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– Зіграти хочеться мені з тобою в гру «Чи так чи ні?» тобі питання задаю 

– готуй же відповідь свою!  

У дітей є сигнальні картки зеленого та червоного кольору, якщо «так» – 

зелена, якщо «ні» – червона. 1. Я люблю свою Україну. (У цьому реченні 5 

слів?). 2. Я живу на Закарпатті ( Це речення складається із 3 слів?). 3. У слові 

«Латориця» три склади?  

Гра «Сплети вінок для мами». 

Мета: формувати у дітей уміння розрізняти м’які приголосні та тверді.  

На дошці малюнки дівчинки Оксанки та хлопчика Іванка; квітів.  

Учитель говорить слова: 

– Оксанка та Іванко збирають букет для мами. Але Оксанка може брати 

тільки квіти, назви яких починаються з м’яких приголосних. А Іванко – назви 

яких починаються з твердих приголосних. Допоможіть дітям. Оксанці 

допомагають дівчатка, а Іванкові – хлопчики.  

Учні складають віночок. 

Таким чином, учні першого класу засвоюють мовний матеріал на основі 

спостереження за мовними явищами, прийомами аналізу і синтезу. 

 

Література: 

1.Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. − 

№18. − травень, 2011. – С. 8-30.  

2. Методика навчання української мови в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. для студ. вищих навчальних закладів / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – 

К. : Літера ЛТД, 2012. – 364 с. 
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Одним із ключових завдань на етапі професійної підготовки фахових 

психологів постає сприяння розвитку суб’єктності особистості та 

професіоналізму діяльності. Суб’єктність особистості в контексті професійної 

діяльності фахівців соціономічної сфери, зокрема психологів, розглядається 

нами як професійно важлива, особлива інтегративна якість, що вміщує в собі і 

проявляється через спроможність особистості як суб’єкта розвивати, 

впоряджувати, оцінювати, контролювати, корегувати власну довільну 

активність. Одночасно з розвитком суб’єктності майбутній фахівець має 

набувати аутопсихологічну компетентність, яка є засадничою задля 

особистісно-професійного розвитку і досягнення професіоналізму в професіях 

соціального спрямування. 
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За психолого-акмеологічного підходу, аутопсихологічна компетентність 

передбