22%.
Впровадження в практику роботи етапів програмно-моделюючого та
проектно-плануючого,
що
реалізуються
в
технологічних
модулях
«програмування», «моделювання», «планування» покращує результати ще на
18-20%.
Результативність освітнього процесу ще підвищується на 28% при
застосуванні технологічних модулів сервісу «творення» та «реалізація».
Висновки.
1. Інноваційна ОРС, що автоматизована на хмарному сервісі проєктного
управління освітнім процесом «Універсал-онлайн»« є апробованим дієвим
психолого-педагогічним інструментом для реалізації прийнятого нового Закону
України «Про освіту» та досягнення стратегічних цілей визначених Концепцією
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року.
2. Основною підставою для впровадження ОРС та хмарного сервісу в
закладах освіти України є позитивні рішення Президії НАПН України, успішне
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проведення двох всеукраїнських експериментів (2001-2007р.) і (2007-2013р.)
згідно наказів МОН України та аналіз результатів першого етапу третього
всеукраїнського експерименту (2018-2023р.).
3. Використання хмарного сервісу «Універсал-онлайн»« робить освітній
процес ЗСО ціленаправленим та системним на вирішення конкретних проблем
та розвиток потенційних можливостей дітей шкільного віку, що
підтверджується результатами моніторингу учнів, який проводиться уже
двадцять років у закладах освіти України.
4. Впровадження ОРС в управлінні системи освіти з широким
використання хмарного сервісу «Універсал-онлайн» у взаємодії всіх учасників
освітнього середовища суттєво підвищить ефективність освітнього процесу
ЗСО і дозволяє значно економити робочий час педагогічних працівників та
фінансові і людські ресурси.
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ
СКЛАДОВОЇ НА УРОКАХ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» З
ПІДТРИМКОЮ ІКТ
У статті проводиться детальний аналіз проблематики застосування
інтерактивних методів навчання, зокрема, інтерактивних програмних засобів
на уроках освітньої галузі «Технології». Також чітко виокремленні рішення
впровадження інтерактивних програмних засобів. Сформовані основні
напрямки застосування інтерактивних програмних засобів в умовах вивчення
освітнього курсу. Запропоновано структурно-логічну схему застосування
спеціалізованого програмного забезпечення на уроках освітньої галузі
«Технології». Охарактеризовано основні перспективи розширення напрямків
застосування інтерактивних програмних засобів в проведення навчальних
заняттях. Визначено основні складові, за рахунок яких можна збільшити обсяг
навчальної інформації при підготовці учнів засобами інтерактивного навчання
у процесі формування професійних знань.
Ключові слова: інтерактивне навчання, спеціалізоване програмне
забезпечення, інформаційно-комунікативні технології.
In article the detailed analysis of a perspective of application of interactive
methods of training, in particular, of interactive software at lessons of the
educational Technologies area is carried out. Are also accurately allocated the
solution of introduction of interactive software. The main directions of application of
interactive software in the conditions of studying of an educational course are
created. The structural and logical scheme of application of the specialized software
at lessons of the educational Technologies area is offered. The main prospects of
expansion of the directions of application of interactive software when carrying out
studies are characterized. The main components at the expense of which it is possible
to increase the volume of educational information when training pupils means of
interactive training in the course of formation of professional knowledge are defined.
Keywords: interactive training, specialized software, information and
communicative technologies.
Стрімкий потік інформації готує сучасну людину до мінливих умов
розвиваючого суспільства, вимагаючи від неї швидкої генерації розв’язання
освітніх питань використовуючи пошукові методи у великій кількості
інформаційних джерел. Беручи до уваги сучасну педагогічну практику все
частіше серед традиційних форм та методів навчання використовуються
інтерактивні технології мультимедійного характеру. Використовуючи таку
діяльність можна сформувати професійні знання і вміння здобувачів, котрі буде
66

націлена на обробку науково-дослідної інформації. Інтерактивні технології
навчання за свій короткий час існування визначається вчителями як один із
найефективніших засобів подання матеріалу. Необхідно зазначити, що
практичне застосування інтерактивних технологій у педагогічний практиці
загальноосвітніх навальних закладів є не систематичним та використовується
фрагментарно та епізодично, що виражається у неготовності вчителів
застосовувати інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та комп’ютерну
техніку в ході проведення занять.
Мета теоретично охарактеризувати педагогічні засади використання
інтерактивної складової з підтримкою ІКТ на уроках технічного профілю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій дає змогу визначити, що
рівень застосування інтерактивних методів в освітньому процесі гостро
вивчається науковою спільнотою. Серед них такі науковці, як: Т. Дудкевич –
дає визначення психологічної основи у використанні інтерактивних методів у
процесі підготовки спеціалістів [4]; С. Кашлєв – обґрунтовує інтерактивне
навчання у формі інноваційного педагогічного явища [7]; М. Кларін – дає
визначення інтерактивного навчання через освоєння нового досвіду у вигляді
педагогічного інструменту [8].
Виклад основного матеріалу. Потреба сучасної якісної освіти відповідає
міжнародному стандарту з розвитку суспільства. Окреслюючи освітню
філософію, можна визначити головні стратегічні напрямки педагогічної
діяльності через ціленаправлене формування духовного світу особистості,
пошуку потенційних можливостей розвитку, підвищення якості освіти.
Застосування інтерактивних методів навчання виступає ефективним засобом
активізації освітньої діяльності здобувачів освіти, теоретичною складовою
будь-якого уроку, розвиваючи самостійне мислення та творче вміння майбутніх
фахівців через нестандартне розв’язання професійних проблем. Звертаючи
увагу на збільшення обсягу освітньої інформації при підготовці учнів засобами
інтерактивного навчання у процесі формування професійних знань на уроках
технічного профілю може бути підвищено за рахунок певних складових:
− комплексне використання інтерактивних засобів навчання на основі
новітніх комп’ютерних програм чи педагогічних програмних засобів (ППЗ);
− підвищення пізнавальної активності здобувачів через використання
візуалізації освітнього матеріалу з залученням інтерактивних програмних
продуктів та ІКТ при вивченні предмету «Технології»;
− систематизоване використання інтерактивних засобів навчання при
викладенні теоретичного та практичного циклів на уроках «Технології».
Інтерактивне навчання – це форма організації пізнавальної діяльності, яка
передбачає мету – створення комфортних умов навчання з урахуванням
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особливостей кожного учня, який повинен відчувати власну успішність та
інтелектуальну спроможність [5;6].
Педагогічний комплекс інтерактивного навчання форм та методів вміщує в
собі спільну та групову роботу, моделювання, рольові ігри, дискусії та диспут,
індивідуальні роботи. Використання цих методів дає змогу не тільки підвищити
інтерес учнів до предмета, а й забезпечити глибоке засвоєння вмінь та навичок.
Окремою формою інтерактивного навчання є дискусія, оскільки залучення
учнів до розв’язання певних завдань створює атмосферу демократичного,
творчого й емоційного стану класу, що є головною вимогою розв’язання
проблемних питань дозволяє формувати життєві компетентності.
Інтерактивне навчання розглядається як взаємодія «суб’єкт-об’єкт» в
окремій педагогічній системі, таким чином, що здобувач спроможний до
взаємодія чи діалогу. У цьому розумінні інтерактивне навчання виконує мету
створення комфортних умов навчання з обов’язковою активною взаємодією
всіх здобувачів [3].
Г. Коберник, В. Бойчук, Р. Гуревич розглядають інтерактивне навчання
через навчальний процес, який відбувається за умови постійної активної
взаємодії всіх учнів, вчитель – учень, учень – учень ; вчитель і учень є
рівноправними суб’єктами навчання [2;9].
Застосування інноваційних технологій у навчанні підвищує ефективність
освітнього процесу, сприяє підвищенню інтелектуального розвитку учнів,
розвиває особистісні навички кожного здобувача та творчий потенціал надаючи
максимальну свободу розумові й діяльності в процесі вивчення нового
матеріалу, адже головна мета інтерактивного навчання лежить у використанні
власного досвіду учнів під час розв’язання компетентнісних питань, що в
повній мірі збігається з концепцією НУШ.
Застосуванні ІКТ в процесі викладання нового матеріалу на уроках
освітньої галузі «Технології» дає змогу забезпечити інтерактивність через
інтенсифікування освітнього процесу, створюючи легкий доступ учнів до
необмеженого обсягу інформаційних джерел, аналітичного опрацювання,
підсилюючи інтелектуальні можливості, створюючи умови перебудови
пізнавальної діяльності. Враховуючи освітній матеріал освітньої галузі
«Технології» необхідно зазначити, що використання комп’ютерних технологій
дозволяє збільшити охопленість освітнього матеріалу використовуючи
міжпредметні зв’язки у процесі навчання, збільшуючи предметне ознайомлення
учнів з технікою та використанням її на сучасному виробництві.
Комп’ютерні технології у навчанні виступають як складний
мультимедійний комплекс інформаційних технологій, котрий інтегрується
аудіовізуальними формами (графіка, анімація, відео, текст, аудіо). В цьому
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розумінні інтерактивне навчання є складним діалогом користувача з системою
через реалізацію форм самостійної діяльності опрацювання інформаційних
процесів, надаючи великий діапазон можливостей для підвищення якостей
освітнього процесу і системи освіти в цілому. Враховуючи специфіку освітньої
галузі «Технології» підвищення якості навчання випускників закладів загальної
середньої освіти може бути забезпечено в процесі застосування в освітньому
процесі освітньої системи трьох груп психолого-педагогічних технологій:
дослідження, проєктування та взаємодія організаційно процесу. Ефективне
застосування цих технологій на думку І. Беха може бути досягнуто, якщо
освітній процес буде організовано з урахування індивідуально-психологічних
особливостей учнів [1]. Дотримання цієї системи дає змогу відігравати певну
роль в педагогічній діяльності, що в свою чергу формує ефективне та
раціональне викладення освітнього матеріалу.
Завдяки комп’ютеру можлива реалізація програмного навчання.
Використання комп’ютера необхідно адаптувати для використання у
моделюванні науково-технічних об’єктів. Систематизоване використання
комп’ютера з залученням спеціалізованих програмних продуктів не тільки
підвищує інтерес, а й мотивує до самоосвіти завдяки використанню нових форм
роботи у напрямку науково-технічного профілю. Сьогоднішні реалії вимагають
не просто використання комп’ютерної техніки, а й фахове володіння
спеціалізованими програмними продуктами.
Використання спеціалізованих програмних продуктів при вивченні
освітньої галузі «Технології» направлена на формування високого рівня
професіональних знань, які можуть розглядатися як ефективне використання
прикладних програмних продуктів. Існування безлічі комп’ютерних програм
спрямованих на окремі технологічні процеси тільки підкреслює потребу з
ознайомленням в процесі вивчення окремих тем на уроках технічного профілю.
Такі програми AutoCAD, Компас3D, SolidWorks, MathCAD мають широкий
спектр використання в інженерних сферах застосування, підтверджуючи свою
ефективність.
Програмні
продукти
спеціалізованої
направленості
представляють собою окремий вид програмного забезпечення, який може бути
використаний в освітніх цілях за для формування у здобувачів старшої школи
(профільного напрямку) спеціальних знань, тим самим збільшуючи їх творчий
потенціал.
Головною метою сьогоденної освіти є підготовка розвиненої людини,
розвиток творчого потенціалу, особистих якостей та здібностей до самостійної
діяльності. Для досягнення цієї мети необхідно спиратися на цілком нову
систему сучасної освіти яка є мінливою у потребах сьогоденного суспільства.
Кардинальні зміни педагогічної діяльності через впровадження новітніх
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інформаційно-комунікативних технологій та комп’ютерних систем, наштовхує
нас змінювати професійно-орієнтовані методи навчання.
Впровадження спеціалізованих програм в освітній процес включає в себе:
окрему діяльність по зміні традиційних методів навчання, науково-пошукову
діяльність (при вирішенні компетентнісних задач), ігрову діяльність та ін.
Таким чином для спрощення переходу від традиційного уроку до викладення з
застосуванням спеціалізованих програмних продуктів необхідне врахування
деяких аспектів (рис. 1).

Промислова
практика

Практичні
заняття

Традиційни
й урок
Інтерактивн
е
викладення
матеріалу

Спеціалізоване
програмне
забезпечення

Використанн
я тренінгів

Навчальні
ігри

Робота з
електронними
джерелами
інформації

Рис. 1 Структурно-логічна схема застосування спеціалізованого програмного забезпечення
на уроках освітньої галузі «Технології»

Головною вимогою використання спеціалізованих програмних продуктів є
цілісна направленість на практичну діяльність з дотримання правил роботи в
окремих програмах та не допустимість навчання за принципом алгоритму. Для
успішного навчання на основі спеціалізованих програмних продуктів необхідно
створити як найбільше різноманітних спеціальних методик викладання, які
будуть орієнтовані на отримання та використання практичних умінь та навичок.
Освітні програми повинні передбачати взаємодію між циклами дисциплін всіх
освітніх предметів.
Комплексне застосування педагогічних програмних та розробок надає
практичної реалізації в освітньому процесу більш вагомий вплив на
формування освітніх компетентностей. Можливість застосування комп’ютера
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як засобу освітньої діяльності підсилює збільшення впроваджувальних освітніх
інновацій у сучасну педагогічну практику. Використаний у той чи іншій мірі
засіб навчання відіграє в педагогічній діяльності велику роль, як і в будь-якому
виробничому процесі знаряддя праці. Саме від рівня розвиненості засобів
навчання залежить ефективність та остаточний результат освітньої діяльності.
Використання комп’ютерних технологій у освітньому процесі є об’єктивною
необхідністю розвитку, як педагогічної, так і соціальної сфери діяльності
людини. Комп’ютер не може вирішити всі проблеми педагогічної системи, але
може внести великий внесок у реформування та вдосконалення освітнього
процесу в цілому.
Персональний комп’ютер став необхідністю, яка сприяє розвитку
індивідуальної неповторності особистості здобувача. Важливою особливістю
комп’ютера у навчанні є дидактичний вплив, через встановлення
безпосереднього діалогу між учнем та машиною, але сьогодні ще необхідно
враховувати діалоговий трикутник: учень – комп’ютер – учитель для
підсилення контролю засвоєння знань та успішності. Важливою особистістю
діалогового трикутника є виявлення труднощів, які виникають у процесі
засвоєння матеріалу самостійно, а учитель виконує роль спостерігача за якістю
стану навчання. Електронно-обчислювальна машина не може і не повинна
замінити учителя та керувати пізнавальною діяльністю учня в
опосередкованому процесі викладення. Слід зазначити, що комп’ютер, як
технічний пристрій під керівництвом педагога, може виконувати більшість його
функцій саме з передачі навчальної інформації або контролю може полегшити
навантаження вчителя при підготовці до занять.
Висновок. Підбиваючи підсумки вищевикладеному, варто зазначити, що
формування інтерактивної освіти на уроках освітньої галузі «Технології» у
закладах загальної середньої освіти підвищує формування предметних умінь та
навичок, форм розвиток комунікативних якостей особистості створючи умови
сталого розвитку життєвих компетентностей. Інтерактивна складова навчання дає
змогу учням демократично спілкуватися, критично вирішувати проблемні
питання.
В процесі вивчення освітньої галузі «Технології» здобувачі, технічного
профілю навчання, мають бути орієнтовані на засвоєння інформації
виробничого процесу та принципів його роботи: технологіям створення
електронної документації, системному аналізі даних та створення
технологічних проєктів, що відповідає концепції НУШ, а саме впровадження
модульної навчальної програми – технологічної освітньої галузі. У цьому
розумінні використання спеціалізованого програмного забезпечення є сьогодні
головним критерієм до успіху майбутнього випускника.
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Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Потреба
дослідження сучасних особливостей використання потенціалу ІКТ у вигляді
спеціалізованих програмних продуктів в окремій системі інтерактивного
навчання має визначати перспективи підвищення його реалізації через
підвищення якості навчання. Рівень сформованості фахівців має розглядатися
на рівні з основними завданнями сьогоденної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бех І. Наукові засади проведення експерименту (у сфері виховання).
(Педагогічні дослідження з проблем виховання) / І. Бех // Рідна школа. – 2001. –
№ 10. – С. 36-40.
2. Бойчук В. Упровадження нових інформаційних технологій у процес
вивчення різьблення деревини / В. Бойчук, Р. Гуревич // Трудова підготовка в
закладах освіти. – 2004. – № 1. – С. 30-34.
3. Ващук О. Використання комп’ютерних технологій у навчальному
процесі учнів 5-7 класів / О. Ващук // Оновлення змісту, форм та методів
навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. унт. – Рівне, 2003. – Вип. 25. – С. 98-103.
4. Дуткевич Т. Психологічні основи використання інтерактивних методів
навчання у процесі підготовки спеціалістів з вищою освітою / Т. Дуткевич //
Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці
педагога: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. – С. 26-33.
5. Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження / За ред.
В. Шарко. – Херсон : Олді-Плюс, 2000. – 210 с.
6. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб.
Уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.Н.Н., 2002. – 136 с.
7. Кашлев С. Технология інтерактивного обучения / С. Кашлев // Минск. :
Белорусский верасень, 2005. – 196 с.
8. Кларин М. Интерактивно еобучение – інструмент освоения нового
опыта / М. Кларин // Педагогика, 2000. – № 7. – С. 12-18.
9. Коберник Г. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу до
учнів / Г. Коберник, П. Сісецький // Початкова школа – 1990. – № 6. – С. 8-11.

Книш Інна Василівна,
доктор філос. наук, доцент
м. Суми, Україна
knysh_sumy@ukr.net
РОЛЬ ЗМІ ТА ІКТ У СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ЛЮДЕЙ ІЗ КЛІПОВІСТЮ
Констатовано, що ЗМІ та ІКТ транслюють у масову свідомість певні
фрагменти фактів, подій, явищ, думок тощо, а відтак інформаційне
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суспільство корегує усталені аспекти людських взаємин і додає нові. Доведено,
що саме ЗМІ, а не інтернет виробили універсальний формат подання
інформації – кліп. Відзначено, що людина, занурюючись у новочасну дійсність,
набуває здатності вільно сприймати й інтерпретувати його. Висвітлено вплив
ЗМІ та ІКТ на соціальну адаптацію й соціалізацію людей із кліповістю.
З’ясовано, що суспільство сприймає прояви кліповості у підлітків як аномію, а
хибні дії вихователів штовхають їх до супротиву й девіантної поведінки.
Наголошено, що внаслідок поширення «розумних» телефонів докорінних змін
зазнало життя людей, які все частіше стають жертвами кібербулінгу, що
своєю чергою призводить до зростання показників депресії та суїцидів.
Ключові слова: кліп, кліпове мислення, кліповість, кліпер, інтернет,
інтернет-адикція, соціальна адаптація та соціалізація, аномія, девіантна
поведінка, кібербулінг, депресія, суїцид.
Abstract. It is stated that the mass media and ICT broadcast to the mass
consciousness certain fragments of facts, events, phenomena, opinions, etc., and
thus the information society corrects the established aspects of human
relationships and adds new ones. It is proved that it is the media, not the Internet,
that has developed a universal format for presenting information – a clip. It is
noted that a person, immersing himself in modern reality, acquires the ability to
freely perceive and interpret it. The influence of mass media and ICT on social
adaptation and socialization of people with clipping is highlighted. It has been
found that society perceives the manifestations of clipping in adolescents as
anomie, and the wrong actions of educators push them to resistance and deviant
behavior. It is emphasized that due to the spread of «smart» phones, the lives of
people, who more and more often become victims of cyberbullying, have
undergone radical changes, which in turn leads to an increase in depression and
suicide.
Key words: clip, clip thinking, clipping, clipper, Internet, Internet addiction,
social adaptation and socialization, anomie, deviant behavior, cyberbullying,
depression, suicide.
У науковому дискурсі поширена думка, згідно з якою саме впровадження
ІКТ у всі сфери життєдіяльності людини призвело до появи у неї симптомів
кліповості. Вона сприяє набуттю користувацьких навичок, створює ілюзію
доступності когнітивних дій, які не супроводжуються логічним осмисленням,
операціоналізацією, теоретичним засвоєнням предметних галузей навчальних
дисциплін, надмірною творчою активністю у сприйнятті та розумінні життєвих
процесів, живою комунікацією з людьми. Далі – докладніше.
Реалізуючи свій потенціал, інформаційне суспільство корегує усталені й
додає нові аспекти у людські взаємини, ЗМІ та ІКТ. Ці засоби масової
комунікації транслюють у масову свідомість певні фрагменти явищ, фактів,
подій, поглядів тощо. У людини, що їх «споживає», як зазначають науковиці
Анастасія Ісаєва та Софія Малахова, починає формуватись адаптивний спосіб
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контактування з інформаційним і комунікаційним простором – кліпове
мислення (фрагментарне, мозаїчне, піксельне, колажне, калейдоскопічне)
[7, с. 180].
За спостереженнями дослідниці медіакультури як феномену інформаційної
доби Наталії Кирилової, медіасередовище, що творить «другу реальність» за
посередництвом засобів масової комунікації, «пов’язує людину з оточуючим
світом, інформує, розважає, пропагує певні морально-естетичні цінності,
справляє ідеологічний, економічний або організаційний вплив на оцінки, думки
і поведінку людей. Отже, впливає на соціалізацію особистості» [8, с. 11].
Кількість людей з «кліповим мисленням» постійно зростає, що, у
подальшому, може викликати незворотні зміни у свідомості інших людей і
суспільства в цілому (синдром розладу уваги, віртуальна наркоманія, інтернетадикція, залежність від пошуку інформації, комунікації в мережі,
антиінтелектуалізму і плагіату, масової неграмотності, надмірне захоплення
своїм невіглаством, абсолютна впевненість у своїй правоті, фальсифікація
оцінки, втрата бажання пізнання нового, а також потреби і здатності до
творчості та креативності, невідповідність образа мислення образу життя,
непослідовність та неадекватність у прийнятті рішень щодо вирішення
проблем, а також нездатність нести за свої вчинки відповідальність, оперування
змісту визначеної довжини, невміння працювати з семіотичними структурами і
зосередитися на складній інформації довгий час, зниження здатності до аналізу
та синтезу тощо) [9; 10, с. 93–94; 11].
Медіасередовище посутньо позначається на формуванні кліпової форми
мислення як молоді, так і представників старших поколінь, що своєю чергою
зумовлює їх відповідну соціальну адаптацію та соціалізацію. Чисельність носіїв
кліпового мислення постійно зростає, що зрештою може спричинити
незворотні зміни у свідомості інших людей і суспільства в цілому.
Розглянемо деякі передумови, які породили феномен кліповості:
– прискорення темпів життя, розробка, впровадження та поширення ІКТ,
стрімке збільшення інформаційних потоків і породжені цими явищами
проблеми концентрації уваги, відбору, скорочення, зберігання й утилізації
інформації, відокремлення головного від «інформаційного шуму»;
– постійне зростання вимог щодо актуальності та швидкості надходження,
зберігання, використання і засвоєння інформації;
– урізноманітнення і збільшення багатовимірності та віртуальності,
розширення доступу до інформації;
– збільшення кількості справ, проєктів тощо на тлі зменшення часу,
розширення просторових можливостей тощо;
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– багатозадачність, із якою стикається нині людство. Вона руйнує засади
цілісності сприйняття самих задач, у такий спосіб призводячи до
неадекватності їх розуміння, а отже, й виконання;
– комерціалізація ЗМІ, що збирають, фільтрують, концентрують,
продукують, візуалізують, зберігають і транслюють інформацію;
– активізація спілкування у соціальних мережах, що теж сприяє своєрідній
соціальній адаптації та соціалізації людини.
У сучасній культурі сприйняття кліповості є неоднозначним, про що
свідчать позиції сучасних дослідників цього феномену. Одні вважають
кліповість головним надбанням людства [2; 14, с. 3–5], натомість інші
наголошують виключно на її негативних проявах і загрозливих наслідках. До
міркувань останніх ми ставимося скептично, адже зазначені аспекти однаково
обтяжують і людей із традиційним типом мислення. Ідеться про:
– втрату бажання пізнавати нове. Особа не може надовго зосередитися на
інформації, погіршуються її аналітичні здібності, втрачається потреба у
творчості, зменшується здатність до неї внаслідок постійного використання
вторинної інформації на рівні обробки та комбінування. Люди з кліповістю
віддають перевагу розвитку не творчих здібностей, а креативних [16];
– фрагментарність бажань і вчинків, невідповідність стилю мислення
способові життя, непослідовність і неадекватність у прийнятті рішень щодо
розв’язання проблем, навіть суто життєвих, послаблення відповідальності за їх
наслідки, зниження рефлексії, вразливість до маніпулювань і впливів;
– оперування змістами тільки фіксованої довжини, невміння працювати із
семіотичними структурами довільної складності та зосереджуватися на будьякій інформації впродовж тривалого часу; зниження здатності до аналізу і
синтезу;
– антиінтелектуалізм і плагіат, масова неосвіченість молоді та феномен
гордовитої захопленості власним неуцтвом, абсолютна переконаність у своїй
правоті. Люди, які персоніфікують антиінтелектуалізм, не усвідомлюють дану
проблему; диспропорція між формальним і реальним рівнем знань, стрімке
зниження коефіцієнта їх засвоєння і фактичної успішності навчання призводять
до фальсифікації оцінювання;
– »віртуальну
наркоманію»
й
інтернет-адикцію
(патологічний,
гіпертрофований потяг до пошуку інформації, інших видів діяльності та
спілкування у віртуальному середовищі), що від них останнім часом
страждають і седентари, набуваючи ознак кліповості;
– повну відсутність раціональних засад і чіткої логіки, поспішність у
висновках; мозаїчність, роздрібненість і фрагментарність сприйняття і вражень;
заперечення, а відтак порушення будь-яких правил і норм;
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– мовний мінімалізм – живе спілкування між людьми зведене до мінімуму,
вони втрачають здатність міркувати, розвиватися, творити, мудро визначати
мету життя і досягати її, а через емоційну збіднілість – підтримувати тісні
стосунки, співпереживати; у них загострюється відчуття самотності та
невдоволеності, що призводить до депресії, нервово-психічних розладів і
суїцидів;
– »не отримання фрагментованих знань, а у фрагментації окремої
інформаці» [5].
Водночас уся абсурдність мислення доповнюється або заступається
логікою кліпового мислення, що спричиняє синдром розладу (дефіциту)
уваги [2]. Проте у кліповості ми вбачаємо й позитивні аспекти, а саме:
– вона сприяє формуванню захисної реакції людського організму на
інформаційне перевантаження (за Елвіном Тоффлером [19, с. 149–151]);
– кліповість є однією з форм стосунків людини з інформацією, яку
необхідно обговорювати, досліджувати, засвоювати та використовувати;
– разом зі своєрідним способом роботи з інформацією (багатовимірність і
багатозадачність) кліповість надає гносеологічному складнику людської
діяльності динамізму і відкриває для неї нові перспективи;
– кліповість
і
біхевіоризм
уможливлюють
багатоплановість,
багатоваріантність, багатовимірність, багатозадачність тощо, зумовлюють
неоднозначність підходів, прискорюють аналіз та розв’язання практичних
питань і завдань;
– кліповість сприяє адаптації до плинної соціальної дійсності, створює
передумови для її пізнання, усвідомлення, пояснення, використання тощо,
тобто породжує інформаційно адаптовану особистість, змушену постійно
створювати, формувати та видозмінювати ментальну дійсність (за Елвіном
Тоффлером [19, с. 149–151]);
– завдяки кліповості мова поповнюється новими словами та виразами
(двозначність [13], ноолексикон [12, с. 11], новомова [4]);
– кліповість стимулює мобільність і комунікабельність, розширює свободу
вибору і незалежність людини, а отже, є амбівалентною природною зміною її
мислення.
Для більш чіткого та повного з’ясування змісту поняття «кліповість» варто
розглянути ще одне потужне інформаційне джерело – інтернет і зумовлену ним
інтернет-залежність, або інтернет-адикцію (термін уперше введено у
науковий обіг у 1996 році лікарем Айвеном Голдбергом [18; 22; 23; 24] для
опису патологічного, невгамовного потягу до використання всемережжя).
Головними симптомами цієї залежності є ейфорія, автаркія, зацікавлення,
задоволення, зручність під час перебування у мережі, неможливість полишити
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її, а також невдоволення, відчуття втрати, апатія після виходу з неї; постійне
бажання перевірити свою електронну скриньку, оновити сторінки в соціальних
мережах, на сайтах знайомств; очікування чергового сеансу виходу в інтернет,
значне обмеження спілкування з оточуючими людьми на тлі гіпертрофованої
комунікативної активності за участю незнайомців у мережі; втрата відчуття
часу та простору; марнування значних коштів, що його приховують від
близьких. До фізіологічних проявів інтернет-адикції належать дискомфорт в
очах і суглобах, розлади сну, порушення режиму харчування; до психологічних
– агресія, тривога, смуток, неврівноваженість, нестриманість тощо. Дослідники
інтернет-адикції
наголошують
на
статистично
значущій
віковій
взаємозалежності респондентів: чим користувач молодший, тим більш
залежний.
Людина повсякчасно зазнає атак спаму, «всезагального» [17, с. 140] й
«щоденникового тексту» [17, с. 139] всемережжя. Більшу частину віртуального
часу вона витрачає на «всезагальний текст», який постає завдяки несвідомому
тиражуванню, копіпасту, прону, компіляції чужих текстів райтерами, ре- і
копірайтерами, користувачами інтернету і призводить до втрати авторства та
«вимивання» ідей через незліченні ре-інтерпретування і гру контекстів.
Культура мережевого щоденника, насиченого індивідуальними образами, що
була поширена 10 років тому, поступилася найбільш розповсюдженій формі
самовизначення людини у соціальних мережах, а створення власних текстів –
«лайкрепостам». Вони не припускають ні усвідомлення часу, ні
обмірковування, ні текстового виразу.
Провідними мотивами використання інтернету є діловий, гносеологічний,
комунікаційний, самовиражальний, самостверджувальний, самореалізаційний,
сексуальний та ігровий. Спеціальні дослідження засвідчили послаблення
ділової та професійної мотивації на тлі домінування комунікативної та
рекреаційної, водночас мотиви особистісного спілкування зміцнюють свої
позиції – через брак комунікації в реальному житті, анонімність (що
вможливлює свободу висловлювань і вчинків), схильність до нетипової
поведінки, можливість програвання омріяних ролей, переживання певних
емоцій тощо [1].
Картина кліповості стане більш цілісною й завершеною, на нашу думку,
якщо залучити до розгляду вплив мобільних телефонів на людську свідомість
і мислення. Спілкування кліперів у вигляді текстових і мультимедійних
повідомлень (SMS, MMS, ICQ), як переконують результати дослідження,
демонструє кореляційний зв’язок між статтю й використанням програми ICQ у
33,5 % респондентів: дівчата надсилають повідомлення частіше (56,7 %), ніж
хлопці (43,3 %). Таке активне використання повідомлень, на відміну від живого
77

спілкування в реальному часі, не потребує жодних емоційних витрат і дають
певну свободу дій. Водночас дослідник Костянтин Фрумкін як позитивні
аспекти виокремлює «динамізм» пізнавальної діяльності, «стислість – сестру
таланту», яка може спонукати до глибоких роздумів [21]. До речі, російський
письменник Лев Толстой із цього приводу зазначав: «Стислі думки тим гарні,
що вони змушують серйозного читача самого міркувати» [6, с. 1208]. Небезпека
ж полягає в тому, що людина, не усвідомлюючи своєї залежності від ІКТ,
втрачає здатність до живої комунікації, під час якої відчуває дискомфорт,
швидко замикається у собі, перериває спілкування тощо, а це негативно
впливає на її соціальну адаптацію та соціалізацію.
Професор психології Державного університету Сан-Дієго Джин Твенге у
книзі «iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious,
More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood and What
That Means for the Rest of Us» [25] зробила спробу з’ясувати, як смартфони
впливають на суспільство і чи можна виміряти цей вплив у межах одного
покоління. Вона спиралася на дослідження 2012 року, коли покоління
народжених між 1995 і 2012 роками почало втрачати характерні особливості
міленіалів, на яких інтернет впливав не так сильно. Цікаво, що саме в цьому
році у понад 50 % населення США з’явилися «розумні» телефони. Психолог
назвала це покоління iGen.
Як з’ясувала Джин Твенге на підставі досліджень, проведених
Національним інститутом з наркотичної залежності під назвою «Monitoring the
Future» (починаючи з 1975 року), смартфони повністю змінили життя підлітків:
з початку 2011 року в кілька разів зріс показник депресії (постійне
використання смартфону збільшує його на 27 % для хлопців і на 50 % для
дівчат) і суїцидів (підлітки, які проводять за смартфоном понад три години на
день, на 35 % більше схильні до ризику скоїти самогубство). Суїцидальність
хлопців загалом вища, ніж дівчат, але впродовж 2007 – 2015 років кількість
самогубств серед дівчат зросла втричі, натомість серед хлопців – удвічі, з
огляду на те, що дівчата частіше стають жертвами кібербулінгу (цькування в
соцмережах) [20]. Якщо хлопці більше зачіпають одне одного фізично, то
дівчата намагаються зруйнувати соціальний статус своєї жертви або зіпсувати її
стосунки з однолітками, так би мовити, на відстані. Підлітки менше часу
проводять разом, унаслідок чого їхня схильність убивати один одного
зменшилась, і у 2011 році вперше за останні 24 роки чисельність підліткових
самогубств перевищила чисельність убивств.
За даними опитування «Monitoring the Future», восьмикласники, що
проводять у всемережжі понад десять годин на тиждень, почуваються
нещасними. Підлітки, які витрачали на це десять годин на тиждень, на 56 %
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нещасливіші, ніж ті, хто цього не робив. І навпаки: ті, хто в середньому більше
часу особисто спілкувалися з друзями, на 20 % щасливіші.
Дослідження за участю студентів у фейсбуці щодо їхнього самопочуття,
настрою й тривалості перебування у цій соціальній мережі допомогло
встановити залежність між останнім показником і відчуттям самотності.
Упродовж 2010 – 2015 років чисельність дівчат, які почуваються полишеними,
збільшилася на 48 %, хлопців – на 27 %. Дівчата більше використовують
соціальні мережі й почуваються більш самотніми, коли бачать своїх друзів і
однокласників, які збираються без них. Коли дівчина щось постить у своєму
акаунті в соцмережі, вона більше очікує на вподобайки та позитивні коментарі.
Смартфони впливають і на сон підлітків, тривалість якого у середньому
зменшилася до семи годин за норми дев’ять. У тих, хто спить менше семи
годин, розвивається депривація сну. З 1991 року рівень недосипання серед
дітей підвищився на 57 %, а лише за 2012 – 2015 роки чисельність дітей, які
сплять менше семи годин, зріс на 22 %. Недосипання спричиняє зниження
когнітивних здібностей та опірності хворобам, гіпертонію, психічні розлади
(схильність до депресій і тривожність) тощо [3].
Виходячи з результатів досліджень, Джин Твенге дійшла висновку, що такі
діти не дорослішають. Раніше прагнення підлітків до незалежності було
всеосяжним, однак із 2015 року восьмикласники почали рідше залишати
батьківські домівки, ніж їхні однолітки у 2009 році. Вони не ходять на
побачення. Чисельність представників поколінь бебібумерів та X, які ходять на
побачення, складала 85 %, а з 2015 року зменшилася до 56 %. Вони менш
сексуально активні. У США відзначається різке зниження сексуальної
активності дев’ятикласників: з 1991 року цей показник зменшився на 40 %. У
середньому перший підлітковий секс відбувається в 11 класі, на рік пізніше,
ніж у покоління X, що своєю чергою спричиняє зниження показників
підліткової вагітності: у 2016 році вони скоротилися на 67 % порівняно з тим
же 1991 роком. Вони не керують автівками. Раніше це вміння символізувало
дорослішання американських підлітків. Якщо майже всі бебібумери до
закінчення школи отримували права, то зараз їх має лише один із чотирьох.
Вони не працюють. Покоління бебібумерів та X прагнули будь-що бути
фінансово незалежними від батьків, тому намагалися самі заробляти
кишенькові гроші, натомість покоління iGen менш схильне до заробляння
грошей та управління власним бюджетом. У 1970-х роках працювали 77 %
учнів, у середині 2010-х – 55 %, наразі ж чисельність восьмикласників, які
працюють, скоротилася майже вдвічі [25]. Вихователі, які не є носіями
кліпового мислення, або ті, що неадекватно розуміють це явище, розглядають
його як аномію. Закономірно, що їхні хибні дії (безпідставні звинувачення,
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намагання силоміць перевчити тощо) спричиняють лише супротив і відповідну
захисну реакцію підлітків – девіантну поведінку.
Отже, можна впевнено констатувати, що саме ЗМІ, а не всемережжя
виробили універсальний формат подання інформації – послідовність
актуальних кліпів, контекстом яких є об’єктивна дійсність. Саме занурення в
неї сприяє тому, що людина набуває здатності вільно сприймати й
інтерпретувати кліп. Але через фрагментарність надання інформації та
пояснення взаємопов’язаних подій і явищ із часом мозок утрачає здатність
усвідомлювати й осягати зв’язки між ними, відтак кліп перетворюється на
«інформаційний шум». За цих обставин людина тішиться ілюзією того, що має
уявлення про процеси, які відбуваються у світі, натомість же накопичує у
свідомості набір розрізнених фактів, які практично неможливо пов’язати між
собою й осмислити з огляду на загальний перебіг подій. ЗМІ змушують мозок
припускатися фундаментальної помилки – вважати події пов’язаними, якщо їм
притаманна часова, а не фактологічна близькість, і поява кліпового мислення є
відповіддю на неухильне зростання інформаційних масивів [15, с. 2–3]. Таким
чином, суть кліпового мислення полягає не в отриманні фрагментованих знань,
а у фрагментуванні окремої інформації з інформаційного потоку та відділення її
від фейків. Цим і пояснюється своєрідність соціальної адаптації та соціалізації
кліпера.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Анотація. У статті розглядається поняття емоційного інтелекту,
аналізуються його складові компоненти та з’ясовується їх вплив на процес
міжособистісної взаємодії в юнацькому віці.
The article considers the concept of emotional intelligence, analyzes its
components and clarifies their impact on the process of interpersonal interaction in
adolescence.
Ключові слова: емоційний інтелект; емоційна сфера; емоції; юнацький вік;
рефлексія; емпатія; психологічний клімат; міжособистісна взаємодія.
Emotional intelligence; emotional sphere; emotions; adolescence; reflection;
empathy; psychological climate; interpersonal interaction.
Емоційний інтелект (з англ. Emotional Intelligence) – досить нова
психологічна концепція. Принципово важливим моментом в ній є те, що
емоційний інтелект дозволяє керувати своїми емоціями. У парадигмі ж
традиційної психології виникненням емоцій керувати неможливо, оскільки цей
процес безпосередньо пов’язаний з фізіологією. Здавалося б, в цьому випадку й
самими емоціями керувати не можна. Привабливість підходу емоційного
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інтелекту полягає в тому, що керування емоціями – це навик, який можна
напрацьовувати і розвивати [7].
Вперше EQ – коефіцієнт емоційності – ввів у 1985 році фізіолог Рувен БарОн, а сам термін «емоційний інтелект» був введений в науку в 1990 році
американськими психологами Джоном Майєром та Пітером Селовеєм. Вони
визначають емоційний інтелект як здатність відслідковувати власні та чужі
почуття та емоції, розрізняти їх та використовувати цю інформацію для
керування своїми мисленням та поведінкою [15].
Найактивніше емоційний інтелект на початку його становлення
популяризував Д. Гоулмен, американський психолог та журналіст, який у своїй
книзі «Emotional Intelligence» на матеріалах психологічних досліджень і
опитувань довів, що успіх в житті залежить не стільки від логічного інтелекту –
IQ, скільки від здібностей керувати своїми емоціями – EQ [16].
Необхідною умовою емоційного інтелекту є розуміння емоцій суб’єктом.
Кінцевим продуктом емоційного інтелекту є прийняття рішень на основі
відображення та усвідомлення емоцій, які являються диференційованою
оцінкою подій, маючих особистісний смисл. Емоційний інтелект продукує
неочевидні способи активності для досягнення цілей та задоволення потреб. На
відміну від абстрактного та конкретного інтелектів, які відображають
закономірності зовнішнього світу, емоційний інтелект відображає внутрішній
світ та його зв’язки з поведінкою особистості та взаємодією з реальністю [12].
Перша й найбільш відома в науковій психології модель емоційного
інтелекту була розроблена Пітером Селовеєм та Джоном Майєром. Початковий
варіант цієї моделі був запропонований в 1990 році. Емоційний інтелект
трактувався як складний конструкт, що складається із здібностей трьох типів:
ідентифікація та вираження емоцій; регуляція емоцій; використання емоційної
інформації в мисленні та діяльності. Кожен тип здібностей складається з ряду
компонентів [11]. Здатність до ідентифікації та вираження емоцій ділиться на
два компоненти, один з яких націлений на свої, а інший – на чужі емоції. В
перший компонент включається вербальний та невербальний субкомпоненти, а
в другий – субкомпоненти невербального сприйняття та емпатії. Регуляція
емоцій складається з двох компонентів: регуляції власних та чужих емоцій.
Третій тип здібностей, пов’язаний з використанням емоцій в мисленні та
діяльності, включає компоненти гнучкого планування, творчого мислення, пере
направленої уваги та мотивації.
Юність – завершальний етап формування особистості. За віковою
періодизацією юнацький вік поділяють на дві частини: рання юність (14.5-15 –
17 років) та старший юнацький вік (18 – 25 років) [6]. Рання юність (старший
шкільний вік) – це період безпосередньої підготовки підростаючої особистості
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до життя як дорослої людини. Старший юнацький вік – це початок дорослості.
На цьому етапі молода людина є уже зрілою і в фізичному, і в соціальному
плані.
Сприятливим для розвитку емоційного інтелекту є залучення дітей до
аналізу реальних життєвих ситуацій, власних вчинків та поведінки інших, а
також сцен людського життя, представлених на телеекранах. Це сприяє
виробленню ними критичного мислення, яке на думку О. Г. Мельника і є
основою емоційного інтелекту, та усвідомленого ставлення до дійсності й
самих себе [3].
Вплив сім’ї на особистість юнацького віку є сильнішим ніж вплив школи,
університету, суспільства в цілому. Це витікає із ряду особливостей,
характерних для сім’ї. Наприклад, її малочисельність, що полегшує можливість
безпосереднього емоційного контакту й міжособової взаємодії. І. С. Кон
вважає, що не існує жодного соціального чи психологічного аспекту поведінки
юнаків, який би не залежав від їх сімейних умов [8].
Необхідно згадати й про нездоровий вплив на формування емоційного
інтелекту підлітка протиріч між соціальним становищем й емоційним настроєм
батьків. В сім’ях, де відношення батьків і дітей характеризуються байдужістю
та лицемірством, дитина важко оволодіває позитивним соціальним досвідом.
Підліток в такій сім’ї рано втрачає здатність спілкування з батьками, що є
тривожним симптомом низького рівня емоційного інтелекту [11].
Емоційна сфера в юності стає значно багатшою за змістом та тоншою за
відтінком переживань, підвищується емоційне сприйняття та здатність до
співпереживання, тобто емпатія.
В той же час емоційне сприйняття часто поєднується з категоричністю та
прямолінійністю юнацьких оцінок найближчого їх оточення.
Спілкування юнаків з батьками передбачає зростаючу демократизацію
взаємовідносин поколінь, вирішення проблеми автономії дорослих дітей та
авторитету батьків, проблеми взаєморозуміння між ними. Відношення з
батьками складні, проте фактично вплив батьків на деякі важливі проблеми
залишається для осіб юнацького віку переважаючим [15]. Відповідаючи на
запитання масової анкети «Чиє розуміння для Вас важливіше?», більшість осіб
юнацького віку називають дорослих (переважно батьків), а не однолітків.
Спілкування з батьками протікає досить нерівномірно, обговорення
проблем та запитань змінюється періодами спаду інтенсивності спілкування,
допоки не накопичаться нові актуальні юнаку проблеми.
Юнаки та дівчата потребують спілкування з батьками, прагнуть звернення
до їх життєвого досвіду у вирішенні проблеми самоствердження, проте
ефективна взаємодія можлива лише в умовах співробітництва на основі
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взаєморозуміння та взаємопідтримки. Сенс довіри в спілкуванні з батьками
полягає в можливості знайти розуміння своїх проблем, співчуття та допомогу в
їх вирішенні. Довіра в спілкуванні як повага до особистості молодої людини, як
віра в її потенційну здатність здолати життєві труднощі – найважливіша основа
для нової гармонії у відносинах батьки-дитина [10].
Розвиток самосвідомості – ще один центральний процес юнацького віку
[13]. Головне психологічне надбання юності – відкриття свого внутрішнього
світу.
Значний вплив на особистість юнацького віку має стиль спілкування з
батьками, який лише частково обумовлений їх соціальним положенням.
Емоційний тон сімейного виховання існує не сам по собі, а у зв’язку з
відповідним типом контролю та дисципліни, направлених на формування
відповідних рис характеру [14]. Різні способи батьківського контролю порізному впливають на становлення емоційного інтелекту особистості.
Оскільки, позитивний психологічний клімат сім’ї є запорукою розвитку
емоційного інтелекту, визначимо емпірично зв’язок між рівнем розвитку
емоційного інтелекту та ставленням особистості юнацького віку до життя у
своїй сім’ї.
Для того, щоб виявити взаємозалежність рівня розвитку емоційного
інтелекту та ставлення особистості юнацького віку до життя у своїй сім’ї, ми
провели методику оцінки емоційного інтелекту за Н. Холлом, методику
діагностики рівня емпатичних здібностей за В. Бойко, тест Т. Шрайбера на
виявлення ставлення осіб юнацького віку до життя у своїй сім’ї.
При проведенні дослідження ставилося за мету з’ясувати та
проаналізувати психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в
юнацькому віці.
Дослідження проводилося на групі осіб (30) чоловічої та жіночої статі
віком від 17 до 21 року.
В першу чергу досліджуваним пропонувалося пройти методику оцінки
емоційного інтелекту за Н. Холлом. Дана методика призначена для здатності
розуміти ставлення особистості, репрезентовані в емоціях та керувати
емоційною сферою на основі прийняття рішень. Суть методики полягає в оцінці
представлених в опитувальнику тверджень згідно заданої шкали балів.
Методика складається з 30-ти тверджень і має 5 шкал: емоційна усвідомленість,
управління власними емоціями, самомотивація, емпатія, розпізнавання емоцій
інших людей.
При проведенні методики оцінки емоційного інтелекту за Н. Холлом було
виявлено наступні результати.
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Середні показники компонентів, які розглядалися в змісті емоційного
інтелекту були наступними:
Емоційна усвідомленість – 8.9;
Управління власними емоціями – 0.567;
Самомотивація – 8.033;
Емпатія – 10.033;
Розпізнавання емоцій інших людей – 9.1.
Загалом було виявлено:
6 осіб з низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту;
8 осіб з середнім рівнем розвитку емоційного інтелекту;
16 осіб з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту.
Наступним кроком нашого дослідження було проведення методики
діагностики рівня емпатичних здібностей за В. Бойко. Досліджуваним
пропонувалося ствердно або заперечно відповісти на 30 тверджень. В
результаті обробки стимульного матеріалу було виявлено:
14 осіб з середнім рівнем емпатії;
16 осіб з високим рівнем емпатії.
Таким чином, після проведення двох методик нами було виявлено
наступну закономірність: в шістнадцяти осіб з високим рівнем емпатії був
високий рівень розвитку емоційного інтелекту; в чотирнадцяти осіб був
середній рівень емпатії, відповідно, у шести з них – низький рівень розвитку
емоційного інтелекту, в восьми – середній рівень розвитку емоційного
інтелекту.
Третім кроком нашого емпіричного дослідження було проведення тесту Т.
Шрайбера на виявлення ставлення осіб юнацького віку до життя у своїй сім’ї.
Досліджуваним пропонувалося відповісти на твердження, які стосувалися
стосунків у їхній сім’ї, відповідно до запропонованих оцінок. Коефіцієнт
ставлення до життя у своїй сім’ї обраховувався за наступною формулою:
К=

сумма тверджень−40
140

× 100%

Обрахувавши коефіцієнти, ми отримали такі результати:
6 осіб з негативним ставленням до життя у своїй сім’ї;
6 осіб із задовільним ставленням до життя у своїй сім’ї;
18 осіб з чітко вираженим позитивним ставленням до життя у своїй сім’ї.
Проаналізувавши всі три проведені методики ми помітили деяку
закономірність між результатами, яку довели статистично.
За допомогою формули коефіцієнта кореляції Пірсона було визначено
залежність рівня розвитку емпатії досліджуваних від їхнього ставлення до
життя у своїй сім’ї:
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rху =

𝑛∑𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑𝑥𝑖∑𝑦𝑖

�(𝑛∑𝑥𝑖 2 − (∑𝑥𝑖)2 ) (𝑛∑𝑦𝑖 2 − (∑𝑦𝑖)2 )

В результаті обрахування числових даних, коефіцієнт кореляції становив
0.898236, що підтверджує залежність рівня розвитку емпатії досліджуваних від
їхнього ставлення до життя у своїй сім’ї.
Отож, підсумовуючи отримані статистично вирахувані дані проведеного
дослідження, ми можемо підтвердити нашу гіпотезу: рівень розвитку
емоційного інтелекту в юнацькому віці є залежним від соціальнопсихологічних факторів, в даному випадку – сім’ї.
Емоційний інтелект, як здатність виявляти та, за необхідністю, коригувати
власні емоційні прояви, розпізнавати емоції інших людей, є засобом стабілізації
емоційного життя особистості. Це допомагає людині адаптуватися до
різноманітних життєвих ситуацій, поліпшити свої комунікабельні якості.
Увага дослідників до емоційного інтелекту обумовлена тим, що він є
передумовою просоціальної та іншої позитивної поведінки, і його розвиток
оптимізує міжособистісну взаємодію.
Високий емоційний інтелект сприяє теплим відносинам батьків до дітей,
дітей до батьків та, загалом, емоційно благополучним сімейним відносинам. В
той же час, емоційний інтелект негативно корелює з проблемами в поведінці,
такими як агресивні прояви, жорстокість, хуліганство, вживання наркотиків,
паління, антисоціальна поведінка [2]. Розвиток емоційного інтелекту є
важливим фактором адаптації в соціальному оточенні.
З приводу розвитку емоційного інтелекту в психології існує дві
протилежні одна від одної думки: ряд вчених (на приклад, Дж. Мейєй)
дотримуються позиції, що підвищити рівень емоційного інтелекту практично не
можливо [15], натомість, їх опоненти (особливо Д. Гоулмен) вважають, що
емоційний інтелект можливо, більш того, потрібно розвивати [16].
Результати нашого дослідження підтвердили позицію Д. Гоулмена, адже
ми чітко прослідкувати можливість розвитку емоційного інтелекту за
допомогою позитивного батьківського виховання та спілкування, й
переконалися в тому, що негативне ставлення юнака до життя у своїй сім’ї є
однією з вагомих причин низького рівня розвитку такої складової емоційного
інтелекту як емпатія, й безпосередньо емоційного інтелекту в цілому.
Таким чином, дослідивши тему курсової роботи, ми розв’язали поставлені
на початку роботи завдання. Отож:
1. Емоційний інтелект – це здатність людини до усвідомлення, прийняття
та управління емоційними станами і почуттями як власними, так і інших людей,
що формується протягом життя людини у спілкуванні та професійній
діяльності [15].
87

Сутність емоційного інтелекту головним чином полягає у забезпеченні
особистості високого рівня психологічного благополуччя та гармонійного
життя із самим собою й оточуючими людьми.
2. В юнацькому віці збагачується емоційна сфера підростаючої
особистості. Внутрішній світ молодих людей є досить складним і тендітним.
Основними новоутвореннями даного вікового періоду виступають: відкриття
«я», розвиток рефлексії, усвідомлення власної індивідуальності та її
властивостей, поява життєвого плану та установка на свідому побудову
власного життя. Центральним психічним процесом юнацького віку є розвиток
самосвідомості [6].
Також слід зазначити, що в юнацькому віці прослідковується вплив певної
соціальної ситуації, що відображається у поглядах і впливах батьків та друзів
на формування та розвиток емоційного інтелекту особистості. Юнацький вік є
найбільш сприятливим для розвитку емоційного інтелекту, адже саме в цей
період відбувається чітке формування особистості. Позитивна самооцінка,
розвиток
самосвідомості,
андрогінність,
емоційно
благополучні
взаємовідношення між батьками, позитивний клімат сім’ї, – саме ці
психологічні особливості є запорукою розвитку високого рівня емоційного
інтелекту.
3. Структура емоційного інтелекту включає в себе ряд наступних
здібностей, які є невід’ємними компонентами емоційного інтелекту:
розпізнавання власних емоцій, володіння емоціями, розуміння емоцій інших
людей, самомотивація [5].
Розпізнання емоцій сприяє більш ефективній комунікації, оскільки
дозволяє адекватно ідентифікувати, описувати, переробляти й у майбутньому
виражати емоції.
Володіння емоціями пов’язано з проблемою самоконтролю. Контроль
власних емоцій проявляється у терпінні до фруструючих подій, управлінні
гнівом, уникненні принижень та образ, вираженні гніву без емоційних спалахів,
уникнення внутрішньої та зовнішньої агресії; наявністю позитивних відчуттів
до себе, сім’ї та оточуючих; управлінні стресом, подоланні одинокості та
соціальної тривожності [8].
Розуміння емоцій в першу чергу пов’язано з рівнем розвитку емпатії. Н
менш важливим є оволодіння мовою емоцій, яке потребує засвоєння
загальноприйнятих в даній культурі форм їх вираження, а також розуміння
індивідуальних проявів емоцій у людей, з якими особистість живе та працює.
Загалом розуміння емоцій набагато складніше, аніж їх вираження.
Емоції володіють мотиваційною силою, змушуючи людей діяти.
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Отже, емоційний інтелект являє собою сукупність емоційних та соціальних
здібностей, які є його основними компонентами.
4. На початку дослідження було висунуто гіпотезу, що рівень розвитку
емоційного інтелекту в юнацькому віці є залежним від соціальнопсихологічних факторів. В процесі проведення емпіричного дослідження було
застосовано ряд методик, за допомогою яких ми визначили рівень розвитку
емоційного інтелекту особистості юнацького віку, рівень емпатії та ставлення
особистості юнацького віку до життя у своїй сім’ї. Провівши кореляцію (за
Пірсоном) ми статистично підтвердили свою гіпотезу.
Здійснене дослідження взаємозалежності рівня розвитку емоційного
інтелекту та ставлення особистості юнацького віку до життя у своїй сім’ї
дозволяє накреслити подальші шляхи розвитку цієї проблеми – вивчення
впливу психологічного змісту конкретної емоції на механізм емоційного
інтелекту, вивчення сензитивних періодів розвитку емоційного інтелекту та ін.
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ У СЕКЦІЯХ ШКІЛЬНОЇ МАН
У статті проаналізовано одне з актуальних завдань сучасної школи –
пошук найбільш вірогідних шляхів зацікавлення здобувачів освіти навчанням,
спонукання до творчості. Тому одним із провідних шляхів реалізації вище
окреслених завдань є організація науково-дослідної діяльності школярів у
навчальних закладах та надання їм підтримки з боку педагога.
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Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, шкільна Мала академія
наук учнівської молоді, педагогічна підтримка здобувачів освіти у науководослідницькій роботі.
The article analyzes one of the current tasks of the modern school namely the
search for the most suitable ways which will help teachers get pupils interested in
learning and encourage the development of their creativity. Therefore, one of the
leading ways to implement these tasks is the organization of research activities of
pupils in educational institutions and provide them with the teacher’s support.
Key words: research activity, school Small Academy of Sciences of student’s
youth, pedagogical support of pupils in research work.
У наші дні проблема виявлення, розвитку і навчання обдарованих дітей
викликає значний інтерес у педагогічних колах. Численні дослідження
особливостей розвитку обдарованих дітей підкреслюють актуальність цієї
проблеми.
Робота з обдарованими дітьми вимагає від вчителів особливих методичних
підходів до організації навчально-виховного процесу. Тому необхідне
запровадження нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів, які
сприяють виявленню, підтримки та розвитку обдарованості допоможуть як
педагогам, так і здобувачам освіти розкрити свої здібності, набути навички
дослідницької роботи. Таким чином, робота з обдарованими розв’язує одне із
завдань сучасної школи – завдання індивідуалізації та диференціації навчання
школярів.
Одним із пріоритетних напрямків роботи з обдарованими дітьми в школі є
науково – дослідницька робота. Сама ідея залучення школярів до наукових
досліджень показує готовність старшокласників до самореалізації.
Перша сходинка у світ «великої науки» для учнів є Мала Академія Наук
України – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науководослідницької діяльності здобувачів освіти, створює умови для їх
інтелектуального,
духовного,
творчого
розвитку
та
професійного
самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.
Одним із важливих факторів для становлення обдарованої особистості є
організація освітнього процесу. Це насамперед полягає у досягненні
оптимального співвідношення умов конкретного освітнього середовища
потребам і можливостям цієї категорії здобувачів освіти, тобто у створенні
освітнього середовища розвивального або творчого типу, яке забезпечує
можливість прояву і розвитку їх потенційних можливостей.
Організація освітнього середовища для обдарованих, повинна спиратись
насамперед на їх власні пізнавальні пріоритети, інтереси та нахили.
Інтелектуально обдаровані діти, зазвичай, мають потужний потяг до навчання,
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вони люблять і хочуть навчатись, однак, не всьому підряд, а саме тому, що їм
подобається [5].
Тому, як правило, ці діти потребують високого рівня різноманітності як
освітніх форм і методів навчання, так і їх змістовного наповнення.
Пріоритетним напрямком роботи з обдарованими дітьми має бути
створення умов, за яких задатки дитини стають здібностями, що забезпечується
збереженням природної пізнавальної потреби та формуванням стійкої мотивації
на творче самовираження особистості.
Про актуальність та розробку виховних технологій стимулювання науководослідної діяльності здобувачів освіти в умовах Малої академії наук
займаються: В. Вербицкий, Л. Ковбасенко, Р. Науменко, Г. Пустовіт, О.
Тихопий, Н. Поліхун, А. Сологуб, В. Камишин, О. Буров, Л. Буркова та ін.
Проблема інтересу в педагогіці в наш час є актуальною, адже саме інтерес
спонукує школяра до навчання, активної пізнавальної діяльності, самостійної
роботи, пошуку, нарешті, дослідженню. Цим процесом необхідно керувати,
причому педагогічно грамотно, з огляду при цьому на вікові й інтелектуальні
особливості розвитку кожного здобувача освіти, опиратися на досягнутий
рівень засвоєння програмового матеріалу навчальних предметів.
Отже, формування й розвиток пізнавального інтересу до навчання жадає
від учителя не тільки наявності освіти, але й компетентності в вирішенні
комплексу психолого-педагогічних і інших проблем, педагогічного такту й
етики, професіоналізму й високого рівня педагогічної майстерності [1].
Тому саме вчителю надається перевага у наданні підтримки
обдарованим.
Починаючи з початкового щабля школи, головним завданням учителя є
формування навчальної мотивації, на якій далі будуть засновані процес
навчання, інтерес дитини, й будуть розвиватися пізнавальні й психічні процеси
і якості та вміння. Багато в чому бажання вчитися визначається суб’єктивним
переживанням здобувача освіти свого успіху в школі, що зв’язано не тільки з
гарною успішністю, але й з відчуттям особистої значимості в класі,
підтвердженням уваги до своєї персони, як з боку однокласників, так і з боку
вчителя [7].
Формування науково-дослідних умінь в здобувачів освіти – процес
складний і тривалий. Організація науково-дослідної роботи з школярами
потребує від учителя послідовного й методичного формування дослідницьких
умінь, розвитку дослідницьких навичок, уміння створювати експериментальні
завдання, постійно аналізувати й контролювати хід і результати науководослідних робіт, передбачати й обходити помилки, підказувати вдосконалені
шляхи виконання завдань, заохочувати й підтримувати юних дослідників.
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Тому знання загальних принципів і володіння основними методами
організації науково-дослідної роботи здобувачів освіти озброюють
педагогічних працівників сучасними засобами й методиками інноваційного
забезпечення навчально-виховного процесу, підготовки юних дослідників для
орієнтації в безмежному потоці наукової інформації. [2, с. 120].
Дії вчителя щодо організації науково-дослідної роботи здобувачів освіти:
− визначення мети і конкретних завдань діяльності щодо організації
науково-дослідної роботи здобувачів освіти та науково-методичної роботи
вчителів;
− системне і систематичне управління даним напрямом діяльності на
діагностичній основі;
− управління на демократичних засадах із залученням учителів до всіх
етапів роботи – планування, організації, контролю, коригування, аналізу і т.д.;
− розвиток зовнішньої мотивації вчителів та школярів – створення такого
насиченого освітнього середовища, яке збуджує вчителя до розкриття його
дійсних професійних можливостей та здобувача освіти до прояву самостійного,
творчого початку; соціально-психологічне забезпечення організації науководослідницької роботи, яке виявляється у створенні системи моральних та
матеріальних заохочень, наявності системи підвищення кваліфікації та
педмайстерності вчителів, оптимізації діяльності шкільних психологічних
служб;
− розвиток внутрішньої мотивації педагогів та здобувачів освіти –
мотивації досягнення, підвищення пізнавальної активності здобувача освіти та
професійної активності педагогів.
− виявлення умов, що заважають оптимальній організації наукової
діяльності здобувачів освіти; консультування педагогів про можливі психологопедагогічні технології, які сприятимуть розвитку компетентностей здобувачів
освіти, професійному зростанню самих педагогів; організація роботи вчителів з
обміну досвідом роботи та різноманітних конкурсів науково-дослідницьких
робіт;
− визначення показників оцінювання результативності управлінської щодо
організації науково-дослідницької роботи здобувачів освіти;
− визначення шляхів доведення отриманих результатів діяльності до
відома здобувачів освіти та педагогів, стимулювання їх до самоаналізу та
подальшого проектування власної діяльності в обраному напрямку [4].
Діяльність здобувачів освіти в рамках науково-дослідницької роботи
(НДР) не повинна обмежуватися. Надання вибору, довірчі відносини – шлях до
виховання відповідальності, самостійності, креативності. Здобувач освіти
одержує якісний творчий продукт тоді, коли за допомогою вчителя опановує
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основами творчої діяльності. Тому мало дати дітям волю, треба навчити їх
діяти. У цьому випадку роль учителя укладається в організації науководослідного середовища, у якій здобувач освіти навчається, виховується,
одночасно розвивається, опираючись на власний особистісний потенціал.
Говорячи про культуру розумової (навчальної) праці, варто відзначити, що вона
містить у собі синтез особистісних якостей, які в сукупності характеризують
відношення здобувачів освіти до навчальної діяльності, рівень його
інтелектуального, організаційно-технічного розвитку, гігієнічних факторів. У її
склад входять такі компоненти: особистісний, інтелектуальний, організаційнотехнічний і гігієнічний. Центральне місце належить інтелектуальному
компоненту [6, с. 57].
Науково-дослідна робота здобувачів освіти є частиною загальноосвітнього
процесу, здійснюваного педагогічним колективом школи. Бажання й інтерес –
це сильнодіючі мотиви будь-якої діяльності, тому вчителями повинна
проводитися систематична й серйозна робота з розвитку інтересу й формування
позитивної мотивації до навчання, пропаганди й популяризації науководослідної діяльності. Будь-яка науково-дослідна робота починається з
виявлення здобувачів освіти, що мають схильність і бажання займатися
дослідницькою діяльністю.
З метою підготовки й удосконалювання даної ділянки роботи в школі
необхідно організувати, систематизувати роботу, пов’язану з питаннями
виявлення й розвитку потенціалу обдарованої учнівської молоді, оптимізувати
підхід до науково-дослідної роботи. Основними завданнями школи по
вдосконалюванню науково-дослідної роботи повинні бути наступні:
− організація досліджень по актуальних проблемах предметного циклу, що
сприяють формуванню й розвитку особистості здобувача освіти;
− більш широке залучення здобувачів освіти до участі в предметних
олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, інтелектуальних конкурсах та ін.;
− удосконалювання інформаційно-ресурсної бази школи для проведення
наукових досліджень разом із учителями й здобувачами освіти;
− нарощування обсягу електронної бібліотеки.
Портфоліо юного дослідника – документ, який допоможе здобувачеві
освіти в самоорганізації, самовдосконаленні та здійсненні дослідницької
діяльності (див. Додаток 1).
Основні правила та цінні поради щодо планування, проведення і
узагальнення результатів дослідження вміщено у щоденнику юного дослідника,
який стане справжньою настільною книгою юних науковців, своєрідним
путівником у світ наукових досліджень (див. Додаток 2).
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Впровадження різноманітних форм роботи в науково-дослідну діяльність
сприяє як особистісному, так і інтелектуальному розвитку здобувачів освіти.
Науково-дослідна робота сприяє активній участі дітей у позакласних заходах,
росту як у творчому, так і особистісному плані, вихованню особистісних
якостей, таких як упевненість, цілеспрямованість, організованість,
самостійність, успішність. Здобувачі освіти, що займаються науково-дослідною
роботою, легко адаптуються до умов вузівського навчання, демонструють
активність, відрізняються високими показниками успішності, прагненням
займатися дослідницькою діяльністю, суспільною роботою. Результати спільної
науково-практичної дослідницької діяльності із учителями й юними
дослідниками переконують в тому, що справжня наука будується тільки на
найглибшому вивченні реальності навколишнього світу [3].
Одним із недоліків професійної діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл
є те, що вони не завжди підготовлені до роботи з обдарованими дітьми:
дотримуються, як правило, авторитарного стилю керівництва навчальновиховним процесом, не володіють методиками виявлення сфер обдарованості
учнів, не враховують особливості дітей, не сприяють індивідуальноособистісному розвитку кожної дитини. Це значною мірою зумовлено тим, що
професійно-педагогічні знання, яких набувають майбутні вчителі в закладах
вищої освіти, не враховують проблему підготовки до роботи з обдарованими
дітьми.
На основі зазначеного вище можна зробити висновок, що обдарована
дитина, зокрема і майбутній юний науковець, у загальноосвітній школі
формується і розвивається саме завдяки шкільній буденній праці на уроках і в
позашкільній освіті. Для того, щоб учень виявив бажання працювати над
науковим дослідженням, у нього необхідно сформувати таке освітнє
середовище, яке б давало можливість розвивати дослідницьку мотивацію в
обдарованої учнівської молоді.
Таким чином, обдаровані діти потребують творчого вчителя з високою
психологічною і педагогічною кваліфікацією. Такий педагог повинен мати
певний обсяг знань про природу дитячої обдарованості, вміти організовувати
навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву
обдарованості кожного здобувача освіти, запроваджувати в своїй професійній
діяльності елементи нових технологій тощо.
Отже, коли юний дослідник має постійного уважного наставника у школі,
який використовує педагогічні технології, зорієнтовані на роботу із
обдарованими школярами (що передбачає ускладнення змісту навчального
матеріалу, збільшення обсягу теоретичної частини, виконання здобувачами
освіти індивідуалізованих завдань, підвищення рівня самостійної роботи),
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одержує нову інформацію від консультанта-науковця, знаходить розуміння і
допомогу від наукового співробітника – це і є умови, які приведуть обдаровану
дитину до очікуваного результату – формування її як науковця, розвитку її
здібностей і обдарувань, самореалізації і самоздійснення.
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ДОДАТОК 1.
Портфоліо юного дослідника
Портфоліо досягнень – документ, який допоможе здобувачу освіти в самоорганізації,
самовдосконаленні та здійсненні дослідницької діяльності.
1. Титульний аркуш
2. Самопрезентація: автобіографія, есе, резюме
(за вибором учня):
Найзначніші події мого життя, що визначають моє
майбутнє __________________________________
Мені подобається займатися (я захоплююся)
__________________________________________
Мені
цікаві професії _____________________
У мене є такі здібності: особисті якості, знання та
вміння ___________________________________
Мені не вистачає: особистісних якостей, знань та
вмінь _____________________________________
Професії або спеціальності, про які я хочу
докладніше
дізнатися
_________________________________________________
Особистий підпис.
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3. Робоче портфоліо (портфоліо процесу та розвитку) може складатися з:
Мій лист досягнень:
олімпіади________________________________________________________
конференції ______________________________________________________
конкурси _________________________________________________________
інше (зазначити, що саме) ___________________________________________
грамоти, дипломи __________________________________________________
дослідницькі проекти, творчі роботи тощо_____________________________
відеозапис виступів; фотографії; електронні версії робіт __________________
оформлені аркуші-бланки:
a) «Творчі, дослідні та інші роботи» __________________________________
б) «Відвідування гуртків, секцій» ____________________________________
4. Відомості про успішність.
5. Відгуки та рекомендації.
6. Резюме.
7. Рекомендаційні листи від вчителів, батьків:
відгуки _____________________________________________________________
рекомендаційні листи ________________________________________________
самоаналіз планів та інтересів на початок навчального року
__________________________________________________________________
самоаналіз результатів за підсумками навчального року
___________________________________________________________________
8. Знання іноземних мов:
___________________________________________________________________
ДОДАТОК 2
Щоденник юного дослідника
1. Титульний аркуш

____

Щоденник
юного дослідника

1. Вибір теми або проблеми дослідження
Тема науково-дослідницького проєкту може бути
складовою частиною наукової проблеми. Наукова
проблема – це конкретне питання, яке виникає тоді, коли
наявних знань недостатньо для вирішення певної задачі.
Обрана і сформульована Вами назва теми чи
проблеми дослідження надалі буде уточнюватись. Моя
тема:__________________________________
1. Оформлення бібліографічного списку джерел
Бібліографія – науковий, систематизований опис
книг та ін. видань.
Бібліографічний
перелік:___________________________________________

Уточнення теми і складання плану дослідження
Після уточнення теми складають план всього дослідження, який
систематичність і послідовність роботи.
План дослідження_______________________________________________
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визначає

4. Розкриття актуальності на наукової новизни теми наукового проєкту
Мета актуальності наукової роботи – переконати читача у тому, що Ваше дослідження
має суспільне значення.
Актуальність теми:____________________________________________
Наукова новизна (що нового внесли у процес дослідження обраної
теми)________________________________________________________________
5. Визначення об’єкта і предмета дослідження
Об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для
вивчення) _________________________________________
Предмет дослідження (міститься в межах об’єкта )_______________________
6. Визначення мети та завдань наукового проєкту
Мета дослідження (це те загальне, що Ви маєте дослідити в процесі
роботи)______________________________________________________________
Завдання наукового дослідження:
 дослідити ________________________________________________
 з’ясувати_________________________________________________
 проаналізувати___________________________________________
 визначити_________________________________________________
 співставити______________________________________________
7. Вибір методів дослідження
Методи дослідження (шлях дослідження, спосіб досягнення вирішень конкретних
завдань________________________________________________
8. Складання календарного плану проведення проєкту
Календарний план проєкту сприяє чіткому визначенню розподілу часу на кожний етап
дослідження:
Назва
етапів
Термін виконання
Підпис
дослідження
п/п

9. Робота з джерельною базою дослідження
Джерело 1
Назва:_______________________________________________________________
Автор:_______________________________________________________________
Час виникнення:______________________________________________________
Інші відомості про джерело:____________________________________________
Інформація, яку Ви дізналися з даного джерела:_____________________________
Цитата_____________________________________________________________
10.
Опрацювання опублікованої наукової літератури та складання
історіографічного огляду проєкту
Книга
Назва:______________________________________________________________
Автор:_______________________________________________________________
Місто видавництва:___________________________________________________
Видавництво:_________________________________________________________
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Рік видавництва:___________________________________________________
Загальна кількість сторінок___________________________________________
Інформація, яку Ви дізналися з книги:___________________________________
Цитата _________________________________________________________
Історіографія – сукупність історичних творів, що стосується певного періоду або будьякої проблеми. Мета історіографічного огляду: довести, що тема недостатньо вивчена.
11.
Зведення результатів дослідження
Вам необхідно класифікувати все, що вдалося опрацювати в ході дослідження.
Класифікація опрацьованих матеріалів:_________________________________
12.
Написання тексту наукового проєкту
Заходи перед написанням роботи:
 уточнення плану наукового дослідження;
 остаточний відбір і підготовка матеріалів;
 виношування основних ідей.
Правила написання наукового проєкту:
 структура проєкту має бути однотипною, тобто розділи повинні мати приблизно
однакову кількість сторінок;
 не варто використовувати багато цитат;
 при викладі тексту речення мають бути короткими;
 науковий проєкт повинен мати логічний спосіб викладу, тобто зв’язаність думок;
 при викладі матеріалу не треба вживати зайвих слів;
 виклад тексту – це безособовий діалог («Я» не вживається);
 все пишеться в минулому часі;
 виклад має бути зрозумілим, стислим та переконливим.
13.
Підсумки дослідження (висновки)
Висновки мають бути конкретними та відповідати поставленим на початку
дослідження завданням.
Висновки:
o було досліджено______________________________________________
o було з’ясовано__________________________________________________
o вдалося проаналізувати___________________________________________
o було визначено___________________________________________________
o співставивши___________________________________________________

99

Левшина О. М.,
практичний психолог
Міського центру практичної психології
і соціальної роботи
Управління освіти, молоді та спорту
Лозівської міської ради
Харківської області
oksana.levshina33@gmail.com
ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ
Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей
становить одну з головних завдань вдосконалення системи освіти. Тому
зрозумілим є важливість створення у закладах освіти сприятливих умов для
пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих
дітей, самореалізації їх в сучасному суспільстві. Освітній процес,
зорієнтований на особистість, заохочує дітей вірити у свої сили, бути собою,
спонукає до реалізації особистісних можливостей, спонтанного й щирого
самовираження, внутрішньої активності, і, як наслідок, розкриття
потенціалу.
Ключові слова: творчість, обдарованість, талановиті діти, сприятливі
умови в закладі освіти для розвитку дітей.
An early exposure, studies and education of the gifted and talented children,
presents one of main tasks of perfection of the system of education. Therefore clear is
importance of creation in establishments of formation of favourable terms for a
search, support and stimulation intellectually and the creatively gifted children, selfrealizations of them in modern society. The educational process orientated on
personality encourages children to believe in the forces, be by a soba, induces to
realization of personality possibilities, spontaneous and sincere self-expression,
internal activity, and, as a result, opening of potential.
Keywords: work, gift, talented children, favourable terms in establishment of
education for development of children.
У сучасній педагогічній теорії та освітній практиці в Україні виявлення,
навчання, розвиток і підтримка обдарованих дітей розглядається як глобальна
психолого-педагогічна проблема. Це перш за все пов’язано з потребою
сучасного суспільства в неординарній творчій особистості. Тому цілком
слушною сьогодні є думка багатьох науковців, що обдаровані діти – це основа
генетичного запасу країни, важливий стратегічний ресурс її розвитку. І цілком
зрозумілою є постійна увага держави до проблем розвитку та навчання
обдарованих дітей. Саме через попит на творчу особистість, спроможну
опанувати та запровадити креативний стиль в освітній діяльності, постає
питання щодо необхідності розвитку креативного потенціалу педагога та
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дитини шляхом створення в освітніх установах певного інноваційного
середовища.
Кожна дитина має певні здібності від народження, тому першочерговим
завданням закладу освіти є виявлення, навчання та виховання такої дитини. Для
розвитку творчої обдарованості дітей необхідно створювати сприятливі
соціальні й психологічні умови. Адже творчий потенціал може бути
непомічений або заблокований і реалізуватися на недостатньому рівні, або й
зовсім не використовуватись. Кожен педагог повинен стимулювати мотивацію
розвитку здібностей, забезпечити кожній дитині рівні стартові можливості для
реалізації інтересів та схильностей; заохочувати дітей до інтелектуальної та
творчої діяльності.
Як відомо, обдарованість – це ґрунт, на якому зростає талант, а за талантом
іноді ховається геніальність, але без належних умов, без відповідної підтримки
та своєчасної допомоги обдарована особистість не має можливості розвиватись.
Дитина не повинна тримати в собі свої здібності. Згодом вони мають у щось
втілюватись, сприяти розвитку науки, техніки та культури. Обдаровані
особистості потрібні суспільству, але й суспільство потрібне їм для реалізації
їхнього потенціалу.
Однак недостатній психологічний рівень підготовки педагогів для роботи з
дітьми, які проявляють нестандартність в поведінці і мисленні, призводить до
неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності в цілому.
Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від
норми або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох країнах світу,
переконливо показали, наскільки складно перебудувати систему освіти, змінити
ставлення до обдарованої дитини, зняти бар’єри, що блокують розвиток її
талантів та схильностей.
Існує хибна думка, що обдаровані діти не потребують допомоги, особливої
уваги, керівництва дорослих. Однак в силу особистісних особливостей такі діти
найбільш чутливі до оцінки їх діяльності, поведінки і мислення. Для таких
дітей не існує стандартних вимог, їм складно бути конформістами, особливо
якщо існуючі норми і правила йдуть врозріз з їх власними інтересами і
здаються безглуздими. Для обдарованої дитини твердження, що так прийнято,
не є аргументом. Їм важливо знати і розуміти, ким це правило прийнято, коли і
навіщо. І вже тоді це є вказівкою для виконання ними певних правил.
Обдаровані діти досить вимогливі до себе, часто ставлять перед собою
нездійсненні в даний момент завдання, що може призводити до емоційного
розладу і дестабілізації поведінки. І перш за все це пов’язано з підготовкою
самих педагогів до роботи з обдарованими дітьми і адекватним ставленням до
них.
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Педагогічна готовність – це сукупність знань, вмінь та навичок у сфері
навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей.
Рівень готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми, певним
чином, впливає на результативність навчання і виховання дітей. Наприклад,
результати дослідження С.А. Ледньової [3] щодо впливу підготовки, стажу
роботи, фаху педагога на об’єктивність оцінки обдарованості дітей показали,
що на адекватність оцінки впливає фах (учителі початкових класів більш
об’єктивні від вихователів), стаж роботи (більш спостережливими виявилися
вчителі зі стажем 4−10 років), а також фактор власних інтелектуальних та
творчих здібностей педагога. На думку А.К. Маркової, професійно
компетентним є той педагог, який на достатньому рівні здійснює педагогічну
діяльність, педагогічне спілкування, реалізує особистісні особливості, досягає
високих результатів у навчанні й вихованні дітей; вагому роль в особистісній
характеристиці педагога грає професійна педагогічна самосвідомість [5].
Для формування готовності педагогів важливо застосовувати в системі
підвищення кваліфікації наступні форми роботи:
− тематичні дискусії;
− конференції з обміну досвідом;
− лекції з елементами дискусій;
− майстер-класи;
− виконання творчих робіт;
− тренінги;
− консультації, спрямовані на розв’язання конкретних проблем чи питань,
пов`язаних з реалізацією освіти обдарованих дітей;
− спецкурси;
− тренінги для керівників освітніх закладів з питань створення
спеціального освітнього середовища, в умовах закладу загальної середньої
освіти;
− розробка, видання методичних та інформаційних матеріалів тощо.
У психології виділені основні елементи готовності педагога до роботи з
обдарованими дітьми:
Елемент готовності
Мотиваційна
Науково-дослідницька
Методична

Основні показники
Бажання працювати з обдарованими дітьми. Прагнення
вдосконалювати свої вміння по роботі з обдарованими дітьми.
Творче мислення, дослідницькі вміння і навички. Виступи на
семінарах, конференціях, педрадах. Публікації. Участь у
професійних конкурсах.
Використання різноманітних інтерактивних форм, методів і
технологій. Досконале володіння методом педагогічного
спостереження. Знання вікової психології, особливостей
розвитку обдарованих дітей. Професійна компетентність (по
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Комунікативна
Особистісна

предмету). Регулярне підвищення кваліфікації.
Комунікативна компетентність. Організаторські здібності.
Адекватна самооцінка, позитивна Я – концепція. Високий
рівень емпатії. Толерантність, гнучкість. Лідерські здібності,
прагнення до особистісного зростання. Врівноваженість.
Рефлексія, здатність до самоаналізу. Активна життєва позиція,
почуття гумору.

Спробуємо розібратися, чим же відрізняються підготовлений і
непідготовлений педагог і який вплив готовність педагога може мати на роботу
з обдарованими дітьми:
• непідготовлені педагоги часто не можуть виявити обдарованих дітей, не
зовсім обізнані з їх особливостями;
• непідготовлені до роботи з високоінтелектуальними дітьми педагоги
байдужі до проблем дітей (вони просто не можуть їх зрозуміти);
• іноді непідготовлені педагоги вороже налаштовані по відношенню до
талановитих дітей: адже вони можуть створювати певну загрозу вчительському
авторитету;
• непідготовлені педагоги часто використовують для обдарованих дітей
тактику кількісного збільшення завдань, а не якісну їх зміну.
У свою чергу, підготовлені педагоги більше орієнтуються на творчість,
заохочують здобувачів освіти до прийняття ризику. Вони використовують
методи більш підходящі для обдарованих; вони більше сприяють самостійній
роботі дітей і стимулюють складні пізнавальні процеси (узагальнення,
поглиблений аналіз проблем, оцінку інформації тощо). І обдаровані діти
оцінюють атмосферу в класі у таких педагогів як більш сприятливу.
Дослідження показують, що підготовлені педагоги значно відрізняються
від тих, хто не пройшов відповідної підготовки.
Підготовлений педагог
Менше розповідає, менше дає інформації в
готовому вигляді, в основному переадресовує
дітей до словників і довідників, спонукає до
самостійного пошуку.
Провокує здобувачів освіти виходити за межі
первинних відповідей. Він набагато частіше
намагається зрозуміти, як діти прийшли до
висновку, рішення, оцінці.

Непідготовлений педагог
У навчанні на 90% переважає монолог
педагога, розрахований на передачу дітям
знань в готовому вигляді.

У
більшості
випадків
використовує
репродуктивні завдання, що орієнтують на
однозначні відповіді, що мало активізують
розумову діяльність дитини. Передає лише
певну сукупність знань.
Створює під час уроку творчу атмосферу.
Відповідає самостійно на виниклі у дітей
проблемні питання.
Створює проблемну ситуацію, вміло керує Здебільшого застосовує на уроці однозначні
нею, підводить дитину до осмислення нових оцінки «правильно» і «неправильно».
знання. Дає можливість дітям обговорювати
один з одним різні можливості відповідей.
Обговорює з дітьми мету і завдання спільної Сам педагог ставить перед дітьми цілі і
діяльності.
завдання уроку.
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Як ми бачимо з таблиці, дійсно є важливим питання підготовки педагогів
спеціально для роботи з обдарованими дітьми. Як показали дослідження, саме
діти з високим інтелектом найбільше потребують «свого» вчителя.
Педагоги, які готові до роботи з обдарованими дітьми, ведуть за собою
дітей, вірніше, діти йдуть за ними, намагаючись ні на секунду не відстати, не
пропустити ні жесту, ні слова. Причина в тому, що діти бачать глибокий
професіоналізм, властивий педагогам, особистісну зацікавленість у своїй
справі, і, що дуже важливо, інтерес до самих дітей, розуміння, повагу,
спілкування не зверхньо, а на рівних. Такий педагог, дійсно, запалює серця
дітей, змушує їх іти вперед, проявляти себе з різних сторін, ставати краще та
розвиватися.
Педагог, спрямований на розвиток творчого потенціалу дітей,
відрізняється яскраво вираженим прагненням до саморозвитку і
самоактивізації, вірою у власні сили, самоповагою. Він сміливий, креативний,
енергійний, схильний до експериментування, у нього творчий, нестандартний
стиль діяльності. Педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають
внутрішню мотивацію до праці. Вони ефективні в спілкуванні з дітьми та вплив
їх здійснюється не через повчання (роби так і не роби цього), а через
трансляцію своїх цілей на життєві цілі і цінності своїх маленьких колег по
творчості, тобто дітей.
Відповідно, можна виділити наступні вимоги, що пред’являються до
педагога, який працює з обдарованими дітьми:
− наявність власної педагогічної концепції;
− професійна компетентність;
− висока теоретична підготовка;
− активна науково-методична діяльність;
− висока комунікативна культура і наявність творчих здібностей;
− емоційна стабільність, цілеспрямованість, адекватна самооцінка, вміння
об’єктивно оцінювати успіхи обдарованих дітей;
− знання вікової психології;
− прагнення до самоосвіти та самовдосконалення;
− високий рівень знань предмета;
− вимогливість і вміння знайти підхід до дітей;
− високий рівень інтелектуального розвитку, ерудованість;
− доброзичливість, чуйність, педагогічний такт;
− наявність організаторських та лідерських здібностей.
Педагог повинен володіти знаннями і вміннями, необхідними для успішної
та результативної роботи з обдарованими дітьми:
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− цілеспрямовано поєднувати різні види діяльності на уроці;
− застосовувати диференційований та індивідуальний підхід до дітей;
− надавати авторитетну допомогу дітям, які висловлюють відмінну від
інших точку зору;
− надавати дітям свободу вибору галузі застосування своїх здібностей,
методів досягнення мети;
− правильно організовувати самостійну роботу дітей, раціонально
використовувати завдання практичного й творчого рівнів;
− заохочувати роботу над проєктами, запропонованими самими дітьми.
Зважаючи на потребу суспільства у розвитку творчих здібностей дітей,
важливою є педагогічна орієнтація для створення умов їх творчої діяльності.
Обдарована особистість сама собі допоможе, якщо педагог підтримає її
творчість. Щоб освітній процес був цікавим, різнобічним та результативним,
потрібно і педагогу бути творчим. З одного боку, він повинен мати особисте
бажання розвивати в здобувачів освіти творчі здібності, а з другого,
усвідомлювати, що в традиційний механізм підготовки й проведення уроку
потрібно вносити суттєві зміни. З обдарованими дітьми можуть працювати
педагоги, які володіють педагогічними здібностями, мають професійну
підготовку, що забезпечує їм сформованість компонентів професійної
готовності та готовності до організації навчання обдарованих дітей. Така
підготовка може здійснюватися у межах самоосвіти, на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників та у процесі методичної роботи.
Пропоную для ознайомлення розробку воркшопу для педагогічних
працівників на тему: «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей»
(Додаток). Метою воркшопу є: підвищення психологічної компетентності та
розкриття творчого потенціалу педагогів; розвиток готовності до роботи з
обдарованими дітьми; усунення труднощів, які виникають у роботі з
обдарованими дітьми; формування позитивного ставлення до власних
здібностей та до роботи з обдарованими дітьми, розширення поінформованості
педагогів щодо рис обдарованих дітей та вимог до роботи з ними.
Ще однією важливою якістю педагога є вміння залучати до процесу
розвитку обдарованості дитини батьків, координувати свої дії з ними, надавати
їм допомогу в усвідомленні власних прагнень і потреб. Участь сім’ї є важливим
елементом розвитку обдарованих дітей. У завдання педагога входить
здійснення пошуку ефективних шляхів спільної роботи сім’ї і закладу освіти.
Таким чином, педагоги, що працюють з обдарованими дітьми, повинні
навчитися знаходити контакт з батьками обдарованих дітей, застосовувати різні
шляхи залучення батьків до процесу навчання й виховання їх дітей, вміти
запропонувати свій спосіб оцінювання рівня розвитку здібностей та виявлення
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потреб дітей. Відмінною якістю кваліфікованих педагогів є здатність навчити
батьків умінню спостерігати за власними дітьми з метою сприяння їхньому
всебічному розвитку. Дуже важливо вірити у здібності дитини. Із позитивного
оточення, яке повинні створити і заклад освіти (в особі педагогів), і сім’я (в
особі батьків), дитина візьме все те, що необхідно. Для дитини віра у її сили –
важлива передумова. Дорослий повинен допомагати, а не тягнути і не
штовхати.
Отже, для роботи з обдарованими дітьми від педагога вимагається:
загальна професійна педагогічна підготовка, предметні, психолого-педагогічні,
методичні знання та вміння; високий рівень професійної компетентності;
наявність професійно важливих особистісних якостей (необхідного рівня
інтелектуального розвитку, адекватної самооцінки, творчого особистого
світогляду, доброзичливості та об’єктивності при оцінюванні діяльності дітей,
почуття гумору, неупередженості, впевненості, енергійності); особлива
витривалість нервово-психічної системи, емоційна стабільність; вміння
розпізнавати ознаки обдарованості в інтелектуальній діяльності, творчих
проявах, художній майстерності, спілкуванні, руховій сфері; уміння залучати
до виявлення та розвитку обдарованості дітей батьків, однолітків, створюючи з
їх допомогою сприятливе середовище для розвитку здібностей та обдарувань;
почуття великої відповідальності за результати роботи з обдарованими дітьми;
безперервне підвищення рівня власної професійної компетентності. Саме тому
підготовка педагога до роботи з обдарованими дітьми має особливе значення і
має бути комплексною і систематичною.
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СОЦІАЛЬНА ОБДАРОВАНІСТЬ
ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Автором схарактеризовано поняття соціальної обдарованості. Розкрито
взаємозв’язок інтелектуальних і соціальних здібностей. Перелічено основні
ознаки, притаманні соціально обдарованій особистості. Окреслено загальні
труднощі вимірювання соціальної обдарованості. Простежено кореляцію
соціальної обдарованості та соціалізації особистості.
Ключові слова: обдарованість,соціальна обдарованість, соціальний
інтелект, соціалізація.
The author characterizes the concept of social giftedness. The relationship
between intellectual and social abilities is revealed. The main features inherent in a
socially gifted person are listed. The general difficulties of measuring social
giftedness are outlined. The correlation of social giftedness and socialization of
personality is traced.
Key words: giftedness, social giftedness, social intelligence, socialization.
Особистість – складний конструкт, який набувається людиною в
соціокультурному середовищі в процесі спільної діяльності і спілкування. Ступінь
сформованості різних особистісних утворень , їхній розвиток багато у чому
визначає життєвий шлях індивіда й успішність його соціалізації. Обдарованість, у
свою чергу, це складний психічний об’єкт, в якому нерозривно переплетені
пізнавальна, емоційна, вольова, мотиваційна, психофізіологічна та інші сфери
психіки людини, які формують складну особистісну цілісність.
Обдарованість, як багатогранне явище, має широкий спектр характеристик
і показників для виокремлення її підвидів: люди можуть відрізнятися
актуальними або потенційними можливостями в інтелектуальній, академічній,
творчій, художній, спортивній, комунікативній сферах, вирізнятись фізичними
та пізнавальними здібностями. Різні види обдарованості виявляються порізному і стикаються зі специфічними бар’єрами на шляху свого розвитку в
залежності від індивідуальних особливостей і впливу оточення індивіда.
Якщо ж говорити про соціальну обдарованість, то можна стверджувати, що
це виняткова здатність встановлювати зрілі, конструктивні взаємини з іншими
людьми. Характеризуючи соціальну обдарованість, часто використовують також
поняття «лідерська обдарованість», «соціальний інтелект», «організаторські
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здібності». У той же час, багато авторів відзначають необхідність диференціації
соціальної обдарованості (К. Ебромс, Б. Кларк) та «лідерської обдарованості»
(Д. Сіско, Дж. Фельдхьюсен). Соціальну обдарованість, на відміну від лідерської,
складніше виявити і розвивати, тим більше, що вона була включена у перелік
видів обдарованості пізніше і, відповідно, пізніше були обгрунтовані її
характеристики та концептуальні положення.
Тривалий час обдарованість ототожнювалася лише з інтелектуальними
здібностями. Однак інтелект не є ізольованим утворенням. Так, Д. Векслер
вперше розробив тести, що дозволяли виокремити фактори інтелекту
«неінтелектуального плану» [5]. У вітчизняній психології проти так званого
«вузького інтелектуалізму» виступав С. Рубінштейн, який розумів під
загальною обдарованістю всю сукупність особливостей особистості [2].
Багатьма авторами підкреслюється неоднорідність розумової обдарованості,
при цьому акцент робиться на комплексному і синтетичному характері цього
поняття. Сучасні ж наукові дослідження в більшій мірі розгортаються навколо
понять інтелекту, креативності і здатності до навчання .
Загалом же, поняття соціального інтелекту є відносно новим для сучасної
психології, хоча спроби виокремити його складові та виміряти рівень мають
майже столітню історію. Алюзії на соціальні здібності можемо знайти ще у шкалі
Біне-Симона (1905), що була розроблена для оцінки розумового розвитку людини.
Сам термін «соціальний інтелект» був запропонований Е. Торндайком у 1920 році
для позначення здатності людини досягати успіху в міжособистісних ситуаціях,
вести себе мудро і відповідно до ситуації, що склалася [4].
Найчастіше соціальну обдарованість трактують як виняткову здатність
встановлювати зрілі, конструктивні взаємини з людьми. Таким чином,
соціальна обдарованість виступає передумовою успішності в різних сферах
життєдіяльності: передбачає наявність здатності розуміти, любити, виявляти
емпатію, налагоджувати взаємодію з людьми. Відповідно, поняття соціальної
обдарованості охоплює широкий спектр проявів, пов’язаних з легкістю
налагодження і високою якістю міжособистісних взаємин, що найчастіше є
ознакою успішного перебігу процесу соціалізації.
Аналізуючи поняття «соціальна обдарованість», К. Ебромс виділяє такі її
аспекти: соціальне пізнання; просоціальну поведінку; моральні судження;
організаторські вміння (лідерство). Деякі ж дослідники розглядають лідерську
обдарованість лише як один із підвидів соціальної обдарованості [2, с. 93].
Усі підвиди соціальної обдарованості мають спільні ознаки:
- інтелект індивіда вище середнього;
- вміння приймати рішення і готовність брати на себе відповідальність , що
виходить за рамки конкретного віку;
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- здатність взаємодіяти з абстрактними поняттями, планувати майбутнє,
долати тимчасові обмеження;
– розуміння мети, напрямку руху;
- гнучкість, висока адаптивність;
- почуття відповідальності;
– впевненість у собі і знання себе;
– наполегливість;
– ентузіазм;
- ініціативність у комунікації;
– розуміння мотивації поведінки людей;
– лідерство у взаємодії оточуючими;
- володіння даром переконання, здатність «заражати» своїми ідеями інших;
- вміння чітко висловлювати думки [1, с. 101].
Мюнхенська модель обдарованості, розроблена К. Хеллером, включає
особистісні когнітивні та некогнітивні компоненти, а також підкреслює
взаємозв’язок обдарованості із впливом соціокультурних умов. Дану модель
можна адаптувати до будь-якого виду обдарованості, в тому числі, соціальної.
Автор даної моделі зазначає, що «мотивація до досягнень, наполегливість,
стійкість до стресу й інші особистісні якості, а не тільки здібності, були
типовими для досягнення успіхів учнями» [3, с. 245].
Труднощі виявлення соціальної обдарованості пов’язують з її високо
індивідуалізованою структурою і з недосконалістю існуючого методичного
апарату. Одна з перших спроб вимірювання соціального інтелекту належить
Т. Ханту (1928), який розробив тест для виявлення здатності взаємодіятиз
людьми. Тест Т. Ханта складався з шести шкал: «Судження в соціальних
ситуаціях», «Пам’ять на імена й обличчя», «Визначення внутрішнього стану за
виразом обличчя», «Спостереження за поведінкою людини» (спрямоване на
розуміння мотивів поведінки), «Соціальна інформація», «Впізнавання
внутрішнього стану, що виражається словесно». За Т. Хантом, соціальний
інтелект розвивається до 17-18 років і є передумовою успіхів в навчанні [2].
У цілому ж, можна стверджувати, що соціалізація особистості та вплив її
на прояви обдарованості – взаємопов’язані процеси, оскільки ранні успіхи та
високі досягнення на основі реалізації ознак обдарованості, формують
принципово значиму передумову подальшого розвитку індивіда в будь-якій
сфері життєдіяльності.
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професійного навчання у контексті діджиталізації суспільства є система
цінностей в умовах євроінтеграції.
Управління цінностями на рівні закладів і установ професійної освіти
розширює можливості мотивації персоналу на основі ціннісних стратегій. В
процесі проведення аналізу наукових джерел щодо проблем формування
професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання можна
зробити висновок, що не завжди приділяється належна увага таким її аспектам,
як рівні розвитку цінностей, рівнів розвитку ціннісної компетентності
майбутніх педагогів професійного навчання в контексті модернізації вищої
освіти, формування ціннісної компетентності з урахуванням вимірів
Мета проведення науково-педагогічних досліджень полягає в розробленні
та теоретичному обґрунтуванні моделі формування професійної компетентності
майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням діджиталізації.
Глобалізація процесу формування міжнародних відносин, інтеграційні процеси,
що відбуваються в Європі, прагнення України стати повноцінним членом
європейської та світової спільноти визначили зміну цільових орієнтирів
неперервної вищої освіти. Процеси модернізації вищої освіти стосуються і
аспектів підготовки майбутніх педагогів професійного навчання як її складової,
здатної продуктивно використовувати внутрішні і зовнішні ресурси та
забезпечувати формування професійної компетентності майбутніх педагогів
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професійного навчання в умовах євроінтеграції. Керівники закладів та установ
професійної освіти не завжди мають достатній вичерпний рівень уявлення про
цінності, значущі для працівників, тому стратегія розвитку сучасних
навчальних закладів іноді виявляється недостатньо вдалою. Неважливо,
наскільки блискуче проведений аналіз, на якому заснована стратегія, адже саме
люди – від директорів до персоналу педагогів професійного навчання середньої
ланки – повинні розуміти цю стратегія відповідає їхній системі цінностей. Мова
ідеться про цінності корпоративні, загальнолюдські, сімейно-традиційні і
ключові. Ми говоримо про людські фактори, а не про матеріальну сторону
справи. І цей чинник нині знаходить широке визнання у всьому світі. Цінності
мають значення. Вони слугують основою для прийняття рішень і виконання
дій. Цінності у відповідності до рівнів розвитку впливають на підходи до
управління сучасними навчальними закладами в контексті вимірів
зорієнтованими на практико-орієнтовані технології. у різних країнах світу
відрізняється навіть оформлення логотипу компанії при вході, що визначає
цінності команди саме в даній країні. Сила цих цінностей схожа з маховим
колесом, яке важко зупинити і складно повернути. верстви – глибинні цінності,
що, вибудовують стосунки лідера або його послідовників між собою.
формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного
навчання не можливе без урахування системи цінностей. доречно розглядати
ціннісні стратегії як складову професійної компетентності в контексті
діджиталізації суспільства.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті висвітлено особливості підготовки майбутнього
педагога до професійної діяльності в умовах нової парадигми розвитку освіти;
визначено педагогічні умови якісної підготовки фахівців; зосереджено увагу на
важливості розвитку творчості педагога.
Abstract: The article informs the special aspects of preparing a future teacher
for professional activity under the conditions in a new paradigm of educational
development; pedagogical conditions of high-quality training of specialists are
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determined; the attention is focused on the importance of developing the teacher’s
creativity.
Ключові слова: фахова передвища освіта, майбутні учителі,творчість.
Key words: professional pre-high education, future teachers, creativity.
Учитель – творець духовного світу юної особистості, довірена особа
суспільства, якій вручається найдорожче, найцінніше – діти. Ця надзвичайно
благородна і відповідальна місія потребує від людини високої професійної
компетентності, постійної творчості, невтомної роботи думки, величезної
душевної щедрості, любові до дітей, безмежної відданості справі.
Освіта покликана створити умови для інтелектуального, соціального,
морального і фізичного розвитку та саморозвитку людини, а в стратегічному
плані – закласти фундамент для формування суспільства, для якого освіченість,
вихованість, культура – найвищі цінності, незамінні фактори стабільного
добробуту і динамічного розвитку держави.
Виявлення і реалізація ефективної системи заходів щодо підвищення
престижності фахової передвищої освіти та збереження трудового потенціалу з
необхідним рівнем компетентностей є найбільш актуальними проблемами
сучасної системи підготовки фахових молодших бакалаврів в умовах реалізації
Закону України «Про фахову передвищу освіту». Зміст професійної підготовки
майбутнього вчителя початкової школи спрямований на підготовку
кваліфікованих фахівців, здатних до творчої праці, фахового розвитку,
освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій,
підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві.
Формування освічених, компетентних фахівців, творчих особистостей, які
володіють високими персональними морально-духовними якостями і готові до
якісної передачі комплексу знань своїм вихованцям – актуальне завдання
закладу фахової передвищої освіти. Нова парадигма початкової освіти зумовила
оновлення головних завдань педагогічних закладів фахової передвищої освіти,
що здійснюють підготовку майбутніх учителів початкової школи та
використання відповідних форм, методів, стратегій навчання, за яких основною
фігурою є студент. Організація студентоцентрованого навчання ґрунтується на
повазі до його думки, спонуканні до активності, заохоченні до творчості,
використанні сучасних різновидів навчання. Необхідність розв’язання
соціально-педагогічних завдань, відповідно до реалізації Концепції Нової
української школи, визначає потребу в удосконаленні процесу професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, що базується
на використанні сучасних технологій навчання дітей молодшого шкільного віку
на основі їх спільної праці.
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Із урахуванням необхідності модернізації освітнього процесу професійної
підготовки майбутніх учителів визначено такі педагогічні умови: мотивоване
залучення студентів до спільної продуктивної праці, розвиток їх педагогічних
та соціальних цінностей; створення емоційно-комфортного середовища
суб’єкт-суб’єктної взаємодії у закладі освіти, переорієнтація змісту дисциплін
професійно-практичної підготовки майбутніх вчителів на ґрунтовне вивчення
педагогічних технологій; використання інноваційних форм, методів, стратегій
навчання із метою формування професійних компетентностей; розвиток
творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи.
Нова парадигма та методологія освіти потребують підвищення якості
професійної підготовки, ознакою якої є здатність особистості швидко
орієнтуватися й гідно діяти у сучасному соціокультурному середовищі [1].
У сучасному світі зростають вимоги до особистості, її мобільності,
ініціативності, здатності до самовизначення та самореалізації, усвідомленості
цінності буття. Формування і розвиток цих якостей починається у початковій
школі. У нинішніх реаліях одним із недоліків української освіти є її
інформаційний характер. Звідси – перевантаження шкільних курсів
теоретичною навчальною інформацією, а отже, зменшення її практичної
частини. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти
України основними підходами до навчання визначає компетентнісний,
діяльнісний та особистісно орієнтований. Переорієнтація освіти потребує
упровадження нових методів навчальної, пізнавальної, комунікативної та
практичної діяльності.
Сучасна українська школа, орієнтована на європейські стандарти, висуває
підвищені вимоги до педагогів. Останні десятиліття життя переконують, що
змінюється не тільки світ, а й канони успіху і продуктивності. Педагогові не
достатньо мати знання, необхідно мати креативне мислення, уміння формувати
власний бренд. Творчість та інтелект у сучасному суспільстві є основними
чинниками, що визначають успіх особистості. Творчість сьогодні – не
надмірність і не екзотика, вона – те, чого вимагає дух часу, дух наступних і
прийдешніх змін, вона – «дорога в майбутнє». Обдарована молодь має
користуватися відповідними до її потреб умовами освіти, що дали б змогу
реалізувати свої можливості як у власних інтересах, так і в інтересах
суспільства. Нам цікаве освітнє середовище, яке має чільне місце та відіграє
ключову роль у розвитку творчих здібностей, різноманітності форм творчої
діяльності [1].
Розвиток та удосконалення творчого мислення дозволять майбутньому
вчителеві початкової школи виробити навички знаходити оперативні рішення
будь-яких питань. Цілеспрямоване, усвідомлене використання творчого
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мислення дасть можливість особистості досягти успіху, бажаного результату,
самореалізуватись. Виходячи з цього, головна мета організації освітнього
процесу – розвиток творчих здібностей особистості.
Ідея розвитку творчих здібностей особистості відповідає її інтересам та
інтересам держави, людського суспільства загалом. Такі підходи знайшли
відображення в Національній доктрині розвитку освіти України: «Держава
повинна забезпечувати: підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої
праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інформаційних
технологій, конкурентоспроможних на ринку праці; створення умов для
розвитку обдарованих дітей і молоді…».
Закон України «Про освіту» визначає, що метою освіти є всебічний
розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів.
Цитуючи нормативні документи, констатуємо той факт, що сучасне
суспільство потребує особистостей, здатних практично вирішувати
різноманітні життєві проблеми, спроможних до самореалізації в різноманітних
сферах власної життєдіяльності. Професія – складова особистості. Вважаємо,
що сформувати щасливу особистість може тільки успішний учитель, який
шляхом кропіткої наполегливої праці крок за кроком учить здобувачів освіти
основним цінностям життя й формує їх практичний досвід.
Творчість – це розумова й практична діяльність. Результатом творчості є
створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів,
властивостей, закономірностей. Поняття педагогічної творчості розглядається
по-різному. Сучасна література трактує педагогіку творчості як науку про
педагогічну систему двох діалектично зумовлених видів людської діяльності, а
саме педагогічного виховання та самовиховання особистості у різних видах
творчої діяльності та спілкування. Основна мета – всебічний та гармонійний
розвиток творчих здібностей окремої особистості та колективу уцілому,
створення сприятливих умов для розвитку потенційних можливостей кожного
учня в освітньому процесі. Педагогічну творчість розглядають як оригінальне
та високоефективне вирішення вчителем освітніх завдань, збагачення теорії та
практики навчання та виховання [2].
Творчість – це життя у світі краси, радість мислення, пізнання себе й вічних
істин людського буття. Творчий педагог – це особистість, яка характеризується
високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й
додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють
успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету,
який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та
навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості учителя умов,
забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних
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творчих можливостей здобувачів освіти. Школу не можна уявити без вчителя,
який віддає енергію, свій розум і талант. Творчість є необхідною складовою праці
вчителя, умовою успішної організації освітнього процесу. Поєднуючи науковість і
художній зміст творчості, учитель дає науковим фактам, гіпотезам, теоріям нове
життя, відкриває шляхи до розуму і серця своїх учнів [3].
Через зростаючий динамізм інноваційних технологій у всіх сферах
життєдіяльності освіта має бути спрямована на становлення особистості, яка
характеризується неповторністю, оригінальністю творення власної думки,
здатністю довести її цінність. Складова спрямування освіти – виховання
здатності працювати у команді, а саме: чути себе та інших, поважати думку
співрозмовника, розуміти його почуття, уміти володіти власними емоціями.
Саме командна робота в освітньому процесі сприятиме розвиткові соціальної
сфери молодшого школяра, складові якої – емоційно-вольові якості школярів,
комунікативні вміння.
Початкова освіта – це перший освітній рівень, який закладає фундамент
загальноосвітньої підготовки учня. Навчитись жити й працювати разом – одна
з концептуальних ідей Нової української школи. Педагог налаштовує дітей на
успішну продуктивну працю. Командна робота має домінувати в освітньому
процесі початкової школи. Пріоритетне завдання у початковій школі на
сучасному етапі – формування в учнів певної кількості знань,
загальнонавчальних умінь та навичок, забезпечення подальшого становлення
особистості дитини, розвиток її розумових здібностей, а також уміння
самостійно мислити. Це можливо при активізації пізнавального інтересу, який
невід’ємний від мотивації навчання, що впливає на формування в учнів
ключових та предметних компетентностей.
Студенти, майбутні вчителі початкової школи, під час навчання у
педагогічному
фаховому
коледжі
повинні
оволодіти
такими
загальнопредметними компетентностями: здатність шляхом самостійного
навчання освоїти нові науково-педагогічні теорії; використовувати здобуті
знання; здатність до креативного мислення; набуття гнучкого образу мислення;
здатність до наукового аналізу й синтезу; здатність показати знання та
розуміння розділів методики викладання освітніх галузей: організація
освітнього процесу із застосуванням наочності; методи навчання, форми
навчання, організація природоохоронної діяльності та екологічного виховання;
здатність добирати ефективні прийоми організації пізнавальної діяльності
молодших школярів у рамках сучасних освітніх технологій; використовувати
педагогічні технології розвитку та сприяти становленню різних способів
мислення. Фахові компетентності: аналізувати сучасні освітні технології:
сутність, завдання, класифікація, практична значущість; історію педагогічних
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інновацій в Україні; різні підходи до класифікації методів і форм організації
навчання; сучасні підходи до організації різних видів занять; проводити
самостійно-пошукову роботу; ставити навчальні цілі та вибирати сучасні
методи навчання; застосовувати різноманітні освітні технології під час
проведення уроків (тому числі – інтерактивні технології, метод проєктів);
використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові та інші
методи навчання; використовуючи навчальні технології; вміння переносити
знання у власний педагогічний досвід; толерантно висловлювати власну
соціальну позицію та встановлювати гармонійні відносини між особистістю,
природою і суспільством володіти методикою організації і проведення всіх
типів уроків.
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РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
У ПРИРОДНИЧІЙ ТА МАТЕМАТИЧНІЙ ГАЛУЗЯХ
У статті розглядаються тенденції сучасної освіти, які сприяють
розвитку здібностей та фомуванню компетентностей школярів у природничоматематичних галузях знань.
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The article deals with the trends in modern education, which contribute to the
development of abilities and forming competencies of students in science and
mathematics.
Key words: natural and mathematical education, development of abilities,
forming competencies, STEM, results of PISA.
Важливим завданням сучасної освіти є виявлення індивідуальних
здібностей і можливостей кожної дитини та створення відповідних умов для її
творчого розвитку. Обдаровані діти зазвичай вирізняються потенційними
можливостями в досягненні вагомих результатів, мають високу пізнавальну та
фізичну активність, розвинені інтелектуальні, творчі здібності й емоційновольову сферу. Хоча спрямованість і ступінь обдарованості різні, її подальша
доля залежить від мікро- і макросередовища, де дитина живе та формує своє
«Я». Багатогранні аспекти питання обдарованості відображені у різних
концептуальних моделях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.
Суттєвий внесок у вивчення психіки обдарованих дітей, розробку педагогічних
принципів розвитку творчих здібностей, виявлення природи обдарованості
зроблено Ю. Гільбухом, О. Кульчицькою, Н. Лейтесом, О. Матюшкіним,
В. Моляко,
О. Музикою,
М. Под’яковим,
В. Рибалком,
Б. Тепловим,
Дж. Гілфордом, Дж. Рензуллі, П. Торренсом та іншими. Виявлення та
підтримка обдарованої учнівської молоді, зацікавленої у вивченні природничоматематичних дисциплін відповідає сучасним запитам виробничої сфери,
сприяє підвищенню конкурентоспроможності української економіки.
Метою статті є аналіз окремих тенденцій сучасної освіти, які сприяють
розвитку здібностей школярів у природничо-математичних галузях знань.
Високий рівень досягнень діти демонструють лише за умови відповідного
навчання, яке охоплює весь період шкільного дитинства, спирається на
теоретичні та практичні напрацювання психолого-педагогічної системи
творчого розвитку обдарованих дітей і молоді. Із огляду на це, важливо
розуміти природу інтелектуальної обдарованості як компетентності, яка
поступово розвивається й лежить в основі ефективної діяльності [6, с. 152].
Якщо обдарований індивідуум не набуває різних видів компетентності, то він
або перестає бути обдарованим, або потрапляє в категорію «колишніх
обдарованих».
Життєві компетентності особистості формуються в закладах освіти через
предметні, у процесі вивчення навчальних дисциплін. Однією з важливих
складових освітнього процесу є природничо-математична освіта – не лише як
частина науки, а й феномен загальнолюдської культури. Життя в
інформаційному суспільстві ставить перед педагогами завдання навчати
критично мислити, орієнтуватися у потоці інформації, здобувати не набір, а
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систему знань, та уміти їх застосовувати. Формуванню всіх видів мислення
сприяє вивчення математики. Розуміння природничих наук та заснованих на
науках технологій сьогодні необхідне не лише тим, чия кар’єра від цього
залежить, але й будь-якому громадянину, який бажає приймати обґрунтовані
рішення, пов’язані з багатьма актуальними та суперечливими питаннями.
Як визнання ролі природничо-математичної освіти 2020–2021 навчальний
рік в Україні оголошено роком математики, Кабінет Міністрів України ухвалив
Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та План
заходів щодо її реалізації до 2027 року, затверджено нові Типові освітні
програми для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, які
відповідають принципам Нової української школи. Відповідно до навчальних
планів збільшується рекомендована кількість годин на вивчення математики,
інформатики та природничих дисциплін (природознавства, хімії, фізики).
Запроваджуються міжгалузеві інтегровані курси «Робототехніка» та «STEM» у
5-9 класах. [5, с.4]
Одним із чинників, що привернув увагу до якості природничоматематичної освіти в Україні, стали результати міжнародного дослідження
PISA, координатором якого є Організація економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР). Проведене тестування виявило значні проблеми щодо вмінь
учнів застосовувати отримані математичні знання на практиці: 36 %
українських підлітків не досягли базового другого рівня математичної
компетентності. Аналогічний показник у країнах Організації економічного
співробітництва та розвитку – 24 %.
Серед напрямків дослідження PISA є порівняльний аналіз успішності учнів
закладів освіти різних типів і місцевості [3, c. 189]. Найнижчий рівень знань
продемонстрували учні закладів професійно-технічної освіти. Найвищі показники
успішності показали учні ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл. Так, з-поміж
здобувачів освіти цієї категорії 80,4 % досягли базового рівня з математики, 87% –
із природничих дисциплін. Відповідні середні показники по країні – 64% і 73,6%.
Українські учні ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл, які мають приблизно
однакові передумови для навчання (середнє значення соціально-економічного
статусу від -0,1 до 0,1), мають вищі бали PISA із читання, математики й
природничо-наукових дисциплін, ніж їхні однолітки з країн Організації
економічного співробітництва та розвитку. Зауважимо, що здобувачі освіти
гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл демонструють кращі результати участі і в
інтелектуальних змаганнях. Так, у Чернігівській області така тенденція
спостерігається протягом багатьох років; як приклад, у 2019/2020 навчальному
році серед учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 17,4%
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становили здобувачі освіти гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл
області, серед переможців ІІІ етапу їх було 60,6%.
Аналіз інформації дає змогу побачити, що гімназії, ліцеї, спеціалізовані
школи, навчальні програми яких розробляються з урахуванням стратегій
навчання обдарованих учнів, мають на меті розвиток їх здібностей, загалом
мають значно кращі результати щодо формування компетентностей здобувачів
освіти. Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості
занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової
аналітичної, розвиваючої, творчої діяльності.
Засоби освітнього напряму STEM та ресурси, які напрацьовані за період
його існування в поєднанні з відомими моделями організації навчання
обдарованих дітей, надають можливість вирішувати наступні завдання:
розвиток і вдосконалення вмінь учнів набувати знання, розвиток
міждисциплінарного мислення, дослідницьких, конструкторських умінь і
навичок самостійної роботи; створення умов для інтелектуальної діяльності;
набуття
досвіду
спільної
роботи;
спілкування
з
творчими,
висококваліфікованими викладачами, зі здібними, мотивованими однолітками;
сприяння усвідомленню того, що здібності та обдарування несуть у собі
зобов’язання використовувати їх на благо суспільства через відповідальне
лідерство та громадянську позицію. [4, с.25]
Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції, дозволяє
здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального
матеріалу предметів природничо-математичного циклу. Ще у ХVII столітті
Я.Коменський у праці «Велика дидактика» зазначив, що все, що знаходиться у
взаємозв’язку, повинно викладатися у такому ж взаємозв’язку. [1, с.78] Глибокі
знання з одних навчальних дисциплін допомагають підвищити рівень
компетентності та реалізувати свій потенціал і в інших споріднених предметних
сферах. Для природничо-математичних дисциплін такою універсальною
«мовою» у багатьох випадках є математика.
У процесі впровадження STEM-освіти інтегроване навчання означає
усвідомлення єдності знань з метою підвищення ефективності як їх здобуття,
так і використання. Однією з ефективних форм інтегрованого навчання є
організація проєктноорієнтованого навчання, яке залучає учнів до процесу
набуття знань, умінь і навичок за допомогою дослідницької діяльності.
Навчальні проекти – це дієвий засіб максимального наближення до реального
життя та залучення учня до розв’язання конкретних завдань.
Прагнення досліджувати світ є природним для обдарованих школярів.
Дослідницька діяльність при вивченні базових дисциплін сприяє формуванню
ключових компетентностей школяра, його творчому розвитку та професійному
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самовизначенню. Дослідницька проектна діяльність втілюється у навчальні
предмети у формі їх об’єднання і представлення єдиним цілим.
Першочерговим є зміст шкільної освіти та методи навчання, які
забезпечують зростання компетентності в певних предметних сферах, що
відповідають пізнавальним інтересам і можливостям учнів, насамперед,
збагачення змісту навчання. [4, с.32] «Вертикальний» рівень збагачення
передбачає застосування окремих методів наукових досліджень та інженерних
практик в освітньому процесі.
На «горизонтальному» рівні збагачення відбувається за рахунок профільного
навчання, варіативного компонента (курсів за вибором, факультативів) або на базі
позашкільного закладу освіти, інших установ. Додаються курси з розвитку
мислення, дослідницьких і конструкторських здібностей, практичні заняття.
STEM-навчання передбачає наставництво (роботу з обдарованими дітьми
кваліфікованого професіонала), а також конкурентні форми взаємодії:
інтелектуальні змагання, конкурси, олімпіади тощо.
У наказах та листах Міністерства освіти і науки України, Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» підкреслюється
важливість участі дітей та молоді в заходах, які проводяться з метою виявлення,
підтримки обдарованих учнів та реалізації їх здібностей, наприклад:
Всеукраїнських
учнівських
олімпіадах
із
навчальних
предметів,
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, творчих конкурсах, міжнародних та
всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок» та інших. [2, с.4]
Для учнів, які зацікавлені у природничих науках, сучасних технологіях, є
можливість продемонструвати свої досягнення та дослідження у Всеукраїнській
науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів
«Майбутнє України», науково-технічному конкурсі «Еко-Техно Україна», який є
національним етапом Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості
школярів Regeneron ISEF, Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних
технологій «Екософт», Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів
«INFOMATRIX», міжнародних наукових виставках та олімпіадах тощо.
Отже, навчання обдарованих дітей має реалізуватися через особливий
зміст, методи, особливі форми навчання.
Варто зауважити: в Україні є національні освітні традиції та ефективні
школи, можливість розвивати таланти і здібності учнів, демонструючи високі
результати на міжнародному рівні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Лозова О., Горбенко С. Інтеграція навчання як складова stem-освіти /
STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ
120

Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, м.
Київ. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017 – с. 78 – 80.
2. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах
загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році: лист
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України від 19.08.2020 № 22.1/10-1646. URL:
https://drive.google.com/file/d/1qxDeN7-bycJXSBKTRqvBnO9Xuc5TFSgs/view
(дата звернення: 20.05.2021)
3. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості
освіти PISA-2018 / кол. авт.: М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В.
Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін.; Український центр
оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с.
4. Поліхун Н.І. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції
формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації /
Н.І. Поліхун, К. Г. Постова, І.А. Сліпухіна, Г.В. Онопченко, О.В. Онопченко. –
Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 80 с.
5. Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів
загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від
19.02.2021 № 235. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyiosvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti (дата звернення:
21.05.2021)
6. Холодная М.А. Интеллектуальная одаренность как развивающаяся
интеллектуальная компетентность / М. А. Холодная // Психология одаренности
и творчества: монография / под ред. Л. И. Ларионовой, А. И. Савенкова. – М. ;
СПб.: Нестор-История, 2017. – С. 149–163.

Назарук В. М.,
учитель початкових класів
школа І-ІІІ ступенів №309
Дарницького району м. Києва
nazarukvm@kievschool309.com.ua
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДІАГНОСТИЧНОПРОЄКТУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «УНІВЕРСАЛ»
Анотація. У статті представлено аналіз науково-педагогічної та
психолого-педагогічної літератури щодо формування критичного мислення
молодших школярів та визначення його сутності, можливостей розвитку
критичного
мислення
засобами
електронної
психолого-педагогічної
діагностики особистісного розвитку учнів. Показано існуючий стан
сформованості критичного мислення учнів початкових класів. Розкрито роль
діагностично-проєктувального комплексу «Універсал» для застосування
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вчителем методики розвитку критичного мислення учнів засобами окремих
предметів.
Ключові слова: критичне мислення, діагностика, діагностичнопроєктувальний комплекс «Універсал».
Anotation. The article presents an analysis of scientific and pedagogical and
psychological and pedagogical literature on the formation of critical thinking of
junior students and determine its essence, opportunities for the development of
critical thinking by means of electronic psychological and pedagogical diagnosis of
personal development of students. The current state of formation of critical thinking
of primary school students is shown. The role of the diagnostic and design complex
«Universal» for the application by the teacher of the method of development of
critical thinking of students by means of separate subjects is revealed.
Key words: critical thinking, diagnostics, diagnostic and design complex
«Universal».
Сучасний етап розвитку освіти – стрімкий та прогресивний. Історичний
аспект реформування освіти визначив позицію початкового навчання як
найголовнішого етапу дозрівання знань, умінь, навичок, необхідних для
гармонійного розвитку особистості учня – здобувача освіти.
Проблему формування критичного мислення молодших школярів
ґрунтовно досліджували Дьюї Д., Кларк Д.Х., Бідл А.У., Пол Р., Бейєру Б.,
Тягло О., Ліпман М., Болотов В., Халперн Д., Кроуфорд А., Метьюз С.,
Макінстер Д., Саул В., Бєлкіна О.В.
Критичне мислення – ключ до природи розуміння будь-якого явища в
житті людини. За допомогою критичного мислення дитина легко з цікавістю та
наступністю у своїх дослідженнях сприймає навколишній світ. Враховуючи
актуальність і недостатню розробку проблеми формування критичного
мислення молодших школярів в теоретичному та практичному плані, темою
статті було обрано «Формування критичного мислення учнів молодшого
шкільного віку засобами діагностично-проєктувального комплексу
«Універсал».
Об’єкт дослідження – процес формування критичного мислення учнів
молодшого шкільного віку.
Предмет дослідження – вплив діагностично-проєктувального комплексу
«Універсал» на формування критичного мислення молодших школярів.
Мета статті – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
вплив діагностично-проєктувального комплексу «Універсал» на формування
критичного мислення молодших школярів. Метою також перебачено виконання
наступних завдань: проаналізувати психолого-педагогічну літературу з
проблеми формування критичного мислення молодших школярів засобами
психолого-педагогічної діагностики; розкрити актуальність діагностично122

проєктувального комплексу «Універсал»; визначити стан сформованості
критичного мислення молодших школярів та критерії й рівні його прояву;
експериментально перевірити ефективність використання діагностичнопроєктувального комплексу «Універсал» щодо формування критичного
мислення молодших школярів.
Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної
літератури, порівняння, узагальнення, систематизація отриманої інформації;
емпіричні: спостереження, анкетування, опитування; констатувальний,
формувальний та контрольний експеримент; кількісний і якісний аналіз
отриманої інформації.
У теоретичному аспекті наукової думки на формування критичного
мислення мали значний вплив: напрацювання Виготського Л.С. про зону
найближчого розвитку, який зазначав: «навчання будується не тільки на
завершених фазах розвитку, але, перш за все, і на тих психічних функціях, які
ще не дозріли і рухають вперед їх формування» [3]; ідеї розвивального
навчання Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова [2].
Про розвиток пізнавальної діяльності через критичне мислення,
можливості заперечувати педагогу, аргументувати це заперечення, зазначати на
власній
думці
висвітлено
в
дослідженнях
Амонашвілі Ш.А.
та
Сухомлинського В.О. [1]. Науково-педагогічні дослідження дають нам підстави
стверджувати, що періодом для ефективного розвитку критичного мислення є
молодший шкільний вік. Тягло О.В., М.Дж.Ешнер зазначали, що критичному
мисленню необхідно навчати, обов’язково, починаючи з першого класу [9].
Однак, погляди науковців щодо можливості формування критичного
мислення в учнів початкових класів протягом минулого століття були досить
суперечливими. Такі вчені, як Рубінштейн С., Піаже Ж., Штерн В. з осторогою
відносились до розвитку критичного мислення в учнів початкових класів [8].
Науковці вважали, що для школярів даної вікової категорії характерними є
наслідування, низький самоконтроль, емоційність, образність мислення. Учені
вважали передчасним формування критичного мислення в учнів початкових
класів через слабкий психічний розвиток дітей. Науковці Блонський П.П.,
Добролюбов М.О., Кованько П.Л., аналізуючи практику школи, вказували на її
спрямованість на некритичне сприймання істин, на безпосереднє
запам’ятовування [4].
Не зважаючи на це, реформування початкової освіти вимагає активного
формування критичного мислення в учнів починаючи з молодшого шкільного
віку. Нехтування цим неодмінно призведе до ускладнень цієї проблеми в
старших класах. Підтвердження цього відображено в дослідженнях
Векслера С.І., Байрамова А.С., Липкіної А.І., Рибак Л.А., Сінельнікова В.М. [7].
Учені досліджували розвиток навичок самостійно осмислювати навчальний
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матеріал, виконувати нестандартні завдання, робити висновки, помічати свої й
чужі помилки. Однак безпосередніх напрацювань щодо проблеми формування
критичного мислення в учнів початкових класів, відносно небагато. Однак
сучасні дослідження підтверджують можливість формування в учнів
початкових класів здатність до критичного мислення за умови ефективної
організації освітнього процесу. Серед таких робіт дослідження Зайцева В.Г.,
який розглядав питання особистісної свободи учнів початкових класів;
Митника О.Я., Бондаря В.І., Гарковець В.О., які зосередили увагу на освітню
співпрацю педагога та учнів початкових класів. Тому виникає необхідність
дослідження особистісного розвитку учнів молодшого шкільного віку.
На теренах сучасної педагогіки український науковець Киричук Валерій
Олександрович створив діагностично-розвивальний комплекс «Універсал» [5].
Діагностична інновація дозволяє оперативно всебічно виявити особливості
навчання дитини, зважаючи на когнітивну структуру дитини. Діти, які в шість
років стають учнями перших класів, потребують особливих умов навчання з
ігровими технологіями ефективного впливу на навчальні здібності – це
нелегкий шлях як для дитини, так і для педагога. Враховуючи, що цей процес
взаємодії суб’єктів освітнього процесу (діти, батьки, вчителі, адміністрація),
необхідно проводити комплексну діагностику, яка спрогнозує умови
ефективного навчання, зокрема, формування критичного мислення учнів
початкових класів (Рисунок 1) [6].

Рисунок 1. Модель взаємодії суб’єктів освітнього процесу під час електронної діагностики в
системі «Універсал»
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З метою підтвердження ефективності програми «Універсал» в процесі
формування критичного мислення молодших учнів було проведено аналізу
сучасного стану даної проблеми. Було підготовлено анкету для вчителів
початкових класів.
З метою визначення змісту формування критичного мислення, ми провели
анкетне опитування, яким було охоплено 11 педагогів. Якісний аналіз
результатів анкетування сприяв констатації, що питанню формування
критичного мислення в учнів молодшого шкільного віку вчителі приділяють
значної уваги і готові до розв’язання цієї проблеми.
Одним з важливих етапів дослідження стану проблеми було вивчення
стану сформованості критичного мислення в самих учнів. Це здійснювалося за
допомогою спостереження під час роботи з ними.
Вивчення рівня сформованості критичного мислення в учнів проводилося
у відповідності до рівнів сформованості критичного мислення в учнів
початкових класів. З метою об’єктивності та адекватності визначення рівнів
розвитку критичного мислення учнів початкової школи ми враховували
трактування поняття у філософській та педагогічній літературі.
Аналіз анкет для вчителів щодо стану сформованості критичного мислення
в учнів показав, що значна частина опитуваних вважають, що 90 % учнів мають
достойний рівень сформованості критичного мислення, що свідчить про
високий рівень підготовки вчителів щодо формування критичного мислення в
учнів. 10% учнів, на думку вчителів мають низький рівень сформованості
критичного мислення (Таблиця 1). Такий показник свідчить про відсутність
особистісно-орієнтованого підходу до цих учнів, що дозволяє зробити висновок
про необхідність проведення діагностично-розвивальної діагностики
особистісного розвитку дітей. Можливою причиною такого показника може
бути нерозуміння доцільності формування критичного мислення, що
мотивується різними причинами.
Таблиця 1
Якісний показник рівні сформованості критичного мислення учнів
на думку вчителів початкових класів
Рівні
сформованості
критичного
мислення
Високий
Середній
Низький

Очікувані результати

Якісний
показник

У більшості випадків
Виявляє ознаку залежно від ситуації
Пасивність мислення

36%
54%
10%
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Для спостереження за учнями початкових класів щодо сформованості
критичного мислення було розроблено бланк спостереження (Таблиця 2) за
допомогою якого фіксувалися кількісні показники сформованості критичного
мислення за його проявами відповідно до запропонованих рівнів
сформованості.
Таблиця 2
Кількісний аналіз результатів спостереження за рівнем сформованості
критичного мислення в учнів початкових класів
Кількісний
показник

Результати спостереження
Високий рівень
Виявляє незалежність мислення
Демонструє протистояння до прийняття думок, висновків, вимог інших
Проявляє критичне ставлення до себе, результатів власної діяльності
Показує прагнення до знаходження кращих варіантів вирішення завдань.
В процесі навчання, активно бере участь у діалоговій взаємодії
Середній рівень
Прагне самостійно осмислити інформацію; висловити думку, коли відчуває
зацікавленість матеріалом
Відстоює думки, якщо відчуває підтримку, здатен помічати помилкові
судження інших, в окремих випадках виявляє супротив до чужих думок,
але не завжди рішуче
Сприймає зауваження вчителя щодо власних помилок, але до думки
товаришів не завжди прислухається
Якщо вчитель спрямовує пошукову діяльність, то учень бере в ній участь,
але власну ініціативу не завжди виявляє.
Намагається обґрунтувати свої думки, позиції, але не завжди впевнено
Низький рівень
Повна залежність від думок інших, боязнь висловлення власних
Сліпе прийняття інформації, висновків, вимог, оцінок інших
Невміння бачити власні помилки і недоліки, невміння оцінити свою
діяльність
Пасивність мислення. Учні приймають готові засоби вирішення проблем.
У процесі діалогу, обговорення, бесіди переважно відмовчуються

7
3
2
5
7
12
10

5
7
8
1
3
2
2
1

Аналіз спостереження продемонстрував незначну різницю між даними
результатів анкетування вчителів та спостереженням за учнями щодо рівня
сформованості критичного мислення (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Діаграма порівняння результатів дослідження стану сформованості критичного
мислення учнів (%)

З метою вивчення стану особистісних показників учнів, які впливають на
формування критичного мислення, ми зробили діагностику розвитку учнів
початкових класів, а саме: соціально-комунікативний розвиток (Рисунок 3),
вади особистісного розвитку (Рисунок 4), ставлення батьків (Рисунок 5) та
домінуюча система сприйняття (Рисунок 6). Для комплексної діагностики
використовували сучасний діагностично-розвивальний комплекс «Універсал».
Для зручності та оперативності фіксації даних учні, вчителі та батьки брали
участь через мережевий доступ.

Рисунок 3. Діаграма показників
діагностики соціометричного
статусу учнів початкових
класів

Рисунок 4. Діаграма показників вад особистісного
розвитку учнів початкових класів
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Рисунок 5. Діаграма показників
ставлення батьків до дітей, які брали
участь в експерименті

Рисунок 6. Діаграма показників домінуючої системи
сприйняття

З представлених діаграм очевидно, що відсоток дітей, які мають пасивний
статус, ізольовані та відторгнуті в соціограмі (9%), вади особистісного
розвитку(41%), ставлення батьків, як до маленьких невдах та авторитарно
гіперсоціалізовані (17%), відповідає показнику низького рівня сформованості
критичного мислення. Можна зробити висновок, що показники особистісного
розвитку впливають на рівень сформованості критичного мислення учнів
початкових класів.
Діагностична складова дослідження формування критичного мислення
учнів молодшого шкільного віку займає чільне місце серед умов даного
процесу. Варто зазначити, що показники домінуючої системи сприйняття
дитини (Рисунок 6) значно полегшить підготовку вчителя у підборі засобів
навчання до уроків з розвитку критичного мислення.
Учителі активно використовують чинні рекомендації щодо формування
критичного мислення в учнів, дотримуються порад у використанні необхідних для
цього методів, використовуючи різноманітні форми та види робіт. Серед методів
формування критичного мислення використовуються такі: «Шість капелюшків»,
«Кошик ідей», «Таксономія Блума», «Кубик Блума», «Дерево рішень»,
«Фішбоун», «6W», «ПМЦ» (плюс, мінус, цікаво). Уроки насичені цікавими
навчальними матеріалами, ідеями, висновками. Учні із цікавістю чекають
наступний урок, щоб продовжити власне дослідження та побачити результати
власної роботи. Варто відзначити, що якщо дитина допустила помилку, вона
сприймається, як результат над яким варто попрацювати. В окремих випадка
дитина засмучується, зникає бажання працювати далі. Але ми впевнені, що
діагностичний підхід сприятиме орієнтації на показники, які заважають
формуванню критичного мислення в учнів молодшого шкільного віку.
Враховуючи показники вже існуючого стану сформованості критичного
мислення, варто було показати результати діагностики комплексу «Універсал»
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до і після уроків з розвитку критичного мислення в контрольній та
експериментальній групі, з метою визначення динаміки показників
особистісного розвитку учнів. Прогнозовані проблеми та потенційні
можливості учнів сприяють більш ефективній підготовці до уроків з розвитку
критичного мислення, враховуючи індивідуальні особливості дітей. Існувала
вірогідність, що формування критичного мислення позитивно впливає на
покращення показників особистісного розвитку дітей, що було також
перевірено (Рисунок 7, Рисунок 8).

Рисунок 7. Діаграма показників діагностики особистісного розвитку учнів контрольної
групи до заняття та після засобами діагностично-проектуючого комплексу «Універсал»

Рисунок 8. Діаграма показників діагностики особистісного розвитку учнів експериментальної
групи до заняття та після засобами діагностично-проектуючого комплексу «Універсал»
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На діаграмі 7 ми можемо побачити, що показники змінені після
проведення заняття, але не значно. Урок для сучасних учнів, якщо не містить
нових цікавих технологій, не буде мати впливу на когнітивну та розумову
сферу дитини.
На представленій діаграмі 8 очевидно, що показники особистісного
розвитку мають значну динаміку. Негативні прояви учнів в особистісних вадах
набули змін щодо їх зменшення. Позитивні сторони психічного розвитку
дитини покращились за рахунок створених умов освітнього середовища, а саме:
застосування методів розвитку критичного мислення та створення освітнього
простору. Кількість таких дітей збільшилася.
Висновки. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з
проблеми формування критичного мислення молодших школярів ми дійшли
наступних висновків:
– формування критичного мислення мало суперечливий характер в історії
педагогічної думки;
– критиками формування критичного мислення виступали Рубінштейн С.,
Піаже Ж., Штерн В., Блонський П.П., Добролюбов М.О., Кованько П.Л. Вони з
осторогою відносились до формування критичного мислення в учнів
початкових класів, вважаючи що для школярів даної вікової категорії
характерними є наслідуваність, низький самоконтроль, емоційність, образність
мислення, слабкий психічний розвиток. Одночасно напрацювання
Виготського Л.С.,
Ельконіна Д.Б.,
Давидова В.В.,
Амонашвілі Ш.А.,
Сухомлинського В.О., Тягло О.В., М.Дж.Ешнера довели, що розвиток
пізнавальної діяльності через критичне мислення дає можливості заперечувати
факт, аргументувати це заперечення, зазначати на власній думці; критичному
мисленню необхідно навчати, обов’язково, починаючи з першого класу.
– важливу роль в питанні формування критичного мислення в учнів
відіграв швидкий техногенний розвиток сфер діяльності людини, що призвело
до нових досліджень та прийняття реформи початкової школи, де в основу
лягло, в тому числі, формування критичного розвитку учнів молодших класів;
– сутність змісту поняття «критичне мислення» – нестандартне, сприяє
розвитку вмінням і навичкам аналізу, синтезу, порівняння, зіставляння фактів,
формулювання обґрунтованих висновків. Також, визначено, що формування
критичного мислення учнів молодших класів в освітньому процесі спрямоване
на пошук стратегій вирішення життєвих і навчальних проблем, виявлення та
оцінку альтернатив і пріоритетів, їх доцільності, визначення достовірності
фактів, явищ, подій; здатність усвідомлювати власну позицію, знаходити нові
ідеї, аналізувати і оцінювати події;
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– охарактеризовано особливості формування критичного мислення учнів
молодших класів в освітньому процесі, до яких відносяться професійна
підготовка вчителя, який здійснює формування критичного мислення;
проведення активних занять з використання методів форм і засобів критичного
мислення; організація освітнього простору (наочність, розташування
навчальних меблів, позиція дітей та вчителя); комплексна діагностика, з метою
прогнозування основних проблем та потенційних можливостей щодо
ефективного формування критичного мислення учнів молодшого шкільного
віку.
Вивчення стану сформованості критичного мислення учнів молодшого
шкільного віку в освітньому процес дозволило встановити, що питанню
формування критичного мислення в учнів молодшого шкільного віку вчителі
приділяють значної уваги і готові до розв’язання цієї проблеми.
Ефективним стало використання діагностично-розвивального комплексу
«Універсал», який дозволив визначити ефективність діагностичного
компоненту дослідження особистісного розвитку учнів під час формування
критичного мислення, що значно покращує підготовку вчителя до уроку та
сприяє перевірці ефективності роботи педагога через позитивну динаміку щодо
психічного налаштування дітей.
Таким чином, в умовах реалізації завдань Нової української школи,
шляхом розуміння сутності та необхідності критичного мислення та
проведення системної діагностики особистісного розвитку учнів відбувається
формування критичного мислення учнів молодшого шкільного віку.
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ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ ДІТЕЙ
В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Стаття присвячена проблемам виховання творчої особистості.
Обґрунтовано актуальність вивчення творчих компонентів у роботі вчителя,
розглядаються науково-методичні підходи організації його роботи з
проектування підтримки творчих проявів дітей у хореографічній діяльності.
Аналізується роль мистецтва у розвитку здібностей учнів.
Ключові слова: творчість, творча особистість, хореографічне
мистецтво, сенсорний розвиток. The urgency of studying creative components in
the work of a teacher is substantiated, the scientific and methodological approaches
to the organization of his work on the design of support for the creative
manifestations of children in choreographic activity are considered. The role of art in
the development of students’ abilities is analyzed.
The article is devoted to the problems of educating a creative personality.
Key words: creativity, creative personality, choreographic art, sensory
development.
«Мистецтво світлом своїм рятує людей
від темряви, яка в них є».
А. Ахматова
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими і практичними завданнями. Проблема виховання творчої
особистості, з притаманними здібностями до глибокого духовного впливу на
дитину, є сьогодні універсальною для гуманітарних галузей науки. Внаслідок
цього сучасний етап розвитку педагогіки характеризується широким вивченням
соціальних, психологічних, організаційних факторів, діючих в системі
навчально-виховного процесу. Перед народною освітою поставлені конкретні
132

завдання, продиктовані економічним, культурним та національним розвитком
України. Для вирішення цих завдань необхідно формувати вчителя нового
типу, який вміє сміливо, творчо підходити до вирішення будь-яких виникаючих
перед ним проблем.
Мета статті: виявити та дослідити перспективні направлення і форми
педагогічної та психологічної підтримки розвитку творчих проявів дітей у
хореографічній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновідомо, що професія
вчителя завжди вважалась творчою. Творчість – вища форма психічної
активності, самостійності, здібність створювати щось нове, оригінальне.
Здібність до творчості може виступити у будь-якій сфері людської діяльності і
масштаб творчості може бути самим різноманітним. Але в усіх випадках
відбувається створення нового [3].
У психолого-педагогічній літературі немає сталого визначення творчої
особистості вчителя, хоча ця проблема цікавила багатьох вчених. Ми
погоджуємося з С.О. Сисоєвою, яка визначає творчого вчителя як креативну
особистість, котра під впливом зовнішніх чинників набула потрібніших для
актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних утворень,
здібностей, що допомагають досягти творчих результатів в одному чи кількох
видах творчої діяльності [8].
Хореографічна творчість – проблема, яка несе в собі ще багато незвіданого
й нового, іноді несподіваного для дослідника. Джерела творчих сил людини
беруть свій початок у дитинстві – там вони народжуються і розвиваються у ході
взаємодії з зовнішнім світом, під впливом навчання та виховання у широкому
розумінні цих слів. Саме у дитячі роки виявляються нахили до творчості, але
вони використовуються недостатньо і стають перехідними. Щоб вміло, на
досить високому професійному рівні «керувати» здібностями, розвивати їх у
дітей, потрібна розвинена система підготовки вчителів, яка б на рівні з
оволодіннями знаннями включала й розкриття та розвиток можливостей і
здібностей майбутнього спеціаліста. Актуальні тенденції до естетизації та
гуманізації освіти, які зумовлені закономірностями нового педагогічного
мислення, реалізуються у впровадженні в навчальний процес творчих форм
спілкування студентів з мистецтвом.
Специфіка розвиваючого впливу хореографічного мистецтва на особистість
дитини поки що недостатньо вивчена, але нові наукові дослідження в галузі
музичного виховання [5], а також історичний досвід, свідчать про те, що
хореографічне виховання має вплив не тільки на емоційно-естетичний розвиток
особистості дитини, а й на її розумовий розвиток. Достатньо нагадати про те, що
психомоторика дитини є психологічним еквівалентом її свідомості [1].
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З позиції сучасної науки – психології та фізіології вищої нервової
діяльності – розвиток органу і його функція, як і розвиток усього організму
людини, обумовлений не тільки природними задатками, але й тією середою яка
оточує людину, тією діяльністю, в яку включається людина фактично з дня
народження. Тому чим раніше та цілеспрямовано ми організуємо музичнохореографічну діяльність дитини, тим більше вливатимемо на розвиток її
хореографічних задатків та здібностей.
Пригадаємо тезис І.П. Павлова [цит. за 1] про те, що конструкція будьякого органу тісно зв’язана з його функцією. А це означає, що функціонування
органів руху, характер їх дій в процесі навчання танцям, може значно впливати
на них самих, на їхнє «конструювання», досконалість, особливо в так звані
сенситивні періоди. Вони відрізняються найбільшою продуктивністю в
розвитку деяких вмінь, властивостей і мають тимчасовий, перехідний характер.
Для становлення системи рухів, моторики дуже важливим вважається саме вік
дошкільника і молодшого школяра. Пізніше моторні вміння розвиваються з
утрудненням, потребують від індивіда більше вольових зусиль, напруження для
вдосконалення. Треба зазначити, що в хореографічному вихованні, як і в
іншому виді виховання, те що не було зроблено або було зроблено неправильно
в дитинстві, може залишитися безповоротною і вже дійсно роковою втратою.
Рух танцю базується на слуховому сприйманні музичного ритму.
Вбираючи його в себе, дитина приводить в діяльний стан всі творчі сторони
своєї особистості: тут від неї вимагається не тільки сприймання, але й та
особлива кмітливість, яка стане основою розвитку глибокого мислення. Крім
того, виховання музичного почуття ритму пов’язане з утворенням в корі мозку
дитини складної системи нервових зв’язків, з розвитком здібності її нервової
системи до найтоншого регулювання процесів збудження та гальмування (а
разом з тим й інших внутрішніх процесів), які відбуваються в організмі. Ця
здатність нервової системи, як відомо, лежить в основі всякої діяльності, в
основі поведінки людини [4].
Помічено також, що систематичне хореографічне виховання благодійно
впливає і на загальне фізичне здоров’я дітей. Діти, у яких розвинені
різноманітні м’язові рухи, стають витривалими, наполегливими. Вони більш
здатні до гармонійного розвитку, бо саме в цей віковий період виробляється
їхня постава, розвиваються основні фізичні якості (сила, витривалість,
спритність, гнучкість), формуються і вдосконалюються рухові вміння та
навички. Завдяки пошуку варіантів танцювальних рухів, способів їх виконання
у дітей удосконалюється мислення, воля, пам’ять, уява. В ході відтворення руху
через активізацію психомоторних процесів іде побудова образу і відображення
його в свідомості дитини.
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Поки що, на жаль, ми не використовуємо величезних резервів здібностей і
творчих можливостей закладених у вигляді задатків у всіх дітей. Тому, в першу
чергу, необхідна така сучасна методика і система всебічного і загального
хореографічного виховання дітей, яка дозволила би розвивати в музичному
відношенні всіх учнів, включаючи і найслабкіших, допомогла би їм стати
музично грамотними, а також через мистецтво танців вдосконалювати
різноманітні механізми психічної регуляції школярів: володіння мімікою та
жестами, уважність, відчуття рівноваги, спритність рухів рук, ніг, корпусу,
розвиток зорової пам’яті, дозування м’язових зусиль та вміння інтуїтивно
сприймати відстань, простір і час [5].
Отже, «цілеспрямований педагогічний процес» повинен представляти
собою таку організацію хореографічної діяльності дітей на занятті, в якій при
формуванні рухових вмінь і навичок, залучались і активізувались би одночасно
багато які і різні нервово-м’язові механізми: слухові, зорові, тактильні та
загальнорухові.
Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку форми
хореографічної діяльності – танці, марширування, заняття з ритміки та
хореографії, фізичні спортивні вправи – відповідають їх природній потребі в
русі. Рух стимулює діяльність організму, сприяє напруженню м’язів, активізації
всіх органів. Потреба в русі разом з потребою в нових враженнях є провідною в
розвитку дітей даного віку. Рух підтримує ритм, просторово-часову структуру,
малюнок танцю. В танці, як і в грі, ці параметри постійно змінюються, від чого
дитина одержує задоволення, насолоду, збудження, проявляє індивідуальність.
З хореографічними вправами, з комплексом рухів, з їх характером та
якістю виконання пов’язаний прояв, розвиток і організація емоційної сфери
дитини. Тут можна нагадати про присутність в кожній емоції «моторної
основи». Майстри сцени виявляють емоції за допомогою «методу фізичних дій»
(К.С. Станіславський). Тому цілком природно, що при увазі до хореографічних
вправ і дій, завдяки добре розвиненій м’язовій чуттєвості (яку академік І.П.
Павлов назвав «м’язовою радістю»), у дітей народжуються природні і щирі
позитивні емоції. Якщо робота на уроці стане для дитини і викладача більш
цікавою і радісною, це впливатиме і на кінцевий результат їхньої співпраці.
Як уже зазначалось, хореографічні вправи, танці, музичні вправи необхідні
для своєчасного розвитку організму, свідомого керівництва рухами і великими
можливостями в цьому напрямку володіє гра. Історичний досвід людства довів,
що гра є надійним засобом розвитку дитини, довільним відтворенням її
внутрішнього світу, природної потреби. Вона є духовним проявом особистості,
свого «Я» дитинстві, творчим відтворенням людського життя.
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Як уже доведено багатьма дослідниками (В.М. Верховинцем, Д.Б.
Кабалевським, Н.О. Ветлугіною та ін.), гра є основою у вихованні дитини як
особистості і повноцінно може бути втілена на заняттях з хореографії. Беручи
активну участь в іграх, виконуючи ритмічні вправи та танцювальні рухи, які
перетворюються в танець, діти набувають найрізноманітніших знань про життя,
в них розвивається спостережливість, орієнтування в часі й просторі. Через
динаміку танцю відбувається творення краси в гармонії і ця краса виражається
в поведінці дитини, в її способі спілкування. Це приводить до висновку, що в
процесі хореографічного виховання і навчання школярів обов’язково потрібно
вводити гру, як стабілізуючий фактор нормального психологічного розвитку
дитини і при якій вона може розкрити всі свої можливості, почуваючи себе в
процесі гри цілком природно.
Разом з тим треба зазначити, що гра в будь-якому віці не може залишатися
незмінною. Загальний розумовий, фізичний, психологічний розвиток дітей
позначається на характері тих ігрових завдань, які ставляться перед ними і на
тих засобах, які вони використовують в процесі ігрової діяльності. Чим вищий
загальний рівень психологічного розвитку дитини, тим змістовніші його ігри.
Це треба враховувати при організації ігор з дітьми різного віку, підбираючи для
них такі за складністю вправи, які б стимулювали їх психологічний розвиток та
відповідали віковим особливостям. Але завжди треба домагатись, щоб гра
породжувала у дітей радість, задоволення, сприяла відтворенню творчої
атмосфери, формувала позитивні емоції, завдяки яким духовно збагачувала би
творчий розвиток особистості дитини.
Отже, як уже вказувалося вище, орієнтація на розвиток особистості,
реалізація її духовно-творчих потреб складає сьогодні основу наукових
пошуків, які є актуальними для гуманітарної, соціально-педагогічної сфери
суспільного життя [3, 8]. Оновлення змісту освіти й методів її реалізації є
актуальними і для викладання мистецьких дисциплін, які мають бути
спрямованими на розвиток якостей, що становлять «надприродний» результат
навчання і не вимірюються кількістю засвоєної інформації та вміннями
використовувати її на практиці. Адже мистецтво, за словами
В.О. Сухомлинського, це час і простір, у якому живе краса людського духу, а
тому пізнання цінностей мистецтва повинно, насамперед, пробуджувати душу
дитини, підіймати її до прекрасного.
Одним із важливих завдань мистецтва є більш творче сприймання
особистістю навколишнього середовища, яке відбувається у формі відчуттів і
почуттів. Відчуття викликають процеси, які відбуваються в різних частинах
нашого тіла. Відображаючись у мозку людини, вони викликають відповідні дії.
Почуття відповідають певному морально-емоційному стану людини.
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Людина пізнає оточуючий світ через відчуття та сприймання, а отже,
важливу роль у всій її діяльності відіграє сенсорний розвиток. Науковці
наголошують, що почуттєвий досвід є основою і для формування мислиневих
процесів. Так, І.М. Сеченов вказував, що джерелом думки є почуттєве пізнання
дитиною оточуючого світу [7].
Розвиток сенсорних процесів має велике значення для досконалості
практичної діяльності особистості (як фізичної так і розумової). Наприклад,
такі спеціальності як художник, архітектор потребують добре розвинене зорове
сприйняття. В діяльності музиканта велике значення має вміння розрізняти
звуки по висоті, по тривалості. Спортсмени й артисти потребують швидкості та
пластичності рухових реакцій. Таким чином, формування сенсорної культури є
невід’ємною складовою частиною організації педагогічного процесу
оптимізації та стимулювання творчої діяльності учнів.
Ще на початку ХХ століття було здобуто експериментальний та клінічний
матеріал, який свідчив, що навіть прості сенсорні психічні функції є продуктом
сумісної діяльності різних рецепторних та ефекторних апаратів.
Ідея прижиттєвого утворення та посилення складних зв’язків,
функціювання яких забезпечує психічну діяльність, була висловлена
І.М. Сеченовим. Провідна роль у цьому процесі, на думку вченого, належить
саме руховим частинам рефлексів, тобто не самим відчуттям і образам, а їх
руховим наслідкам. Дана ідея формування функціональних об’єднань була
покладена в основу вивчення структури таких функцій, які виявляють загальні,
прості та універсальні психічні здібності. Рухова активність живого організму є
основою його взаємодії з оточуючим середовищем. Ця взаємодія здійснюється
завдяки руховим, довільним реакціям. «Все многообразие мозговой
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному
движению» – писав І.М. Сеченовов про залежність рухів від центральної
нервової системи [7, с. 9].
Згідно загальній теорії фізичного виховання формування рухового навику
починається з утворення правильного уявлення про структуру дії. Рухові уявлення
з’являються на основі зорового й рухового сприйняття. Ведучими є зорові і
слухові відчуття, а потім вони поступаються кінестетичним. Кінестетичними або
руховими відчуттями (від грецького «кінезіс» – рух і «айстезіс» – відчуття)
називають відчуття рухів і положень частин власного тіла в просторі. Вони мають
важливе значення у підтриманні м’язового тонусу, координації рухів, формуванні
моторики дітей і пізнанні різних предметів зовнішнього світу [2]. Спочатку зорові
відчуття, уявлення виступають як загальні, недиференційовані. Уточнюватися
вони починають після виконання руху разом із мовною і мислиневою діяльністю.
Слово допомагає виділити з різноманітного комплексу розпливчатих м’язових
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відчуттів найбільш вагомі для даного руху дії, що у свою чергу веде до більшої
чіткості м’язових відчуттів [4].
На велике значення кінестетичних відчуттів вказував І.М. Сеченов,
ставлячи їх поряд із зоровими та слуховими відчуттями. За його твердженням,
кінестетичні відчуття – це сигнали із м’язово-суглобового апарату, які служать
ближчим імпульсом рухів, що є необхідною передумовою диференціації різних
положень окремих частин і є важливою умовою під час будь-яких фізичних дій.
Сигнали м’язового апарату відіграють значну роль у погодженні рухів, у
визначенні положень окремих частин тіла у просторі [5].
Кінестетичні відчуття викликають скорочення й розслаблення м’язів та
виробляють еластичність зв’язок. Вони пов’язані з статичними та гравітаційними
відчуттями, які, у свою чергу, забезпечують статику тіла, його рівновагу та
положення в просторі. Ці відчуття мають і життєво важливе значення для
нормального функціонування та розвитку організму в цілому, тому що,
задоволення його найнеобхідніших потреб стає неможливим, якщо порушується
нормальне положення тіла в просторі. Це підтверджує наш висновок про те, що
вивчаючи психічне, необхідно зважати на фізіологічну основу.
Основою розвитку відчуттів у дитини є її діючі зв’язки із зовнішнім
світом, які сприяють вдосконаленню аналітико-синтетичної діяльності її
аналізаторів. При цьому підвищується здатність аналізаторів диференціювати
різні властивості свого організму, вдосконалюється їх синтезуюча діяльність.
Це стосується всіх, без винятку, відчуттів дітей, особливо зорових, слухових,
кінестетичних або рухових [4]. Треба також зазначити, що відчуття та
сприймання дітей відрізняються індивідуальними відмінностями. Одні діти
виявляють у рухах більшу емоційність, а інші – вносять елементи
суб’єктивного характеру, властиві тільки їм. В процесі розвитку відчуттів і
сприймання у дітей закладаються основи сенсорної культури, яка має велике
значення для художньо-творчої діяльності.
Значне місце в розвитку відчуттів посідає кінестетичний аналізатор. Від
його розвитку значною мірою залежить досконалість рухової сфери, точність і
розчленованість його рухів, необхідних для всіх видів людської діяльності. Як
уже зазначалось, в ранньому віці рухи дитини хаотичні, неточні і мало
диференційовані. Вони розвиваються в міру того, як дитина вчиться ходити,
маніпулювати різними предметами. У переддошкільника й дошкільника
подальше вдосконалення аналізатора пов’язано з його ігровою поведінкою,
трудовими заняттями, фізичною культурою, заняттями хореографією і
музикою, які потребують дуже тонких і диференційованих рухів [4, 5].
Кинестетичні відчуття особливо вдосконалюються в учнів тоді, коли вони
включаються в діяльність (розумову, фізичну), що ставить до них підвищені
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вимоги. Просте повторення рухів мало дає для підвищення кінестетичеої
чутливості. У випадках, коли рухи повторюються для досягнення свідомо
поставленої мети, кінестетична чутливість значно підвищується.
Почуття, зокрема, й естетичні – специфічна форма відображення
навколишнього світу. Естетичні почуття універсальні й інтегрують у собі всі
інші почуття. Вони виступають як своєрідний критерій людяності, показник
рівня «олюднення» людини. Саме в них закріплюється істинно людське й
ціннісне відношення до світу. Вони не можуть виникнути і розвиватися там, де
в повсякденному оточенні немає тих поєднань предметів, форм, барв, рухів,
звуків, дій, що можуть бути сприйняті як зразки прекрасного [2]. Проте тільки
наявності цих об’єктів ще не досить для виникнення у дітей естетичних
почуттів. Засоби формування естетичний почуттів різноманітні, але найбільш
ефективним є мистецтво.
Емоційний досвід закладається в ранньому віці. Розвиток і осмислення
його йде протягом усього життя людини. Кожний вік дитини характеризується
особливостями вияву емоційних станів і почуттів, та потребує відповідних
засобів їх розвитку і виховання. Досвід показує, що для того, щоб дитина могла
сприймати світ рухів і звуків, щоб красиве викликало в неї естетичні почуття,
вчитель повинен організувати на заняттях спеціальні форми діяльності:
спостереження, слухання, різноманітні форми відтворення видимих, чутних,
відчутних явищ дійсності. Навчання учнів аналізу явищ дійсності з позиції
естетики створює великі можливості для формування в молодших школярів
естетичних почуттів.
Можливість емоційного переживання пов’язана із здатністю виконання
рухів вільно, вишукано, граціозно. Рухи дозволяють відобразити не тільки
емоційні переживання, але і відношення дитини до музичного твору чи до
конкретного виду діяльності. Відчуття та образи сприймання, думки і почуття,
рухи та дії не зникають безслідно. Вони запам’ятовуються учнями,
закріплюються в їх пам’яті. Моторна пам’ять – пам’ять на рухи. З її допомогою
запам’ятовуються як поодинокі рухи так і їх комплекси.
Висновки. Отже, залучати дитину до світу Прекрасного, знайомити її з
кращими світовими зразками мистецтва і тим самим підвищувати її загальну
культуру, виховувати з ранніх років художній смак, закласти ті доброзичливі
основи, які допоможуть їй стати людиною з витонченим почуттям
прекрасного, людиною, чия душа відкрита назустріч усім проявам творчого
таланту, – завдання надзвичайно важливе і водночас складне. І тому,
продумана педагогом навчальна і виховна діяльність буде змістовною і
суттєвою в тому випадку, коли він буде враховувати всі вищенаведені
рекомендації.
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Summary. It was done the deep inspectation of 2087 school age’s children, who
constantly live in Kyiv region. It was shown the structure of mobility and condition of
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Підвищення рівня інформатизації суспільства ставить нові вимоги до
організації навчально – виховного процесу. Зміщується акцент у формуванні
розвитку дитини в умовах загальноосвітніх навчальних закладів на пошук
комбінованих форм супроводу дитини. Для медичних працівників на першому
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плані поряд із фізичними факторами стають соціально – педагогічні та
психологічні. Особливо інтенсивний вплив на стан здоров’я дітей відбувається
в період переходу дітей із умов дитячого дошкільного закладу до умов школи.
В цей період силу різних причин посилюються негативні тенденції у динаміці
здоров’я дитячого населення – підвищується кількість дітей з хронічною
патологією, морфофункціональними відхиленнями, зростає число дітейінвалідів та безперервно зменшується група здорових дітей [ 3].
За даними Міністерства охорони здоров’я залишається високою загальна
захворюваність дітей, яка в останні роки збільшилась більш ніж на
20 %. Слід констатувати погіршення здоров’я дітей всіх вікових груп.
Знизився рівень здоров’я новонароджених, 28 % з яких мають відхилення у
стані здоров’я, збільшується питома вага важкої хронічної патології у структурі
захворюваності дітей, наростає число дітей з морфофункціональними
відхиленнями. Зросла кількість дітей з враженнями ендокринної системи,
захворюваннями системи кровообігу, сечостатевої системи, на 78 % вроджені
вади, на 43 % виросли хвороби нервової системи, на 23% збільшилась кількість
дітей-інвалідів [ 5].
В умовах прискореного ритму життя, збільшення емоційного і нервовопсихічного навантаження, зниження фізичної активності, порушення
режимних моментів привело до значного погіршення здоров’я цього
контингенту дітей [3, 4].
При вивченні профілю захворюваності у 2000 дітей ми визначили що у
дітей, які поступають до школи перші місця займали захворювання носоглотки,
органів травлення, хвороби ендокринної системи (табл. 1).
Таблиця 1.
Поширеність патологічних станів і функціональних відхилень, (M±m)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Захворювання: відхилення в стані здоров’я
Захворювання носоглотки
Захворювання органів травлення
Захворювання ендокринної системи
Порушення нервової системи
Порушення опорно-рухового апарату
Захворювання серцево-судинної системи
Порушення органів зору
Захворювання шкіри

%
73,8±1,3
64,6±1,5
54,7±1,5
38,4±1,5
33,9±1,4
20,4±1,2
15,1±1,1
6,0±1,5

Наші дослідження показали, що майже 70 % дітей приходить до школи з
відхиленнями в стані здоров’я, серед яких у 42 % виявляється сформована
хронічна патологія. До І групи здоров’я можна було віднести лише 2,7 % дітей,
до ІІ – 55,3 %, до ІІІ – 42 % (табл. 2).
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Поширеність захворювань у дітей першого класу
№
1
2
3
4
5
6
7

Діагноз

Таблиця 2.
%
64
29,1
27
60
27
25
31
16
63,5
68
2,7
55,3
42

Хвороби ЛОР
в т.ч. хронічний тонзиліт
Патологія ендокринної системи
в т.ч. ГЩЗ
Хвороби нервової системи
Хвороби кістково-м’язової системи
Хірургічні захворювання
Хвороби органів зору
Хвороби органів травлення
в т.ч. функціональні порушення
І група здоров’я
ІІ група здоров’я
ІІІ група здоров’я

Протягом шкільних років здоров’я дітей погіршується з класу в клас. Так,
порівнюючи показники здоров’я молодших класів ми констатували значне
наростання патологічних станів від першого класу до третього (табл. 3).
Порівняльний аналіз стану здоров’я дітей, %
№
1
2
3
4
5
6
7

Діагноз
Хвороби ЛОР
в т.ч. хронічний тонзиліт
Патологія ендокринної системи
в т.ч. ГЩЗ
Хвороби нервової системи
Хв. кістково-м’язової системи
Хірургічні захворювання
Хвороби органів зору
Хвороби органів травлення
в т.ч. функціональні порушення

1 клас
64
29,1
27
60
27
25
31
16
63,5
68

2 клас
66,7
52,2
26,5
85,7
22,8
15,5
39
23
71,2
62,7

Таблиця 3.
3 клас
80.4
66,9
41,9
90
37,7
15,4
29
16
56
53,7

Як видно, тільки протягом перших років навчання збільшилась патологія
носоглотки з 64% до 88 %, захворювання ендокринної системи зросли з 27 %
до 41,9 %, нервової системи з 27% до 37,7 %, а нижче середнього і низький
показник мали 56,1% дітей.
Як відомо, на здоров’я дітей впливає велика кількість медико-біологічних,
соціальних, екологічних і медико-організаційних факторів.
Використавши метод анкетування і інтерв’ю, нами були вивчені умови і
спосіб життя дітей. Було встановлено, що найбільш важливими факторами є
фізичне виховання, гігієнічний режим праці і відпочинку та характер харчування.
Аналіз анкет виявив значні порушення цих факторів здоров’я.
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При всій багатогранності підходів збереження і укріплення здоров’я дітей
на перше місце виходить фактор рухливої активності. Саме рухлива активність
є найбільш сильним стимулятором життєдіяльності і грає основну роль в
повноцінному становленні і розвитку потенціалів організму. Як відомо, фізичні
вправи нормалізують кров’яний тиск, емоційну стабільність, сприяють ясності
розуму, покращують травлення, укріплюють м’язи і серцево-судинну систему
[1]. Між тим, фізична активність дітей в школі значно знижена, а уроки
фізичного виховання не можуть повністю компенсувати дефіцит рухів. Та, на
жаль, нами встановлена відсутність уваги педагогів і батьків до проведення
загальнозміцнючої гімнастики, поза
школою тільки 13 % дітей молодших класів і 17 % старших займались
фізичною підготовкою.
Серйозним дефектом являється порушення школярами режиму дня – наші
дослідження показали, що 40,9 % дітей молодших класів і 59 % дітей старших
класів не дотримуються гігієнічного режиму. Серед них 27 % дітей не досипає
1-2 години, 40 % – мало часу проводять на свіжому повітрі, біля 60% школярів
годинами переглядають телепередачі і працюють за комп’ютером.
Ці фактори негативно впливають на стан здоров’я дітей, що підтверджено і
іншими авторами [3, 5,].
Порушення режиму дня на фоні зниженої фізичної активності і великого
учбового навантаження веде до підвищеної їх втомлюваності, емоційної
лабільності і погіршення працездатності.
Проведені дослідження науковцями нашого інституту психоемоційного
стану школярів молодших класів показали, що підвищена втомлюваність
виявлялась у 55 % дітей, у 11 % була виражена емоційна лабільність, 30,3 %
школярів мали знижену працездатність [7]. За даними батьків понад 53 % дітей
мали знижену і погану працездатність. Це пов’язано з тим, що в останні роки
змінилась система шкільної освіти, збільшилась інтенсифікація навчання,
введені нові учбові предмети та нові педагогічні технології. Встановлено, що з
урахуванням часу на виконання домашніх завдань
робочий день школярів продовжується до 10-12 годин в молодших класах і
до 15-16 годин в старших класах.
Серйозним недоліком в системі збереження здоров’я школярів є
послаблення організації медичної допомоги цієї категорії дітей.
Наш аналіз роботи дитячих поліклінік свідчить, що в останні роки значно
погіршилась організація проведення поглиблених оглядів дітей і майже не
приділяється увага проведенню реабілітаційних заходів.
Про організацію оглядів школярів можуть свідчити показники здоров’я їх за
нашими даними в порівнянні з даними поліклініки. Так, хвороби носоглотки
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поліклінікою виявлені у 12% дітей, а спеціалістом інституту ця патологія виявлена
у 73% дітей, хвороби нервової системи відповідно становили 1,4 % і 38,4 %,
органів травлення 27,7 % і 64,6 %, серцево-судинної системи 14,7 % і 20,4 %.
Що стосується реабілітаційних заходів, то, як було показано вище, стан
здоров’я з року в рік погіршується.
Великим недоліком в організації медичної допомоги дошкільникам і
школярам є те, що про стан їх здоров’я не мають повного уявлення дирекція
шкіл, педагогічні колективи і навіть батьки.
Таким чином, ця обставина потребує розробки нової моделі медичного
забезпечення та міжвідомчого підходу до збереження здоров’я школярів.
В останні роки співробітниками Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології НАМН та Інституту обдарованої дитини АПН проведені спільні
наукові дослідження з вивчення нової моделі проектування розвитку
дитини в умовах загальноосвітній навчальних закладів.
Система проєктування передбачає активний скринінгу стану здоров’я дітей та
проведення оздоровчо реабілітаційних заходів в умовах дитячого закладу. [2, 6].
Отримані дослідження свідчать, що найбільшу ефективність дали
оптимізація проведення уроки фізкультури, з урахуванням індивідуальних
можливостей дитини, введення методик фітотерапії, аромотерапії, синглетно –
кисневої та магнітно – лазерної терапії в практику навчального закладу,
психотренінги. Ми в своїй роботі пішли шляхом створення в школах
оздоровчих центрів для проведення лікувально-оздоровчих заходів для
школярів з відхиленнями в стані здоров’я.
Наш досвід свідчить, що проблему охорони здоров’я школярів необхідно
вирішувати разом з дирекцією шкіл і батьками шляхом впровадження нових
технологій в педагогічний процес та наближення оздоровчих заходів до школи.
Важливим є розширення наукових досліджень з проблем збереження здоров’я
школярів.
Висновки :
1. Стан здоров’я школярів погіршується на протязі навчання в закладах
середньої освіти;
2. На погіршення показників здоров’я школярів впливає збільшення
шкільного навантаження та порушення режиму праці та відпочинку ;
3. Для покращення стану здоров’я здобувачів освіти слід :
– підняти відповідальність директорів ЗСО і педагогічних колективів за
збереження здоров’я дітей ;
– більш активно залучати до проблем охорони здоров’я дітей їх батьків;
– переглянути і вдосконалити систему фізичного виховання учнів ;

144

4. Раціонально
провести
запровадження
системи
комплексного
проєктування розвитку дитини в умовах школи з урахуванням фізичних,
психологічних та соціальних факторів впливу.
5. Позитивної оцінки заслуговує створення в школах оздоровчих кабінетів
для школярів з відхиленнями в стані здоров’я.
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РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ ПІДЛІТКІВ
У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація: У науковій публікації розкрито особливості розвитку
естетичної обдарованості підлітків, їхньої естетичної вихованості шляхом
взаємодії закладів загальної серелдньої та позашкільної освіти. Перебуваючи в
естетичному просторі закладу загальонї середньої освіти, підлітки набувають
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естетичної компетентності, а розвивають їх в подальшому в закладі загальонї
середньої освіти.
Abstract. The scientific publication reveals the peculiarities of the development
of aesthetic talent of teenagers, their aesthetic education through the interaction of
general secondary and out-of-school education institutions. Being in the aesthetic
space of a general secondary education institution, teenagers acquire aesthetic
competence, and develop them further in out-of-school education institutions.
Ключові слова: естетичне виховання, естетична обдарованість,
взаємодія, заклад загальної середньої освіти, заклад позашкільної освіти,
підлітки.
Key words: aesthetic education, aesthetic talent, interaction, general secondary
education institution, out-of-school world institution, teenagers.
На основі теоретико-методологічного аналізу останніх наукових джерел з
естетичного виховання, естетико-виховного середовища закладів освіти,
визнано доцільним й суттєвим компонент, складову виховного потенціалу
середовища як частину життєвого й культурного простору здобувача освіти.
Тому актуальність цього питання дозволяє спрямовувати освітньо-виховну
діяльність закладів освіти на розвиток естетичної діяльності підлітків, у
взаємодії закладів загальної середньої (ЗЗСО) та позашкільної освіти (ЗПО), які
б забезпечили реалізацію естетичного виховання та розвиток естетичної
обдарованості підлітків.
З огляду на це, розвиток естетичної вихованості підлітків передбачено за
виконання педагогічних умов взаємодії ЗЗСО та ЗПО, дотримання яких
забезпечує підвищення ефективності означеної взаємодії:
1) – наявність змістовно-оновленого програмно-методичного забезпечення
освітньо-виховного процесу ЗЗСО та ЗПО. Це пов’язано із виконанням
інваріантної та варіативної складових навчального плану ЗЗСО, яка дозволяє
формувати мистецьку естетичну компетентність підлітків й освітньо-виховного
процесу ЗПО, і забезпечує використання на уроках (заняттях) якісного,
наукового, доступного, достатнього, цікавого естетичного матеріалу; набуття
підлітками предметних компетентностей, художніх знань і вмінь, їх
особистісний розвиток на основі виявлення індивідуальних здібностей,
різнобічних естетичних потреб та інтересів;
2) – активізація співпраці, партнерства суб’єктів взаємодії ЗЗСО та ЗПО
у тріаді «вчитель – підліток – керівник гуртка», яка спрямовується на
вибудовування ЗЗСО та ЗПО конструктивного діалогу у взаєминах із
підлітками, що базується на індивідуальному підході до кожної дитини,
принципах педагогіки співдружності та особистісно-орієнтованої взаємодії,
співпраці, партнерстві, взаємній відповідальності вчителів, керівників гуртків і
батьків, довірі один до одного;
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3) – систематичний цілеспрямований розвиток чуттєвої сфери підлітків,
що розвиває органи чуття та творчі здібності підлітків, розширює можливості
сприймання, оцінювання й створення краси, у цьому виявляється потенційна
впливова сутність виховного впливу на підлітків і дозволяє розвивати
естетичну обдарованість;
4) – стимулювання творчої свідомої вмотивованої діяльності підлітків у
ЗПО, що передбачає реалізацію компенсаторної функція – надолуження
прогалин у художньо-естетичній освіті у ЗЗСО, що забезпечує творче зростання
й активність, розвиток обдарованості особистості в естетичному вихованні;
5) – інтеграція виховних впливів, актуалізація форм і методів
естетичного виховання підлітків, які дозволяють підвищити якість освітньовиховної діяльності ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні й обдарованості
підлітків засобами спланованих заходів взаємодії педагогічного процесу, який є
нерозривним ланцюгом розвиваючих взаємодій вихователів і вихованців;
співпереживанні через використання інтерактивних методів, які допомагають
організувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію (рольова гра, групова дискусія,
робота в малих групах, творчі завдання, мозкова атака, сторітеллінг, яскраві
метафори, казкові розповіді, квести, проєкти; ігрові, психогімнастичні,
тренувальні вправи тощо).
Отже, естетичного потенціал взаємодії ЗЗСО та ЗПО, дозволив окреслити
змістові складові системи взаємодії ЗЗСО та ЗПО, окреслити спільні дії
учасників освітньо-виховного процесу щодо використання потенціалу
естетичного середовища в естетичному вихованні підлітків:
− будова системи взаємодії, яка забезпечує зростання активної позиції
підлітків до діяльності, до створення краси;
− залучення органів учнівського самоврядування для забезпечення
естетичної діяльності в ЗЗСО та ЗПО; взаємодія учнівського активу з
учителями в розробці дизайну навчальних кабінетів, закладів освіти;
− урахування особистого прикладу педагога, який уможливлює активні дії
суб’єктів взаємодії, спрямовані на удосконалення естетико-виховного процесу;
− оновлення естетико-виховного змісту уроків, заходів у ЗЗСО та занять,
масових заходів у ЗПО для ефективності естетико-виховної дії в освітній
урочній, позаурочній та позашкільній діяльності;
− стимулювання активної емоційної співпраці на уроках, заняттях в ЗЗСО;
− залучення підлітків ЗЗСО до естетичної діяльності в ЗПО, що створює
умови для їх самореалізації, саморозвитку, розкриття творчого потенціалу;
− залучення учасників суб’єктів-суб’єктної ВЗ до естетико-виховної
діяльності та забезпечення педагогічної взаємодії в інших об’єктах
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(інституціях): будинках культури, мистецьких клубах, музеях, філармонії,
театрах, студіях, галереях, виставках, парках, бібліотеках, Internet-клубах та ін.;
− забезпечення підвищення професійної компетентності педагогів у
впровадженні способів та форм взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному
вихованні підлітків;
− залучення педагогів ЗЗСО та ЗПО до співучасті в семінарах, круглих
столах, дискусіях, майстер-класах, виставках, екскурсіях, конкурсах тощо з
метою ефективного забезпечення взаємодії ЗЗСО та ЗПО, цілеспрямованого
впливу на свідомість і поведінку вихованців з метою формування певних
якостей, переконань, ціннісних орієнтацій тощо.
Тим самим, естетичне (естетико-виховне) середовище взаємодії закладів
загальної середньої та позашкільної освіти стає значним фактором, стрижнем,
основою, суттєвим потенціалом взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному
вихованні й розвитку обдарованості підлітків, які в подальшому презентуємо як
систему взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в
естетичному вихованні підлітків.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Анотація: В роботі розкриті особливості практичної підготовки
педагогічних працівників до здійснення якісного психолого-педагогічного
супроводу обдарованих дітей та молоді.
Ключові слова: педагогічний супровід, обдарованість, обдаровані діти,
інноваційні педагогічні технології.
Annotation: The peculiarities of practical training of pedagogical workers for
the implementation of high-quality psychological and pedagogical support of gifted
children and youth are revealed in the work.
Key words: pedagogical support, giftedness, gifted childrens, innovative
pedagogical technologies.
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Проблема педагогічного супроводу обдарованих дітей та молоді,
підготовка їх до участі у творчих, інтелектуальних конкурсах відповідає
освітнім запитам і потребам обдарованих учнів та основним вимогам Нової
української школи, тому є надзвичайно актуальною та перспективною.
У сучасному світі одним з головних факторів економічного і соціального
розвитку суспільства стають інтелектуальний і творчий людський ресурс. Тому
актуальним для системи освіти є не тільки формування великого багажу знань і
вмінь, а вироблення у здобувачів освіти здатності використання накопичених
знань під час професійної діяльності у майбутньому.
Гарантом нової якості освіти є педагог, спроможний працювати на рівні
світових стандартів, готовий до постійного професійного зростання та викликів
сьогодення. Ці завдання є спільними для всіх освітян, але особливої
актуальності вони набувають у роботі з обдарованими дітьми, які є
інтелектуальним і творчим потенціалом країни, основою її стабільного
майбутнього.
Основу і зміст сучасних освітніх процесів становить інноваційна
діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу. У
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст. зазначається: «В
Україні
повинні
забезпечуватися
прискорений,
випереджувальний
інноваційний розвиток освіти, а також створюватися умови для розвитку,
самоствердження і самореалізації особистості протягом життя».
Розвиток, підтримка обдарованих здобувачів освіти, є одним з аспектів
конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність,
самореалізацію. Саме тому в сучасній системі освіти великого значення набуває
робота з обдарованими дітьми.
Якісна освіта передбачає забезпечення сприятливих умов для
багатогранного розвитку особистості та її обдарованості через вирішення
нагальних питань, серед яких – стимулювання та заохочення обдарованих дітей
та молоді, педагогів, які з ними працюють, до участі в інтелектуальних
змаганнях; організація дієвої системи діагностики різних видів обдарованості,
якісного психологічного супроводу обдарованих учнів; створення оптимальних
умови для розвитку самостійності мислення, ініціативності та творчості
обдарованих дітей та молоді.
Як забезпечити сучасний організаційно-методичний супровід обдарованих
дітей та молоді, оновити методи і форми роботи з обдарованими здобувачами
освіти? Знайти відповідь на це питання було покликане опитування освітян
Донеччини, яке ініціював і провів відділ організаційно-методичного супроводу
розвитку обдарованості (ВОМСРО) Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
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У опитуванні взяли участь 946 педагогів (692 представники міських
закладів освіти та 254 – сільських), що свідчить про актуальність теми та її
затребуваність. Учні респондентів мали досягнення на обласному (255),
національному (54), міжнародному (17) рівнях олімпіад, інтелектуальних
конкурсів, що свідчить не тільки про дотичність педагогів до питання
виявлення, супроводу, розвитку обдарованих дітей та молоді, а й практичний їх
досвід у цьому питанні.
Опитування допомогло з’ясувати, як у закладах освіти області
організовано роботу з обдарованими учнями, які форми роботи з ними є
найбільш ефективними, як освітяни-ментори вибудовують взаємини з
обдарованими здобувачами освіти.
Головним принципом роботи з обдарованою особистістю є орієнтація на
потреби дитини. З цим погодилася абсолютна більшість респондентів. Серед
корисних порад щодо організації якісного супроводу обдарованих дітей було
названо максимальне розширення кола інтересів; навчання з випередженням;
вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності; принцип «чесної гри»; якість,
а не кількість; довіра та підтримка; створення ситуації успіху для дитини.
Під час опитування було отримано відповіді й на проблемні питання щодо
того, якої допомоги потребують учителі для покращення роботи з
обдарованими учнями від місцевих центрів професійного розвитку педагогів,
органів управління освітою, ІППО.
Серед освітянських запитів: консультації, методична допомога, проведення
семінарів-практикумів, вебінарів, потреба у інформації з використання нових
технологій, застосування інтерактивних методів навчання, проведення майстеркласів, тематичних курсів з формування готовності вчителя до роботи з
обдарованими дітьми, збірники олімпіадних і нестандарних завдань тощо.
Пріоритетом у роботі відділу організаційно-методичного супроводу розвитку
обдарованості є формування професійної компетентності педагога. Саме на це
спрямовані міжкурсові заходи та співпраця зі структурними підрозділами
Донецького ОБЛІППО. Опитування, яке було проведено, сприяло корегуванню
системи цих заходів, задоволенню потреб освітян відповідно до запитів.
Кілька років відділ працював над проблемою «Розвиток професійної
компетентності педагога як стратегія формування «Я-концепції» обдарованої
особистості». Метою діяльності був науково-методичний супровід формування
готовності керівних і педагогічних кадрів до роботи з розвитку обдарованості в
умовах інноваційних змін сучасного освітнього простору.
Методисти відділу працювали над створенням умов щодо вдосконалення
професійної компетентності педагогів до інноваційного пошуку в роботі з
обдарованою молоддю. Під час семінарів, круглих столів, майстер-класів,
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вебінарів, які проводив відділ, зосереджувалася увага на стимулюванні творчої
ініціативи педагогів з питань розвитку обдарованості; поширенні сучасних
технологій, моделей, форм і методів науково-методичного та психологопедагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми; забезпеченні
співробітництва з організаціями й установами, що опікуються питаннями
розвитку обдарованості; розробці методичних матеріалів із питань розвитку
обдарованості.
У межах щорічного Серпневого конгресу освітян проведено майстер-клас
«Модернізація організаційно-методичного супроводу роботи з обдарованими
дітьми та молоддю». Під час роботи секції було окреслено основні напрями
організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованої молоді в контексті
Нової української школи, проаналізовано стан організаційно-методичної
роботи з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіад, турнірів,
творчих конкурсів, надано методичні рекомендації щодо активізації роботи;
представлено психологічну візитівку на тему «Психолого-педагогічний
супровід розвитку обдарованості в умовах недостатньої забезпеченості закладів
освіти фахівцями психологічної служби», майстер-клас в онлайн-режимі за
темою «Науково-дослідницька діяльність учнів як один з напрямків роботи з
обдарованою молоддю», запропоновано «Панораму методичних знахідок».
Також під час обласного Серпневого освітянського конгресу було
проведено круглий стіл «Формування ключових компетентностей у контексті
розвитку обдарованості», метою якого було визначено підвищення
умотивованості учасників щодо здійснення якісного формування ключових
компетентностей дітей та молоді у контексті розвитку обдарованості в умовах
Нової української школи. Було презентовано програму «Підготовка вчителів до
організації роботи з обдарованими дітьми», досвід за темою «Індивідуальна
освітня траєкторія, система адресного супроводу обдарованих дітей та її
реалізація в закладах освіти», щодо організації медіа-освіти, роботи літніх
предметних шкіл, робототехніки як напрямку розвитку обдарованості.
В межах останнього Серпневого конгресу освітян було організовано
дискусійний майданчик «Обдарованість: від виявлення до результату» з метою
підвищення професійної компетентності учасників щодо удосконалення
освітнього процесу для якісного організаційно-методичного супроводу
обдарованих дітей в контексті викликів сьогодення.
З метою розповсюдження досвіду роботи, формування у педагогів навичок
роботи з обдарованими учнями та підвищення рівня їх професійної
компетентності відділом проводяться обласні методичні заходи: семінарпрактикум «Сузір’я обдарованих», круглий стіл «Дистанційна освіта школярів
Донеччини: підсумки та перспективи роботи базових дистанційних шкіл»,
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педагогічна майстерня «Організація роботи з обдарованими учнями в контексті
НУШ» тощо.
Минулого року відділом було започатковано постійно діючий семінар
(ПДС) «Плекаємо обдарованість разом!», метою якого є підвищення
вмотивованості педагогів щодо здійснення якісного психолого-педагогічного
супроводу обдарованих дітей та молоді. Під час семінару учасники
закріплюють, поглиблюють та систематизують знання щодо шляхів та способів
покращення роботи з обдарованою молоддю; вивчають алгоритм роботи з
обдарованою молоддю через презентацію досвіду роботи; формують навички
роботи зі створення індивідуальної освітньої траєкторії у процесі роботи з
обдарованими учнями тощо. Протягом року для педагогів різного фаху, які
опікуються питаннями розвитку обдарованості проводиться три заняття.
Цьогоріч постійно діючий семінар продовжив діяльність.
З метою виявлення, поширення перспективного педагогічного досвіду
щодо організаційно-педагогічного супроводу роботи з обдарованою молоддю,
залучення педагогічних працівників до пошуку оптимальних методів і
прийомів у роботі з творчими та обдарованими учнями, відділом у 2017 році
було вперше організовано проведення обласного віртуального огляду-конкурсу
Web-вітрина «Поруч із генієм». Щороку педагогам пропонується взяти участь в
трьох номінаціях. Протягом чотирьох років спостерігається зростання кількості
учасників (2017р. – 67, 2020р. – 100). Збільшення кількості робіт, наданих на
розгляд експертів, свідчить про актуальність тематики огляду-конкурсу для
педагогічної спільноти Донеччини.
У 2020 році огляд-конкурс проходив у трьох номінаціях: «Майстер-клас
«Побудова освітнього процесу у ЗЗСО, ЗДО, ЗПО з урахуванням особливих
освітніх потреб обдарованих дітей», «Відео-огляд «Інновації у роботі з
обдарованими учнями під час освітньої діяльності ЗЗСО, ЗПО», «Опис досвіду
«Розкриття і розвиток обдарованості кожної дитини шляхом створення
індивідуальних освітніх траєкторій». Наразі підготовлено до друку збірник
інноваційних розробок педагогів Донеччини щодо роботи з обдарованими
учнями.
У 2020 році відділом було вперше запропоновано педагогам Донеччини,
які опікуються питаннями обдарованості, пройти 30-годинні спецкурси за
темами «Організаційно-методичний та психолого-педагогічний супровід
розвитку обдарованої особистості», «Індивідуальна освітня траєкторія як
чинник розкриття і розвитку обдарованості в кожній дитині».
Завдання педагога – розкрити природу та психологічний механізм творчої
дитини, активізувати можливості обдарованих дітей, використовуючи сучасні
інноваційні педагогічні технології. Тільки досконало володіючи професійними
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компетентностями вчитель може сформувати ключові компетентності учнів у
контексті розвитку обдарованості. Тому мета спецкурсів – розвиток й
удосконалення професійних компетентностей, необхідних для забезпечення
ефективної діяльності педагога щодо досконалого організаційно-методичного
та сучасного психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованої
особистості.
Впровадження тематичних спецкурсів для підготовки педагогічних
працівників до роботи з обдарованими дітьми – один з пріоритетних напрямів
діяльності відділу. Наразі розроблено практикуми з тем «Smart Teacher –
Brilliant Student» – сучасні технології педагогічного супроводу здібних та
обдарованих учнів», «Сторітеллінг: застосування в освітньому процесі».
Завдяки детальному аналізу та узагальненню напрацювань закладів освіти
області було окреслено «Систему роботи з обдарованими учнями в умовах
сучасного закладу загальної середньої освіти міст/районів/ОТГ Донецької
області», мета якої – підвищення рівня психолого-педагогічної компетенції
педагогів і керівників закладів освіти щодо розробки науково обґрунтованих
програм організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
Виклики часу (пандемія, карантин), нова реальність, у яку потрапила
країна в зв’язку з цим, на новий рівень вивели питання організації дистанційної
освіти, у тому числі – забезпечення організаційно-методичного супроводу
обдарованих дітей та молоді. Методичні рекомендації з цього питання з
урахуванням реалій часу увійшли до збірника науково-методичних
рекомендацій Донецького ІППО «Дистанційні технології в освіті».
Протягом останніх п’яти років продовжується робота щодо розвитку в
області дистанційного навчання обдарованих учнів (спільний проєкт відділів
організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості та дистанційного
навчання, предметних відділів Донецького ОБЛІППО), спрямована на
удосконалення форм взаємодії вчителя та обдарованих учнів шляхом
застосування інформаційно-комунікаційних технологій та спрямування
педагогів на застосування елементів дистанційного навчання та активізацію
самоосвітньої діяльності обдарованих учнів; розробляється відповідний
контент.
Робота з обдарованими дітьми вимагає специфічних підходів, методів і
форм, чіткого алгоритму пошуку та розвитку талантів. Тому перспективними
завданнями щодо вдосконалення професійної компетентності педагогів є
запровадження системи координації діяльності закладів освіти в
територіальних громадах щодо розвитку обдарованих дітей та молоді;
впровадження новітніх педагогічних технік й методів для підвищення
кваліфікації педагогів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю.
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МОТИВАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
«Я повинен пізнати світ і себе, я потребую життєвих експериментів,
я хочу приміряти до себе і ту роль, і цю, хочу зазнати неймовірного,
хочу перевірити невідоме»
І. Кант
Велика роль в успішній науковій діяльності учнів надається мотивації цієї
діяльності. Ця рушійна сила на різних рівнях має різну назву – допитливість,
пізнавальний інтерес, жадання знань, пристрасть тощо [1, c.65]. Пристрасна
спрямованість до галузі пізнання, настанова на творчість визначають головний
напрям науково-дослідницької діяльності учня. Цілеспрямованість припускає
вміння правильно організовувати й розподіляти в часі свою працю, бачити
перспективу роботи, її послідовні етапи. Цілеспрямованість учнів стає особливо
продуктивною, коли переростає в пристрасть [4]. В умовах науководослідницької діяльності у якості мотивів можуть виступати як безпосередній
інтерес до завдання в процесі навчання, так і усвідомлення важливості
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отримуваних знань у житті теперішньому і майбутньому, прагнення
самоствердитися серед товаришів, випробувати й виявити свої здібності, знайти
своє місце в ієрархії соціальних стосунків у колективі, дістати схвалення
дорослих. Для багатьох прогресивних учених важливим стимулом науководослідницької діяльності є користь, яку вони можуть принести суспільству,
Батьківщині [8, c.41]. Окрім внутрішніх мотивів існують і зовнішні. Під
зовнішніми мотивами розуміють прагнення до матеріальних вигод, до
забезпечення свого пріоритетного становища в науковому суспільстві. До
зовнішніх мотивів відносять також «тиск обставин», наявність проблемної
ситуації, пред’явлення завдань іншою особою, конкуренцію, прагнення
перевершити колег, суперників тощо [3, c.64]. Як незадоволеність своїм
становищем, так і прагнення до самовираження, самоактуалізації можуть
служити стимулами поведінки однієї і тієї ж людини. Зовнішня мотивація стає
двигуном наукової діяльності лише за допомогою внутрішньої мотивації,
оскільки на переваги, виражені в термінах зовнішньої мотивації (пріоритет,
слава, матеріальна винагорода тощо), учений має право претендувати лише
після відкриття, отримання нових фактів, до яких неможливо дійти без
стимулюючої та направляючої дії внутрішніх мотивів, що створюються наочнологічною структурою завдання [2, c.32]. Науково-дослідна діяльність школярів
буде ефективною, якщо вона буде правильно вмотивована, буде приносити
реальну наукову та прикладну користь. Формування позитивної мотивації до
науково-дослідної діяльності школярів буде успішним, якщо:
забезпечується реалізація особистісно-діяльнісного підходу до учнів,
заснованого на емоційно-позитивній спрямованості виховально-освітнього
процесу і конструктивного змісту освітнього простору;
здійснюється наступність у формуванні досвіду науково-орієнтованої
навчальної діяльності на всіх вікових етапах навчання, вибудовується система
безперервної освіти, заснована на системності цілей і вимог;
забезпечується включення кожного учня до спеціально організованої
діяльності, що передбачає її гуманістичну спрямованість, вільний вибір,
задоволення потреб школярів у самореалізації творчих здібностей;
враховується наукова, гуманітарна і культурологічна спрямованість освіти,
варіативність, проблемність, особиста значущість науково-дослідної діяльності
учнів для їх самореалізації і самоствердження;
здійснюється організаційно-методична підтримка педагогічних кадрів [5].
Практичні поради учителю щодо формування мотивації учнів до
науково-дослідницької діяльності:
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1) Спирайтеся на бажання учнів. Важливо не те, чого бажаємо ми самі, а
те, чого хоче учень. Він не винен у своїх бажаннях. Завдання педагога – змінити
напрям його прагнень, якщо вони не збігаються із педагогічними цілями.
2) Використовуйте ідентифікацію. Заохочуйте своїх учнів чогось жагуче
забажати. Головне – щоб бажання виникли, а ви змогли б їх використати.
3) Ураховуйте інтереси та здібності. Говоріть про те, що цікавить ваших
учнів, точніше – з цього розпочинайте. Намагайтеся обернути побічні інтереси
дитини на свою користь. У складних випадках ідіть від яскравої форми до
змісту, від емоцій до логіки.
4) Використовуйте наміри. Пам’ятайте: намір виникає на підставі потреби.
Знаходьте можливість допомогти учням у здійсненні їхніх намірів.
5) Заохочуйте бажання досягти визнання. Багато хто вчиться не лише
заради знань, але й заради престижу. Не слід нехтувати цим бажанням.
6) Визнавайте чесноти, схвалюйте успіхи, давайте шанси. Пам’ятайте:
завжди краще хвалити, ніж критикувати. Авансуйте найменші позитивні
зрушення. Безпрограшний стимул – «я вірю, що ти зможеш!».
7) Зробіть діяльність привабливою. Використовуйте зовнішньо привабливі
та цікаві форми роботи, оформлення результатів, кінцеве оцінювання
діяльності.
8) Іноді просто говоріть «треба!». Але цьому заклику завжди надавайте
особистісного спрямування – «це потрібно зробити! Ти ж вольова людина!».
9) Використовуйте ситуацію. Різні життєві ситуації, що виникли
випадково, потрібно помітити й одразу ж використати як стимул.
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ XXI СТОЛІТТЯ
Анотація. Розкрито суть понять «творчі здібності», «креативність» та
«креативне мислення». Розглянута схема інвестиційної теорії креативності
та зазначено основні її компоненти.
Ключові слова: креативність, креативне мислення, творча діяльність,
творчі здібності.
Abstract. The essence of the concepts «creative abilities», «creativity» and
«creative thinking» is revealed. The scheme of investment theory of creativity is
considered and its main components are indicated.
Key words: creativity, creative thinking, creative activity, creative abilities.
Актуальність проблеми формування креативного способу мислення
особистості зумовлена тим, що притаманна сучасному часу динаміка
технологічного і соціального прогресу вимагає від людини умінь швидко
адаптуватися до професійної діяльності, змінювати і вдосконалювати її на
основі самостійного набуття знань, знаходити шляхи розв’язання професійних і
соціальних завдань у будь-яких ситуаціях.
Творчі здібності розглядаються як творчий продукт (Р.Арнхейм,
Д. Тейлор, Р. Стернберг), як окрема здібність (Дж. Гілфорд, Г. Айзенк,
Д. Богоявленська, Е. Торренс), як особистісна риса (А. Маслоу, В. Дружинін),
як творчий процес (Д. Фельдман).
Поряд із поняттям «творчі здібності» все частіше використовується
поняття «креативність». У буквальному перекладі російською мовою
креативність означає «творческость» [2]. Як зазначає С. Степанов [5], цей
термін набув у вітчизняній психології значного поширення, майже витіснивши
словосполучення, що існувало раніше, творчі здібності. Ці поняття на перший
погляд здаються синонімічними, що викликає сумніви у доцільності введення
іншомовного терміну. Однак креативність правильніше визначати не стільки як
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певну творчу здібність або їхню сукупність, а як здатність до творчості. Отже,
ці поняття хоча і дуже близькі, проте не ідентичні.
На думку дослідників обдарованості, зокрема Е. Торранса, креативність
(від лат. creatio – створення) – творчі здібності індивіда, що входять до
структури обдарованості в якості незалежного чинника і характеризуються
здатністю продукувати принципово нові незвичайні ідеї, відрізнятися у
мисленні від звичних схем, розв’язувати проблемні ситуації незвичними
способами [2]. Е. Торранс вказує, що креативність – це здатність «копати
глибше, дивитися краще, виправляти помилки, розмовляти з кішкою,поринати
в глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, будувати замок на піску,
вітати майбутнє» [4, с. 26].
Креативне мислення посідає вагоме місце в галузі педагогічної психології
(М. Алексєєва, Б. Ананьєв, В. Андреєв, В. Давидов, І. Ільясов, Н. Кузьміна,
Ю. Кулюткін, В. Сластьонін), де впроваджуються відповідні психотренінгові
програми розвитку креативного мислення особистості (В. Бажанюк,
Едвард де Боно, Р. Ділтс, А. Доровской, В. Клименко, Дж. Лукас, В. Моляко,
Дж. Ніренберг, Р. Семенова, М. Смульсон та ін.).
Креативне мислення – це процес встановлення нових зв’язків між ідеями
або подіями, на перший погляд непов’язаних між собою. Також це процес
створення нового, шляхом об’єднання і переплетення різних ділянок знань. Ця
відмінна якість сприяє досягненню успіху чи не у всіх сферах життя. Тому,
цілком логічно, що сьогодні багато людей у всьому шукають креативність.
В. Андрієвська визначає креативність як творчий дух, творчий потенціал
індивіда, його творчі здібності, що виявляються не тільки в оригінальних
продуктах діяльності, а й у мисленні, почуттях і спілкуванні з іншими людьми.
Креативного індивіда зазвичай відрізняє інтерес і підвищена чутливість до всього
складного, незвичного, відкритість до нового досвіду, уміння вбачати проблеми в
тому, що іншим здається тривіальним і зрозумілим, самостійність поглядів та
оцінок, непідлеглість стереотипам, відкритість до різних ідей (зокрема
взаємовиключних), а також здатність дивуватись і захоплюватись [3, с. 432].
Важливу роль мають наукові роботи Т. Любарта і Р. Стернберга, які
розробили теорію креативності, згідно з якою для розвитку творчої активності
особистості необхідний складник шести взаємопов’язаних компонентів:
1) здібності (синтетичні, аналітичні, практично-конспектуальні), адже саме
вони передбачають уміння бачити проблеми з нового погляду, уміння
аналізувати й порівнювати ідеї, уміння знаходити ідеям практичне
застосування; 2) знання (конкретні, практико зорієнтовані, підкріплені
фантазією); 3) мислення (сміливість думок, рухливість розуму); 4) особистісні
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якості (готовність долати перешкоди, приймати на себе розумний ризик,
терпіти невизначеність); 5) мотивація; 6) навколишнє середовище [8].
Усе зазначене вище належать до так званої інвестиційної теорії
креативності, яка доводить, що ступінь креативності взаємодіє зі сферою
діяльності особистості. Схематично цю теорію можна відобразити так(рис. 1):

Рис. 1. Схема інвестиційної теорії креативності за Т. Любартом і Р. Стернбергом

Зазначимо, що певні компоненти інвестиційної теорії креативності можуть
виявлятися в нерівномірній якості з іншими, але водночас вони можуть
компенсувати один одного. Р. Снернберг стверджує, що творча діяльність
вимагає збалансованості трьох видів здібностей (синтетичних, аналітичних,
практичних). Учений зауважує: «Ми повинні почати навчати креативності, так
само, як ми навчаємо читанню або математиці» [8]. Навчати креативності
можна, на думку науковців, саме в рамках інвестиційної теорії креативності, у
структурі якої розроблено 12 стратегій навчання креативності: бути прикладом
для наслідування, практично вирішувати помилки, не боячись робити їх,
розумно ризикувати, уміти робити вибір, демонструвати свої творчі здібності,
заохочувати доформування творчих ідей, розумно використовувати час для
творчого мислення, підготуватися до перешкод, формувати терпимість до
невизначених і незрозумілих ситуацій, стимулювати творчий розвиток,
практично використовувати творчий потенціал, не здаватися у складних
ситуаціях, знайти гармонію між творчою особистістю й середовищем.
Креативність визначається і як «творчі можливості людини, що можуть
виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності,
характеризувати особистість у цілому або її окремі сторони» [6].
Творити, реалізувати свій потенціал, отримувати визнання – це верхній
рівень в ієрархії потреб людини (піраміда А. Маслоу, рис. 2). Ідеї розвитку
креативності та розкриття потенціалу людини мають знайти відклик у серцях
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багатьох українців, насамперед це стосується креативної, творчої, амбіційної
молоді.

Рис. 2 Піраміда потреб Абрахама Маслоу

Провідну роль у креативності відіграє мотивація (Т. Амабайл,
Д. Треффінджер, К. Урбан); необхідною умовою створення позитивного
емоційного фону є середовище, в якому панує креативний клімат
(Д. Треффінджер); продукт креативного процесу повинен відрізнятися
оригінальністю, свідомістю, виразністю й економією (П. Джексон, А. Кестлер,
С. Мессик); креативні досягнення неможливі без специфічних знань з проблеми
креативності (Т. Амабайл) і володіння методами й прийомами генерування й
аналізу ідей (Д. Треффінджер, К. Урбан) [1, с. 46].
Отже, незважаючи на усю різноманітність визначень креативності (як
здатності породжувати оригінальні ідеї; відмовлятися від стереотипних
способів мислення; здібності до постановки гіпотез; до породження нових
комбінацій тощо) її сумарна характеристика полягає в тому, що креативність –
це здатність створювати щось нове, оригінальне [7].
Висновок. В сучасному світі інформація доступна і її дуже багато. Але що
з усім цим робити? Необхідно вивчати, створювати нове, вигадувати,
винаходити. Людина котра постійно навчається, виявляє свою креативність та
інноваційність – це людина XXI століття.
Попереду нас чекає період надзвичайно швидкого розвитку людства. Для
інноваційної творчості ми маємо бути добре поінформованими та бути в тренді.
У ситуації інформаційного перенасичення це складно. Для того, щоб бути
креативними в сучасному висококонкурентному середовищі нам необхідно
кооперуватися. Творчих здібностей однієї людини недостатньо для того, щоб
вивчати і аналізувати необхідну кількість інформації. Подальший розвиток
суспільства потребує нових форм взаємодії – це колективні форми освіти,
об’єднання за інтересами, побудова соціальних мереж в реальному житті. Все
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це приведе нас до розвитку громадянського суспільства. Ядром якого має стати
креативна високотехнологічна молодь, те саме «цифрове покоління».
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TEACHING GEOGRAPHY TO STUDENTS AT THE PROFILE LEVEL
BY MEANS OF THE COURSE «LEAN-LOGISTICS IN GEOGRAPHY»
Анотація. Стаття актуалізує доцільність формування компетентного
випускника школи засобами навчання бережної логістики на уроках географії.
Розглядаються окремі аспекти упровадження бережної логістики в освітній
процес із географії, як приклад інтеграції змісту знань та компетентнісного
підходу в освіті.
Відображено важливість місця та ролі економічної логістики у
формуванні компетентного випускника загалом та української школи зокрема.
Актуалізовано доцільність упровадження розробленого та апробованого
автором курсу «Lean-логістика в географії» у процесі навчання учнів на
профільному рівні в закладах загальної середньої освіти.
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Ключові слова: логістика, географія, учні, учителі, заклади загальної
середньої освіти, профільний рівень.
Abstract. The article actualizes the expediency of forming a competent school
graduate by means of teaching lean-logistics in geography lessons. Deals with some
aspects of the introduction of lean logistics in the educational process of geography,
as an example of integration of knowledge content and competence approach in
education.
The importance of the place and the role of economical logistics in the
formation of a competent graduate in general and the Ukrainian school in particular
are reflected. The modern peculiarities of logistic education in school are analyzed
and the introduction of the developed and tested by the author course «Lean-logistics
in geography» is introduced in the process of teaching students at the profile level in
general secondary education institutions.
Keywords: lean-logistics, geography, students, teachers, general secondary
education institutions, profile level.
However, despite the abundance of research, it is currently lacking methodology,
methods of teaching logistics and studying lean-logistics by students of educational
institutions at the profile level, which has led to the interest in this problem and
prompted the justification for the implementation of logistics strategies in practice of
teaching geography students at the profile level, generalization methodological tools for
the implementation of the elective courses of logistics direction to the practice of general
secondary education institutions for the purpose of formation a competent graduate.
The purpose of the article is to substantiate the importance of studying leanlogistics in the process of teaching geography at the profile level in institutions of
general secondary education and to form a competent graduate.
In spite of the considerable number of scientific publications on this topic, the
problem of justifying the implementation of logistic strategies in the practice of teaching
geography of students at the profile level remains poorly understood. Hence, – the
purpose of our article is to substantiate the importance of studying lean-logistics in the
process of teaching geography at the profile level at school in order to form a competent
graduate [1].
Improving the system of teaching geography at the profile level on the basis of
lean-logistics is important and requires refinement of scientific and practical aspects,
development of appropriate methodological and organizational tools for implementation
in pedagogical and educational practice.
In this way, in our opinion, it would be expedient, to supplement 10-11th classes
with the elective courses of geography (profile level), special courses, elective courses of
relevant, modern and interesting for the students of the upper classes of subjects, the
study of which will facilitate mastering their sections, topics of study programs at a high
theoretical level.
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In this context, in our opinion, it would be advisable to introduce the course «Leanlogistics in geography» developed in the curricula of general secondary education
institutions at the profile level of 11th grade students.
The «Lean-logistics in geography» elective course, in our opinion, plays an
important role in the structure of the profile education of high school and is related to the
satisfaction of individual requests, inclinations and needs of students; aimed at updating
the educational process in geography, expanding knowledge of the subject and having an
integrated character, so it is considered as subject-integrated [2].
The main ideas of the course – integration, economization, greening,
sociologization, humanization [3] of the geocentric content of education, involvement of
students in the implementation of research, designing in geography, pragmatic activity
by means of modern geography with the help of a new form – logical practicum
(workshops).
The aim of the course is to improve the understanding of logistics flows and to
establish the concept of logistics as a science based on integrated approaches in the
formation of geographical thinking and holistic perception.
Tasks of the course «Lean-logistics in geography»: deepen the geographical,
economic and social education of graduates of general secondary education through
the study of the basic concepts of logistics, history and stages of development of
logistics, functions and types of logistics, its role and place in different areas of
human life; to orient the individual to individualization and independence in the
process of making their own logistics decisions; to improve the concept of logistics as
a science; to familiarize with varieties of logistics flows; to identify the individual
logistical abilities of students, in accordance with their chosen direction of profiling;
to create conditions for students to realize themselves as logisticians; to deepen
geographical and socio-cultural knowledge; to develop geographical, spatial, logical
and creative thinking; to develop logistical skills and abilities; to promote the choice
of future professional activity; to form a geographical, economic, ecological culture
and a comprehensive geographical worldview; to form a competent graduate of an
educational competitive in the market of the requested professions; to form a culture
of communication; to supplement educational and methodological support for
geography with new teaching aids; to create optimal pedagogical conditions for
teaching students at the profile level [2].
Didactic and methodological features of the elementary course «Lean-logistics in
geography» for grade 11 th.: the elective course is a superstructure of the geographical
profile; extends the content of the geography of the profile level of study, enabling the
use of thematic information in the process of mastering the content of related subjects;
promotes satisfaction of cognitive interests and individual characteristics of students in
various fields of human activity; reflects the content of the curriculum that is
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fundamental to the creation of this course and does not repeat the content of the
academic, profile levels of study.
The structure of the curriculum developed by our course «Lean-logistics in
geography» consists of an introduction, 3 sections, 10 topics with orientated content, 5
logic practicum, workshops (logistic workshops – a new form of active practical activity
of students), reserve hours (0,5 h), the expected results of students’ educational and
cognitive activity (knowledge, activity, value components); from the calculation of
study – 1 hour per week for a total duration of 17,5 hours during the semester [2].
The curriculum of the course, which is of a framework nature, is based on the
principles of continuity and of school geographic education, integration of internal and
cross-curricular links.
The implementation of the content of the curriculum of the course «Lean-logistics
in geography» involves the use of elements of the classroom-lesson system; active,
interactive forms of classroom and extracurricular activities.
Substantial content of the proposed «Lean-logistics in geography» program of the
elective course promotes geography education at the profile level, as it deepens the
knowledge of the students in logistics and its derivatives, QR-coding (its creation and
use), lean-logistics, outsourcing, audit and development skills such as: distinguishing
between spatial models, describing the features of logistics in designing, modeling,
constructing, space and time; skills development, working with cartographic material,
etc.
In addition, the content of the proposed program is career-oriented, as it introduces
senior students to such professions as logistics, manager, provider and specifics,
geography of the location of educational institutions in logistics.
At the same time, the realization of the content of the elective course program is
aimed at revealing the facts, processes, phenomena at an angle of view of four crosscutting content lines, the formation of key, general-subject, subject geographical
competences.
Use of such tools, forms, technologies, techniques in studying the content of
«Lean-logistics in geography», such as E-book, book-trailer, hotlist, multimedia
scrapbook, mind-mapping software, QR-coding, Print Screen-visualization, for active
use geoinformation system, educational online services, updates the learning process, is
interested in the content, and when used systematically in practice, makes them
necessary and appropriate in the knowledge of geography.
The «Lean-logistics in geography» logistics screen demonstrates the construction
of intelligence models in logistics knowledge by students of 10-11th. classes by means
of test exercises in the form of tasks for choosing one (or more) correct answer,
establishing sequence and correspondence, mapping modeling-construction and example
of tasks of the bank of questions of the thematic E-collection, which supplements the
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curriculum «Lean-logistics in geography», forming an appropriate educational complex
before revealing the content of the proposed elective course with logistics to the study of
geography [2].
Thus, the development and use by teachers of the author’s curriculum, such as
«Lean-logistics in geography», diversifies the educational process, makes it interesting
and up-to-date, adapted to the needs and preferences of students, and their framework
nature contributes to the teachers’ creative approach to the development of didactic
providing, structuring the content and constructing scientific and methodological
knowledge of space-time patterns in geography and pedagogical modeling of the
subjects activity in the process of geography training at the profile level.
So, it is necessary and effective process of teaching geography at the profile level
of high school students as expedient, systematic and complex process, in which there is
the connection of didactic and methodological functions that leads to the competently
oriented student in geography.
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КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
В СИСТЕМІ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАГНОСТИЧНО-ПРОЕКТУЮЧОГО КОМПЛЕКСУ
«УНІВЕРСАЛ-ONLINE»
Анотація. У статті автор повідомляє, що з 2007 року в Святогірській
загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІ ст. № 12 Донецької обласної
ради проводиться комплексна психолого-педагогічна діагностика у системі
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моніторингу особистісного розвитку учнів за допомогою діагностичнопроектуючого комплексу, хмарного сервісу «Універсал – online» (далі ДПК), а з
2016 – ДПК «Універсал – online»
За допомогою ДПК «Універсал – online» з’являється можливість мати про
дитину об’єктивну цілісну інформацію, яка й забезпечує особистісний підхід до
кожної дитини у шкільному просторі. Автор запевняє, що цього ніколи не
зробиш, якщо користуватися психологічними тестами традиційних методик.
Ключові слова: Хмарний сервіс «Універсал – online» комплексна психологопедагогічної діагностики, особистісно-розвивальний підхід, системнокореляційний аналіз, потенційні можливості розвитку особистості,
результати прогнозування особистісного розвитку учнів.
Abstract. In the article the author informs that since 2007 in Svyatogorsk
comprehensive sanatorium boarding school of I-II grades. № 12 Donetsk Regional
Council conducts comprehensive psychological and pedagogical diagnostics in the
system of monitoring of students’ personal development of with the help of diagnostic
and design complex, cloud service «Universal» (hereinafter PDK), and since 2016 –
DPK «Universal – online»
With the help of PDK «Universal – online» it is possible to have objective and
comprehensive information about the child, which provides a personal approach to
each child in the school space. The author assures that you will never do this if you
use psychological tests of traditional methods.
Key words: Cloud service «Universal – online» complex psychological and
pedagogical diagnostics, personality-development approach, system-correlation
analysis, potential opportunities for personality development, results of forecasting
personal development of students, psychological-medical-pedagogical design of pupil
personal development, psychological and pedagogical diagnostics, comprehensive
analysis, forecasting, problems of personal development, programming, planning,
correction, self-correction.
Реалізація в освітніх закладах України гармонійного поєднання
гуманістичної педагогіки, якісного медичного забезпечення та психологічної
підтримки в режимі співтворчості передбачає перехід до особистіснорозвивальної моделі, за якої кожна особистість учня розглядається як творча
індивідуальність з задатками обдарованості [1].
Особистісно-розвивальний підхід потребує створення та впровадження
інноваційних психолого-медико-педагогічних технологій, які забезпечать
повноцінний розвиток кожного вихованця з метою гармонійної реалізації
особистості дитини при умові збереження її здоров’я [4].
Система психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку
дітей за допомогою діагностично-проектуючого комплексу «Універсал- online»
(далі ДПК «Універсал- online») впроваджується в нашому освітньому закладі з
2007 року, вже 14 років.
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А згідно наказу МОН України від 21.03.19 року № З87 про проведення
експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами
особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних
територіальних громад» передбачено впровадження в практику роботи
Святогірської ЗСШІ І-ІІ ступенів №12 Донецької обласної ради в числі інших
закладів середньої освіти об’єднаних територіальних громад комп’ютерної
програми – хмарного сервісу «Універсал-онлайн».
Метою експерименту є особистісний, соціальний розвиток та збереження
здоров’я учнів закладів середньої освіти об’єднаних територіальних громад.
Ця система, а саме ДПК «Універсал- online», створена науковцями кафедри
психології управління ДВНЗ «Університету менеджменту освіти», відділом
проектування розвитку обдарованості Інституту обдарована дитина НАПН
України та відділом наукових проблем організації охорони здоров’я матерів і
дітей Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України у 2007-2017
роках [8].
Автор програми Доцент кафедри психології управління ДВНЗ
«Університету менеджменту освіти» НАПН України, старший науковий
співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат
педагогічних наук Киричук Валерій Олександрович.
Проектування освітнього процесу в освітньому закладі можливе лише за
умови проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики та
системно-кореляційного аналізу всіх учасників освітнього процесу [8].
В нашому освітньому закладі проводиться комплексна психологопедагогічна діагностика, опитування учнів, батьків, педагогів в хмарному
сервісі «Універсал-оnlіnе» систематично, двічі на рік: – в жовтні і квітні, з
метою здійснення моніторингу особистісного розвитку кожного учня, учнів в
класних колективах та освітнього закладу в цілому. Проведення діагностичних
зрізів дає можливість відслідковувати в динаміці розвиток кожного учня,
порівнювати його з прогнозованими закономірностями розвитку окремих груп
учнів в класних і педагогічному колективах [3].
Предметом комплексної психолого-педагогічної діагностики учня є:
фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток особистості.
В основу технологічного модуля «ДІАГНОСТИКА» ДПК «Універсалоnlіnе» покладено 8 методик:
1. «Фізичний розвиток» – 9 критеріїв
2. Діагностичний комплекс «Соціум», де використано три авторські методики:
а) «Життєва активність особистості за основними видами діяльності» – 9 критеріїв;
б) «Соціально-комунікативний розвиток учнів класу – (соціометрія)» – 21 критерій.
в) «Ціннісні орієнтації у сфері спілкування» – 9 критеріїв.
3. Діагностика вад особистісного розвитку «ДВОР» (З.С. Карпенко) – 9 критеріїв.
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4. Діагностика духовного розвитку учнів «Ціннісні пріоритети» (С.П. Тищенко) –
9 критеріїв
5. Домінуюча система сприйняття (С. Єфремцева) – 9 критеріїв
6. Навчальна активність (НАШ-01, Educational Activity Questionnaire: EA-01) –
9 критеріїв
7. Ставлення батьків (А. Варга, В. Столін). – 5 критеріїв

Діагностика фізичного розвитку проводиться в нашій школі
медпрацівниками освітнього закладу разом з учителем фізичного виховання на
підставі щорічних медичних оглядів учнів [2].
Результатом дослідження стану фізичного розвитку є оцінка структури стану
захворюваності, визначення груп фізкультури та груп здоров’я в автоматичному
режимі (списки автоматично за всіма діагнозами МК-10); надання конкретних
рекомендацій з проблем фізичного розвитку учнів медичним працівникам,
батькам, педагогам, учням автоматично в online-режимі [2].
Методика «Соціометрія», авторами якої є О.В. Киричук, В.О. Киричук, є
дуже ефективним засобом діагностики соціального розвитку учня, його
взаємостосунків та його соціального стану в класному колективі у підсистемі
неофіційного спілкування з однокласниками та визначення рівня розвитку
психоемоційних контактів з ними [5].
Анкету «Життєва активність» заповнює класний керівник.
Для аналізу результатів соціальної життєвої активності учнів класу
класний керівник методом експертного аналізу здійснює оцінку життєвої
активності учнів за чотирибальною шкалою (від 0 до 3. Де 0 – це пасивна
дитина, 1 – низька активність, 2 – середній рівень активності учня, 3 – високий
рівень активності) за основними видами діяльності, до яких відносяться:
1. дозвільно-ігрова (д/і)
2. фізично-оздоровча (ф/о)
3. художньо-образна (х/о)
4. предметно-перетворююча (п/п)
5. навчально-пізнавальна (н/п)
6. соціально-комунікативна (с/к)
7. громадсько-корисна (г/к)
8. національно-громадська (н/г)
9. духовно-катарсична (д/к)
Заповнювати анкету класний керівник може як вручну на папері, так і в
online-режимі.
В результаті ми отримуємо списки учнів за визначеними індикаторами
ознак булінгу у прихованій та початковій фазах реалізації, прогнозування
девіантної поведінки за визначеними конкретними індикаторами тощо [6].
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Аналіз соціально-комунікативного розвитку учнів проводиться за
наступними критеріями та показниками: коефіцієнт згуртування, інтеграція
учнів в класі, лідери класу, підлідери класу, зона ризику, група ризику,
взаємостосунки лідерів, взаємостосунки учнів групи ризику, взаємостосунки
підлідерів, офіційний статус учня, неофіційний статус учня, прогнозування
соціального розвитку учня в класі [7].

Мал.1. Діагностування учнів Святогірської ЗСШІ І-ІІ ст. № 12
Донецької обласної ради за допомогою ДПК «Універсал-оnlіnе» через бланкову систему.

Мал.2. Діагностування учнів Святогірської ЗСШІ І-ІІ ст. № 12
Донецької обласної ради за допомогою ДПК «Універсал-оnlіnе»

169

За результатами аналізу комплексної діагностики, яку проводимо кожний
семестр протягом всього навчання учнів, створюються за допомогою сервісу
соціометричні та координатно-соціаграмні матриці, таблиці, діаграми,
характеристики, рекомендації на кожного учня і учнівську групу в цілому [8].
Також за результатами аналізу в сервісі конструюються індивідуальні,
групові, колективні задачі (готові психолого-педагогічні рецепти) на
вирішення конкретних проблем і розвиток потенційних можливостей [9].
Аналіз моніторингу соціального розвитку учнів підтверджує достатньо
високу ефективність інноваційної особистісно-розвивальної системи, що
автоматизована в хмарному сервісі «Універсал-оnlіnе», а саме: в соціальному
розвитку учнів: підвищується інтеграція і згуртованість учнів в учнівських
колективах, здійснюється стимулювання життєвої активності вихованців за
основними групами видів діяльності, особливо: в соціально-комунікативній,
в навчально-пізнавальній, в громадсько-корисній, в національногромадянській [6].
З метою виявлення проблем та потенційних можливостей дітей
шкільного віку та для вивчення вад особистісного розвитку дитини
практичний психолог школи проводить тест ДВОР в хмарному сервісі
управління освітнім процесом «Універсал-онлайн», розроблений Зіновією
Карпенко та автоматизований В.О. Киричуком.
Опитування проводиться в сервісі в онлайн-режимі батьків дітей віком
до 10 років, а також учнів нашого закладу освіти з 3 по 11 класи (90
тверджень).
Програма в автоматичному режимі робить аналіз обліку даних за
результатами опитування (9 критеріїв): тривожність, імпульсивність,
агресивність, схильність до нечесної поведінки, асоціальність, замкненість,
невпевненість, екстернальність, естетична нечутливість; прогнозування
психосоціального впливу на особистісний розвиток кожної дитини,
враховуючи причинно-наслідкові зв’язки та факторну вагу кожного
діагностичного критерію за результатами комплексної діагностики учасників
освітнього середовища [9].
Результатом діагностики, за даною методикою є зведені таблиці та
діаграми вад особистісного розвитку учнів класних колективів та зведені
дані по закладу середньої освіти в цілому, що дозволяє проаналізувати
статистичні дані в динаміці, а також порівняти особливості розвитку певної
вікової категорії дітей.
З метою визначення рівня духовного розвитку учнів, їхнього духовного
надбання власного «Я», яке відображає внутрішній світ особистості, в нашій
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школі проводиться методика «Ціннісні пріоритети особистості», автор
С. Тищенко, модифікація В.О. Киричука [8].
Методика складається з дев’яти блоків біполярних конструктів по 5
тверджень в кожному. Відбувається аналіз за 9 критеріями цінності: до сім’ї,
до здоров’я, до мистецтва, до праці, до навчання, до друзів, до громадських
доручень, до держави Україна, моральні цінності.
Практичний психолог, класний керівник, батьки і сам учень отримують
автоматично в хмарному сервісу психолого-педагогічні рекомендації з
корекції проблем та розвитку потенційних можливостей особистісного
розвитку учнів з метою проведення цілеспрямованої корекційнорозвивальної діяльності [8].
Діагностичні дані використовуються у консультативно-методичній,
обліковій, корекційно-розвивальній та профілактичній діяльності шкільного
психолога – для розробки індивідуальних програм і освітніх проектів.
Рекомендації, таблиці, діаграми в сервісі «Універсал-оnlіnе» мають
відмітку «Тільки для службового використання», інформація не повинна
обговорюватися з учнями та членами їх сімей (принцип конфіденційності).
У разі виникнення питань практичний психолог проводить особисту
консультативну бесіду з дитиною та батьками, наголошуючи та пропонуючи
шляхи цілеспрямованої корекції з метою подолання проблем та розвитку
потенційних можливостей учнів закладу середньої освіти [5].
Висновки.
Таким чином, результати прогнозування особистісного розвитку учнів
та класного колективу на основі причинно-наслідкових зв’язків та
факторного аналізу за 116 критеріями допомагають визначити не тільки
динаміку розвитку конкретної особистості (конструктивний, деструктивний),
а й виявити основні причини проблем та потенційні можливості кожного
вихованця, класних колективів [6].
Саме тому педагогічний колектив нашої Святогірської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІ ст. № 12 прийшов до висновку, що ДПК
«Універсал-оnlіnе» дає можливість передбачити конфліктні ситуації,
попередити прояви агресії у дітей та об’єктивно оцінити стан взаємовідносин
між дітьми у класному колективі, здійснити особистісний підхід до кожної
дитини, з’ясувати виховні завдання кожного класного колективу та школи в
цілому. Таких результатів ніколи не отримаєш за допомогою психологічних
тестів традиційних методик [7].
На основі прогнозування та аналізу виявлених проблем, потенційних
можливостей розвитку особистості учнів навчального закладу практичний
психолог разом з класними керівниками конструюють психолого-педагогічні
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задачі особистісного розвитку учнів у класних колективах та завдання
навчального закладу, практичний психолог визначає корекційно-розвивальну
роботу [9].
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
Освіта є суттєвим засобом ефективного розвитку любої країни, важливою
основою фахової підготовки, виховного та духовного формування її громадян,
впливу на їх світогляд.
Дисципліни спеціальності «Соціальна робота» сприяють інтеграції знань
та формують духовно-моральну, соціально-психологічну культуру майбутнього
фахівця; сприяють формуванню їх професійних комунікацій.
Разом з цим, дисципліни спеціальності «Соціальна робота» є важливими
для формування майбутнього соціального працівника. Їх вивчення надають
здобувачам практичні уміння та навички, яких необхідно набути в процесі
підготовки, адже посилюються вимоги до фахівця, який зможе знайти своє
місце в житті, самовизначитися та реалізувати себе, а також у зв’язку з
необхідністю визначення духовного потенціалу молодого покоління, цінності
якого багато в чому є відображенням цінностей суспільства.
Трансформація суспільної свідомості, яка відбувається в контексті
потужних інтеграційних процесів України, вимагає реалізації нового підходу до
реформування всіх ланок соціально-педагогічної освіти. Тому у сучасних
умовах розбудови держави, національної освіти висуваються нові вимоги до
якості викладання дисциплін спеціальності «Соціальна робота» у вищих
навчальних закладах.
Важливим аспектом при викладанні дисциплін спеціальності «Соціальна
робота» у вищому навчальному закладі є фахова підготовка викладачів.
Праця викладача вищого навчального закладу – це висококваліфікована
розумова праця щодо підготовки й виховання кадрів спеціалістів вищої
кваліфікації, інтелектуальної еліти суспільства, української інтелігенції. В ній
органічно поєднані знання та ерудиція вченого і мистецтво викладача, висока
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культура та інтелектуальна, моральна зрілість, усвідомлення обов’язку і
почуття відповідальності.
Викладач вищого навчального закладу виконує такі функції:
– організаторську (організувати, розподілити ролі, направити у вірному);
– інформаційну (збирає, узагальнює та доносить найновішу інформацію);
– трансформаційну (перетворює, трансформує загально-значущий зміст
знань у здобутки для індивідуальної праці);
– орієнтовно-регулятивну (коли структура знань і умінь педагога визначає
структуру знань у студента);
– мобілізуючу (на власному прикладі спонукає студентів до
самовиховання, орієнтування на досягнення поставлених цілей) [1; 2].
Таким чином, праця викладача спеціальності «Соціальна робота» вищого
навчального закладу являє собою свідому, доцільну діяльність щодо навчання,
виховання і розвитку студентів. Вона є двобічною – спеціальною та соціальновиховною, найважливішими передумовами ефективності педагогічної праці.
Важливе значення у соціально-педагогічній діяльності має зовнішній
вигляд викладача. Неприваблива зовнішність викликає негативне ставлення до
нього, а відтак і до навчальної дисципліни, яку він викладає, до моральних
настанов, які він пропагує.
Перелічені вимоги до особистості викладача спеціальності «Соціальна
робота» потребують постійної роботи над собою.
Мотивами ж до професійного самовдосконалення викладачів спеціальності
«Соціальна робота» у вищих навчальних закладах можна виділити:
– власне бажання до творчої діяльності;
– намагання не відставати від вимог сучасності;
– конкуренція;
– громадська думка;
– матеріальне стимулювання [2; 4].
Крім того, сукупність особистих якостей викладача формує його
авторитет, тобто загальновизнану студентами значущість його достоїнств і
основану на цьому силу його виховного впливу. Авторитетним є той викладач,
який глибоко знає свій предмет і майстерно його викладає, любить молодь,
відчуває її наміри і прагнення, доброзичливо відгукується на них.
Кваліфікаційна характеристика педагогічного працівника, згідно цього
наказу, повинна відповідати його компетентності. При цьому під
компетентністю розуміється якість дій працівника, що забезпечують адекватне
та ефективне вирішення професійно важливих предметних завдань, що мають
проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої дії.
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До головних складових компетентності педагогічних працівників
віднесено: професійну, комунікативну, інформаційну, правову.
Формування визначених компетентностей здійснюється у системі
професійної підготовки вищого навчального закладу, що включає фахову,
психолого-педагогічну та практичну підготовку [3].
Сьогодні підготовка викладачів в Україні регламентується такими
нормативно-правовими актами як «Концептуальні засади розвитку педагогічної
освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір», Національна
доктрина розвитку освіти, законами України «Про освіту» (2017), «Про
загальну середню освіту» (1999), «Про професійно-технічну освіту» (1998),
«Про позашкільну освіту» (2000), «Про вищу освіту» (2014), Державною
програмою «Вчитель» тощо.
Таким чином, формування професійно важливих якостей викладачів
гуманітарних дисциплін у вищій школі не повинно ґрунтуватися лише на
знаннях, здобутих у вищому навчальному закладі.
Ефективне формування професійних компетентностей викладачів можливе
тільки за умов постійного професійного самовдосконалення.
Професійне самовдосконалення потребує поєднання взаємопов’язаних і
взаємозалежних процесів: самовиховання як цілеспрямованої активної
діяльності, що зорієнтована на формування і вдосконалення у себе позитивних і
усунення негативних якостей, та самоосвіти як цілеспрямованої роботи щодо
розширення і поглиблення своїх знань, удосконалення та набуття відповідних
навичок та умінь.
Потрібно постійно ознайомлюватися з новітніми соціально-педагогічними
та психологічними дослідженнями, шукати нових напрямів у методиці та
організації навчально-виховного процесу, розглядати на високому науковому
рівні педагогічні проблеми.
На шляху становлення особистості та її кінцевої мети – самореалізації,
часто виникають серйозні психологічні проблеми, викликані явним
невідповідністю між потенціалом, інтелектуальними можливостями, рівнем
набутих навичок і знань і ступенем актуалізації умінь в реальності.
Одним із основних стимулів та розуміння необхідності професійного
самовдосконалення є адекватна самооцінка особистості.
Навчитися об’єктивно судити про себе, давати справедливу самооцінку –
важливе завдання у реальній підготовці до роботи над собою на шляху до
самовдосконалення. Перш за все потрібно врахувати, що вирішальними
умовами об’єктивної самооцінки є:
– наявність життєвого досвіду;
– спостережливість;
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– постійне самопізнання;
– справедлива суспільна думка оточуючих [4].
Самооцінка є важливою складовою у формуванні та розвитку
конкурентоспроможності кожного фахівця. Вона пов’язана з однією із
центральних потреб особистості – потребою у самоствердженні, із намаганням
людини знайти своє місце у житті, що неминуче торкається такого важливого
питання як професійна діяльність та професійне самовдосконалення.
Отже, викладачам спеціальності «Соціальна робота» у вищих навчальних
закладах потрібно володіти значною кількістю професійних та особистісних
якостей. При цьому самооцінка як важлива складова особистості, допомагає
реально оцінювати свої можливості для мотивації та стимулюванні власного
професійного самовдосконалення.
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В статті здійснено аналіз концептуальних основ професійної підготовки
вчителів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної
освіти. Обґрунтовано зміст професійної підготовки і проаналізовано особливості
забезпечення її супроводу в інституті післядипломної педагогічної освіти,
визначено і охарактеризовано умови її реалізації.
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The article analyzes the conceptual basis of training teachers to work with gifted
children in the system of in-service education and proves the content of professional
training. The author analyses the features to ensure the professional training support
at the In- Service Teacher Training Institute, defines and describes the conditions for
its implementation.
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teachers.
Українське суспільство, перебуваючи на етапі реформування багатьох
галузей життєдіяльності, відчуває потребу в творчих, впевнених, незалежних та
самодостатніх особистостях, людях, які відзначаються креативними якостями, а
відтак, здатністю адаптовувати фундаментальні знання до змінних умов соціуму.
Вирішення подібного роду завдань покладається на обдаровану молодь та
її творчі потенціали, стимулювання яких можливе зусиллями фахівців закладів
загальної середньої освіти. Саме тому в умовах функціонування сучасної школи
окремої уваги потребують обдаровані діти, які вже з шкільної лави
демонструють креативний, недитячий (нестандартний) склад мислення та
незалежний світогляд, який, на жаль, не завжди розділяють не лише в колі
ровесників, але у вчительському середовищі.
Відповідно, беззаперечним залишається той факт, що не всі сьогодні
вчителі відзначаються належним рівнем професійної компетентності, який є
необхідним для забезпечення повноцінного супроводу обдарованих дітей; не
всім вчителям вистачає педагогічної майстерності, гнучкості та творчості, які
виступають запорукою ефективної роботи з обдарованими школярами.
Оскільки інститут післядипломної педагогічної освіти є тим середовищем, де
педагогічні працівники мають можливість постійно обмінюватися своїм
досвідом, то ефективне вирішення питання щодо формування й розвитку у
вчителів професійної підготовки до роботи з обдарованими школярами ми
вбачаємо саме в умовах післядипломної педагогічної освіти.
Метою подібної підготовки є стимулювання прояву в педагогів
особистісно-професійних характеристик, необхідних для роботи з
обдарованими дітьми.
Оскільки вчитель, як неодноразово демонструє педагогічна практика,
схильний вбачати в обдарованій дитині об’єкта задля експериментування
розвивальних впливів, то в якості домінуючих завдань супроводу професійної
підготовки вчителя до роботи з обдарованими школярами в системі
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післядипломної педагогічної освіти виступають: 1) допомога вчителю в
переосмисленні мотивації щодо роботи з обдарованими школярами; 2)
озброєння педагогічних працівників знаннями з психології обдарованої дитини;
3) стимулювання у педагогів розвитку особистісно-професійних характеристик,
необхідних для забезпечення ефективної роботи з обдарованими учнями.
Серед педагогів часто побутує думка, що обдаровані діти через високий
рівень розумового розвитку легко засвоюють навчальний матеріал (відповідно,
їм треба давати якомога більше завдань (чим більше, тим краще)). Однак, вище
сказане можна розглядати крізь призму одного із педагогічних стереотипів
вчителя. Психологи неодноразово наголошують, що вчителі не до кінця
усвідомлюють те явище, що обдаровані діти через специфіку власної психології
також складають «групу ризику». Тому робота вчителя з обдарованими дітьми
вважається досить складною, однак, як показує практика, продовжує
здійснюватися на спонтанному рівні. Педагоги не відзначаються здатністю
адаптовувати існуючі психолого-педагогічні нововведення до можливостей
обдарованих школярів, а застосування ними методів та прийомів відбувається,
здебільшого, на інтуїтивному рівні. Відповідно, ми розділяємо положення
М.І. Тадеєвої та М.М. Воронко, згідно якого «Непідготовлені вчителі часто не
можуть виявити обдарованих дітей, не знають їх особливостей, байдужі до їх
проблем. Іноді некваліфіковані вчителі вороже налаштовані по відношенню до
здібних дітей. Такі вчителі часто використовують для обдарованих дітей
тактику кількісного збільшення завдань, а не якісної їх зміни» [4, с. 258].
Подібне явище можна пояснити тим, що підготовка майбутніх вчителів у
вищих навчальних закладах до роботи з обдарованими школярами не має
стійкої налагодженої системи, а відтак, здійснюється стихійно. Між
підготовкою, яку педагоги отримують у вищих навчальних закладах та тими
умовами професійної діяльності, за яких їм доводиться сьогодні працювати,
виникає доволі значний розрив, який потребує змістовного оновлення знань та
відпрацювання практичних навичок взаємодії з обдарованими школярами.
Тому в практику навчальної роботи кафедри педагогіки та психології
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
періодично вводяться спецкурси, які стосуються роботи педагога з обдарованими
дітьми. Тематика може звучати наступним чином: «Психолого-педагогічна
підтримка здібних та обдарованих дітей в початковій школі», «Психологічні
особливості забезпечення педагогічного супроводу обдарованих учнів»,
«Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах інклюзивного
навчання». Знання, які педагоги отримують при опануванні подібних спецкурсів,
сприяють переосмисленню ними понять, пов’язаних з дитячою обдарованістю,
мотивів в контексті роботи з обдарованими школярами, принципів, необхідних
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при роботі з обдарованими дітьми, а відтак, особистісно-професійних якостей, які
мають стати пріоритетами у роботі з даною категорією дітей.
Керівництво інституту створює умови для систематичного проведення
вебінарів з проблеми психолого-педагогічної підтримки дитячої обдарованості
в закладах освіти задля обміну досвідом та практичними напрацювання в даній
сфері. Ректорат інституту створює умови для проведення науково-практичних
конференцій, наукових семінарів, круглих столів та диспутів для вчителів задля
відпрацювання навичок адаптування перспективного досвіду до творчих
можливостей обдарованих школярів, і відпрацювання на цій основі навичок
застосування інтерактивних технологій у роботі з даною аудиторією. Подібні
заходи також неодноразово знаходять своє відображення у роботі з
психологами освітніх закладів та спрямовуються на посилення змісту
діяльності психологічної служби в контексті вдосконалення професійних
можливостей вчительського складу щодо взаємодії з обдарованими дітьми.
Оскільки запорукою розвитку дитячих обдарувань є орієнтація вчителя на
створення умов для розвитку потенціалів обдарованих школярів, то важливо,
щоб педагог відзначався педагогічною рефлексією, тобто здатністю до
усвідомлення важливості розвитку в собі особистісно-професійних якостей, які
б слугували для нього передумовою забезпечення гуманістичної взаємодії з
обдарованими учнями. Як неодноразово підкреслює психолого-педагогічна
практика, тренінгова форма взаємодії слугує ефективним підходом щодо
стимулювання розвитку у вчителів таких особистісно-професійних якостей, як
уміння коректно виражати свої емоції, хвилювання та почуття, професійна
гнучкість у розв’язанні педагогічних задач, адекватна самооцінка, творчий
особистий світогляд, креативні якості, вміння спостерігати за обдарованими
дітьми та здатність на цій основі приймати виважені педагогічні рішення.
Стосовно домінування в сучасного вчителя професійних рис та якостей
характеру, то цілком доречним, на нашу думку, є твердження В.В.Химинця, за
яким є певні риси вчителя, без яких робота з обдарованими дітьми стає
неможливою [5]. В арсеналі можливого переліку психологічних характеристик
в якості пріоритету, за переконаннями автора, мають виступати сензитивність,
толерантність та емпатіійність педагога [5]. На думку С.В.Кушнікової, лише
«…той педагог досягає виховної мети, у просторі впливу якого розвиваються
культурні взаємини з вихованцем, визрівають і проявляють себе логічні
тонкощі буття, детермінує сумісна творчість» [2, с. 20].
У роботі з обдарованими дітьми важливо, щоб педагог був компетентним
стосовно діагностичних етапів виявлення обдарованих дітей (наявним
діагностичним інструментарієм). Однак, як відомо, обдарованим дітям
притаманною є своя психологія. Окремого значення мають психологічні
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особливості дітей з інтелектуальною, творчою та академічною обдарованістю.
Тому важливо, щоб використовувані психолого-педагогічні технології
відповідали особливостям обдарованої дитини, етапам її вікового зростання та
виду дитячої обдарованості.
Серед дорослих побутує стереотип, що діти з особливими освітніми
потребами не можуть відзначатися здібностями чи обдаруваннями. Однак, це
хибна думка. В історії людства можна назвати чимало випадків, коли люди, які
мали певні проблеми в розвитку, демонстрували свої розумові потенціали на
доволі високому рівні. Тому з цією метою О.В.Шевчишеною на базі
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було
ініційовано питання щодо проведення науково-дослідної роботи за темою
«Формування психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими
дітьми в умовах інклюзивного навчання». Дослідження здійснювалося
впродовж 2017-2020 рр. Програма даної роботи передбачала реалізацію завдань
констатувального та формувального експериментів, які в свою чергу
здійснювалися на базі Хмельницького ліцею № 15 імені О. Співачука.
Результати констатувального експерименту зазначають, що відстеження
професійних можливостей педагогів, оцінка рівня їх психологічної готовності
до роботи з обдарованими дітьми з особливими потребами за мотиваційновольовим,
інтелектуально-операційним
та
оцінювально-рефлексивним
критеріями виступає в якості запоруки досягнення вчителями ефективності в
процесі навчання та виховання даної категорії дітей [6]. Однак, проведення
констатувального зрізу не вичерпує всіх аспектів даної проблеми. В контексті
даної тематики назріло питання щодо розробки та апробації тренінгу з розвитку
психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми в умовах
інклюзивного навчання [7].
Аналіз результатів узагальнюючого етапу дослідження послугував в свою
чергу напрацюванню висновку стосовно того, що застосування тренінгу з
розвитку психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми в
умовах інклюзивного навчання довело свою ефективність. Порівняння
результатів до і після формувального експерименту продемонструвало
покращення показників психологічної готовності вчителя до роботи з
обдарованими дітьми за вище згаданими критеріями [8].
Оскільки подібна проблематика не набула належного поширення у
дослідженнях науковців та практиків, то подальші дослідження у цій сфері
повинні сприяти розвитку у вчителя здатностей адаптовувати існуючі
нововведення до можливостей обдарованих дітей з особливими потребами,
виробляючи на цій основі алгоритм дій стосовно актуалізації внутрішніх
потреб та мотивів обдарованих школярів в умовах інклюзивного навчання.
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В цілому розвиток внутрішніх ресурсів педагога, які слугують запорукою
ефективної роботи з обдарованими дітьми, в системі післядипломної
педагогічної освіти можливий двома шляхами: 1) систематизації знань про
процеси навчання та виховання обдарованих школярів); 2) за допомогою
тренінгів
сприяти
посиленню
в
педагога
собистісно-професійних
компетентностей.
Що стосується компетентнісного підходу, то О.М. Цільмак зосереджує
увагу на ключових компетентностях і вважає, що їх доречно класифікувати у
відповідності до спрямованості особистості (на себе, на інших, на діяльність)
(особистісна, соціальна та діяльнісна компетентності) [9]. Що стосується
базових професійних компетентностей, то ми розділяємо класифікацію
Л.Буркової [1], яка, систематизуючи професійні можливості педагога,
виокремлює наступні види професійних компетентностей, зокрема: соціальнодіагностична, соціально-моделювальна, соціально-прогнозувальна, соціальнопроектувальна та соціально-рефлексивна компетентності.
На думку Р.О.Семенової та її співавторів «Професійні та особистісні якості
вчителя не можна розглядати як застиглі, незмінні, оскільки з розвитком і
ускладненням сучасного життя відповідно зростає й обсяг вимог до соціальнопсихологічного складу особистості вчителя, а значить і до стилю його
професійної діяльності» [3, с. 65]. Останній, на думку авторів, «…ґрунтується
на основі постійного оновлення у галузі відповідних навчальних дисциплін,
різнобічної ерудиції в багатьох галузях науки та практики, різноманітних умінь
і навичок» [3, с. 65].
В цілому можна стверджувати, що зміст професійної підготовки педагога
до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти
акумулює трансляцію досягнень психолого-педагогічної науки та практики,
сприяючи їх творчому осмисленню вчителями. В якості умов реалізації
професійної підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми виступають:
1) організаційно-методичні умови (розробка системи підготовки педагога
до роботи з обдарованими учнями (розширення репертуару використовуваних
форм та методів роботи з вчителями)); координування діяльності керівників
системи освіти всіх рівнів (працівників регіональних центрів розвитку освіти)
та центрів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо
вдосконалення супроводу професійної підготовки педагога до роботи з
обдарованими школярами в закладах загальної середньої освіти;
2) педагогічні умови (забезпечення відповідності змісту навчання категорії
слухачів, вибір та адаптація на цій основі форм та методів навчання, надання
вчителям психологічних рекомендацій щодо роботи з обдарованими дітьми в
закладах загальної середньої освіти).
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Система роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти з професійної підготовки педагога до роботи з
обдарованими дітьми передбачає комплекс заходів, методів, і технологій, які
забезпечують можливість досягнення найоптимальніших результатів у
формуванні професійних компетентностей вчителя у роботі з обдарованими
учнями. В якості домінуючих заходів з розвитку професійної готовності
педагога до роботи з обдарованими школярами Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти в цілому виступають
моніторингові дослідження, психолого-педагогічні практикуми, ділові ігри та
семінари-тренінги щодо вдосконалення особистісно-професійних ресурсів
педагогів, необхідних їм для роботи з обдарованими школярами.
В якості очікуваних результатів виступають: високий рівень психологопедагогічних та методичних знань вчителів стосовно підтримки та розвитку
дитячої обдарованості, креативні якості особистості, незалежний світогляд,
широка ерудиція, готовність до самовдосконалення, високий рівень
внутрішньої мотивації, здатність до самокритики та перегляду своїх
професійних позицій, сформоване вміння налагоджувати з учнями партнерські
відносини та спілкуватися з ними на рівні конструктивного діалогу.
Оскільки післядипломна освіта не є сталою, а може коригуватись у
відповідності до цілей і завдань освіти загалом, то в нагоді можуть стати
наступні рекомендації, а саме: 1) включити у зміст післядипломної освіти
проведення для вчителів спецкурсів з наступних тем: «Сучасні психологопедагогічні підходи до розвитку дитячої обдарованості в умовах освітніх
викликів соціуму», «Психолого-педагогічні аспекти управління процесом
навчання обдарованих дітей в контексті сучасної системи освіти», «Технології
інтерактивного навчання у роботі з обдарованими школярами в залежності від
етапу вікового зростання»; 2) запровадити в освітньому процесі проведення для
педагогічних працівників тренінгових курсів з розвитку базових професійних
компетентностей, необхідних вчителю для забезпечення ефективної роботи з
обдарованими школярами; 3) запровадити в систему роботи інституту
проведення для педагогів постійно-діючого семінару з елементами тренінгу
«Психологічні засади взаємодії педагогів з обдарованими дітьми та їх сім’ями».
В контексті піднятої проблематики можна зробити наступні висновки. Поперше, професійна підготовка педагога до роботи з обдарованими дітьми
визначається не лише рівнем їх академічних можливостей, але й психологічною
культурою загалом. А тому сьогодні післядипломна педагогічна освіта здатна
виступати як зумовлений об’єктивними законами суспільного розвитку процес
постійного вдосконалення не лише академічних можливостей вчителя, але й і
його духовного та культурного потенціалів, що виступають в якості запоруки
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забезпечення гуманізації навчання та виховання обдарованих дітей та молоді.
По-друге, систематичний супровід професійної підготовки вчителя щодо
роботи з обдарованими школярами на базі Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти слугує в якості необхідної передумови
розвитку у нього особистісно-професійних компетентностей, необхідних для
забезпечення гуманізованої взаємодії в системі «педагог-обдарована дитина».
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ДІЄВІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ
УЧНІВ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Анотація. У тезах проаналізовано основні копінг-стратегії та
можливості їх використання задля успішної соціальної адаптації обдарованих
учнів у сучасному інформаційно-освітньому середовищі. Розглянуто значення
емоційного інтелекту в даному процесі, ефективні техніки для роботи з
обдарованими учнями.
Ключові слова: адаптація, копінг-стратегія, емоційний інтелект.
Summary. In thesis has been analysed the main copying-strategies and
possibilities of using them for successful social adaptation of gifted pupils in the
modern information educated environment. It has discussed the meaning of emotional
intellect in this process, effectives techniques for gifted pupils.
Key words: adaptation, copying-strategies, emotional intellect.
Сучасне динамічне інформаційно-освітнє середовище висуває досить
високі вимоги до юних здобувачів освіти. Учні сьогодні є втіленням
унікального поєднання впливів цифрових технологій, інноваційних досягнень
науки, соціальних мереж, віртуального спілкування, що водночас розширює
їхні можливості, але збіднює емоційну сферу та робить їх вразливими перед
викликами сучасного світу.
У кожної людини є свої власні способи боротьби з кризовими ситуаціями,
які виникають у процесі її життєдіяльності. Узагальнити їх можна за
допомогою багатовимірної моделі BASIC Ph, яку сформулював ізраїльський
професор Мулі Лаад [1]. Провівши численні теоретичні та практичні
дослідження, він виділив шість каналів, якими користуються люди для
подолання стану стресу і невизначеності. Ці канали також називають копінгстратегіями.
Копінг (англ. cope – упоратися, справитися) – здатність людини справитися
зі стресовою ситуацією, оволодіти нею [2, ст. 178].
Залежно від того наскільки активно людина діє у стресовій ситуації,
виокремлюють проблемно-центрований копінг та емоційно-центрований
копінг. У першому випадку особа здійснює активні спроби розв’язати
ситуацію, що виникла, і вийти зі стресу. В другому випадку – людина повністю
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захоплена своїми емоціями і не намагається подолати ситуацію, яка викликала
стрес.
Розглянемо детальніше ключові копінг-стратегії та їх особливості.
1. «В» – Belief and values – базові цінності (філософія життя, віра, моральні
цінності). Людина, яка надає перевагу даній копінг-стратегії, шукає опору у вірі
і духовних цінностях, які допомагають їй подолати складні моменти напруги.
Сюди відноситься як релігійна віра, так і політичні переконання, відчуття
власного призначення, прагнення до самовираження.
2. «А» – Affect and emotion – афекти, емоції. Це тип адаптації, при якому
людина використовує афективні або емоційні методи: сміх, плач, словесний
виклад своїх переживань в розмові з кимось, також можливе малювання,
читання.
3. «S» – Social – спільнота, приналежність, соціальна спілкування з
друзями, сім’єю, іншими значимими людьми. Особа, якій притаманна дана
копінг-стратегія, знайде підтримку в приналежності до групи, у виконанні
завдань, у тому, щоб виконувати якусь роль і бути частиною певної організації.
4. «I» – Imagination – творість, уява, інтуїція, фантазування, імпровізація.
Цей тип передбачає активне використання уяви – людина може марити на яву,
втішати себе нереалістичними способами вирішення проблеми, замасковувати
грубі факти реальності фантастичними образами.
5. «С» – Cognition and thought – свідомість, реальність, думка, логіка,
планування. Когнітивні стратегії включають збір інформації, вирішення
проблеми, самоорієнтацію, внутрішній діалог, складання списків дій та переваг.
6. «Ph» – Physiology and activities – фізична, чуттєва і діяльна модальність.
Людина, яка схиляється до даної копінг-стратегії, використовує фізичні, тілесні
методи боротьби зі стресом. Ці методи включають релаксацію, десенситизацію,
фізичні вправи і фізичну діяльність загалом [1].
Комбінація вище перерахованих елементів і визначає індивідуальний стиль
протидії
викликам
сучасного
інформаційно-освітнього
середовища
обдарованими учнями.
Важливо усвідомлювати, що одні канали можуть бути добре розвинуті, а
інші – практично не задіяні, адже в силу індивідуальних особливостей кожна
людина має певний набір стратегій подолання кризових ситуацій, до яких
звертається найчастіше.
Використання моделі BASIC Ph у психолого-педагогічному супроводі
процесу соціальної адаптації учнів сприяє виявленню типових у використанні
окремою особою каналів, пошуку варіантів активації латентних каналів, що
допоможе їй набути необхідної психологічної гнучкості для виходу із кризової
ситуації.
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Незаперечною є роль емоційного інтелекту в процесі успішної соціалізації
та соціальної адаптації дитини. Численні дослідження Д. Карузо, П. Саловея,
Дж. Майєрса, Д. Гоулмана й інших вчених, які розглядали емоційний інтелект
як сукупність ментальних здібностей до розуміння власних емоцій та емоцій
інших людей, підтверджують значення рівня розвитку емоційного інтелекту в
налагодженні ефективного міжособистісного спілкування, сприйнятті себе,
формуванні позитивного «Я-образу», регулюванні власної поведінки та
об’єктивному сприйнятті інших людей [3,4].
Усвідомлення і прийняття власних переживань, розуміння і повага до
почуттів інших, вміння регулювати і контролювати власні емоції сьогодні є
надзвичайно важливими ключовими компетентностями молодого покоління,
які необхідно формувати та розвивати задля успішної соціальної адаптації й
протистоянню життєвим труднощам.
Ефективною та дієвою в даному напрямку показала себе техніка
підведення підсумків дня «П’ять пальців». Задум даного методу належить
відомому тренеру з розвитку особистості Бодо Шеферу [5]. Техніка дуже
інформативна, спонукає до глибокої рефлексії, самоусвідомлення та прийняття
своїх переживань, аналізу взаємостосунків з оточуючими.
Суть її полягає у щоденному самоаналізі подій власного життя, у якому
перша буква назви кожного пальця руки підкаже, про що варто задуматися в
аналізі цього дня.
Перший палець – мізинець (літера »М» – «Мислю – значить існую») –
спонукає поміркувати, які знання і досвід сьогодні отримані. Що вигадав сам,
що цінного почув від інших? Де це знадобиться? Які були сьогодні помилки,
які висновки зроблено з їх аналізу, де і як можна це використовувати?
Варто виділити мінімум три хороші (цікаві та практичні) думки-знахідки –
це обов’язковий мінімум. Можна і більше, але менше не можна.
Наступний палець – безіменний (літера – »Б» – «Близькі») – наштовхне на
роздуми, що сьогодні зроблено мною для близьких та рідних.
Середній палець (літера «С» – «Стан душі»). Поміркуйте, яким був
сьогодні настрій, душевний стан.
Далі – вказівний (російською – указательный) палець (літера «У» –
«Послуги (Услуги)») – налаштує поміркувати, які я послуги сьогодні надав,
кому виявився корисним. Чиїми послугами зміг скористатися сам, кому за це
подякував?
Великий палець (літера «В» – «В здоровому тілі – здоровий дух, фізична
бадьорість») допоможе проаналізувати, як я відчував себе, що я сьогодні зробив
для свого здоров’я, підтримки нормальної форми.
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На завершення аналізу дня потрібно стиснути пальці в кулак (літера «К» –
«Концентрація на цілі») і поміркувати, які були цілі мого сьогоднішнього дня,
як і чим я сьогодні наближав себе до мети.
Переглянувши таким чином головні лінії минулого дня, учні вчаться
надалі формувати основу для правильної побудови подій свого життя,
прогнозувати наслідки власних дій, формувати ефективні стратегії
міжособистісної взаємодії, що сприяє їхній успішній соціальній адаптації в
сучасному світі.
Отже, важливе значення в роботі з обдарованими учнями належить
формуванню навичок застосування дієвих копінг-стратегії у відповідь на
виклики динамічного інформаційно-освітнього середовища сьогодення.
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Янішевська О. В.,
Психолог-методист, психологиня Миколаївської гімназії №3
Миколаївської міської ради, j0636472615@gmil.com
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ГІМНАЗИСТІВ У
ДИНАМІЧНІЙ ГРУПІ «ЮНІ ПСИХОЛОГИ» (З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Психологія – це наука життя, пізнання себе, прийняття свого
Внутрішнього – Я, Зовнішнього – Я, Соціального – Я.
На сьогодні в закладах здобувачів середньої освіти України немає
предмету психологія. Для того, щоб учні мали можливість теоретично й
практично доторкнутись до науки, я організувала в Миколаївській гімназії №3
засідання динамічної групи «Юні психологи».
Щороку серед учасників освітнього середовища проводиться опитування
щодо вивчення актуальних тем, які вони мріють розглянути, дослідити,
опрацювати на засіданнях динамічної групи. Кожен учасник опитування має
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можливість запропонувати актуальну для нього тему та виступити модератором
в організації тематичної зустрічі, заняття.
До складу групи входять за власним бажанням учні 5-11 класів,
представники з кожного класу, які приєднуються до тематичних занять,
тренінгів, арт-терапевтичних майданчиків, зустрічей із представниками
громадськості, видатними людьми міста Миколаєва, Миколаївщини, України.
Щотижня робиться анонс заходів для динамічної групи «Юні психологи».
Учасники визначаються заздалегідь із тим, яка тематика їм імпонує та можуть
визначитись із часом, плануючи свій тиждень. Щодня о 15:00 в навчальному
закладі, а під час дистанційного навчання на платформі Zoom проводяться
зустрічі.
З членами команди «Юні психологи» на засіданнях досліджуються
проблемні питання та запити підлітків. Діти набувають навичок самоорганізації
під час дистанційного навчання, вчаться складати раціональний режим дня,
розвивати комунікативні навички, працювати в команді, вести дискусію,
висловлювати свою думку, набувати досвід підтримки толерантних
взаємостосунків у колі ровесників, у сім’ї, в суспільстві. Розробляють і
реалізують волонтерські проєкти, тематичні флешмоби, інтелектуальні квести.
Ініціативна група щомісячно випускає відео-сюжети про взаємодію в
команді. На сторінці Миколаївської гімназії №3 додаються фотозвіти, відгуки
та перебіги заходів.
Представники динамічної групи «Юні психологи» на засіданнях
розвивають лідерські здібності, що дає їм можливість і впевненість проводити
години спілкування в своїх класах, проявляти активну позицію під час
публічних виступів і відкритих заходах на гімназійному, районному, міському,
обласному та Всеукраїнському рівнях.
Учні набувають навички з моделювання власної профорієнтаційної
траєкторію, відстежують динаміку щодо визначення з майбутньою професією,
спеціальністю, фахов. За десять років на базі Миколаївської гімназії №3
представляли науково-дослідницькі роботи з психології – 82 учасники, стали
членами територіального відділення Малої академії наук Миколаївської області
з секції психології – 65 осіб, призові місця під час конкурсу-захисту науководослідницьких робіт посіли 15 осіб, до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН пройшла 1 особа. Серед учасників
динамічної групи є випускники, які обрали професію «Психолог», «Соціальний
педагог».
Досвід напрацювань динамічної групи «Юні психологи» щороку
представляється на засіданнях педагогічної ради Миколаївської гімназії №3, на
батьківських зборах, на засіданнях і семінарах за участю практичних
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психологів і соціальних педагогів міста Миколаєва та області, на тематичних
конференціях МНУ імені Василя Сухомлинського, Національного університету
«Києво-Могилянська академія».
Представники динамічної групи «Юні психологи» проявляють активну
позицію в гімназійному освітньому середовищі. З завзятістю учениці 5-Б класу
(1 рік у команді) провели консультацію для однокласників з тем «Про дружбу»,
«Як організувати свою підготовку до контрольної роботи, як подолати зайве
хвилювання під час написання контрольних робіт». За ініціативи учня 6-А
класу (2 роки в команді) був випущений відео-матеріал до Дня толерантності,
за ініціативи учениці 7-А класу (3 роки в команді) і учениці 5-А класу (1 рік у
команді) були зроблені відео-сюжети про життя та перспективні плани юних
психологів, за ініціативи учениць 8-Б кл. (1 рік у команді), які виступили
співорганізаторами тематичної зустрічі «Як плекати свій талант?» для учнів 5-6
класів. Учні 9-10 класів (4 роки в команді) представили науково-дослідницькі
роботи з психології, учні 11 класів (5 років у команді) – члени територіального
відділення Малої академії наук Миколаївської області з секції психології.
24 листопада 2020 року учасники групи брали участь у Zoom-конференції
за запрошенням МНУ імені Василя Сухомлинського, факультету психології та
педагогіки, кафедри спеціальної освіти. Представляли досвід на
психологічному майстер – класі «Мистецтво жити разом». Досвід був
представлений на Zoom-конференції перед психологами міста Миколаєва.
Представники динамічної групи «Юні психологи» в режимі онлайн розповідали
про взаємодію та співпрацю в команді, про систему роботи та про те, як
реалізуються задуми й психологічні проєкти
Саме такий системний підхід у роботі психолога дає можливість
дослідити особливості розвитку гімназистів, своєчасно здійснити психологічну
підтримку та допомогу учням.
Посилання
до
матеріалів
про
життя
команди
«Юні
психологи»https://drive.google.com/file/d/1lDSORKRHa0YRfS6GuBrelul3VEmza_
IU/view?usp=drivesdk
Щотижня на сторінці Миколаївської гімназії №3 в рубриці «Психологія
очима дітей» додаються фотоколажі напрацювань, здобутки і відгуки учасників
динамічної групи «Юні психологи»
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Фотоколаж фрагменту Zoom-конференції
з теми «Емпатія. Емпатійна людина»

Фотоколаж фрагменту Zoom-конференції
з теми «Здібності, обдарваність і талант людини»
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Фотоколаж фрагменту Zoom-консультації «Самоаналіз досягнень, планування успіхів»
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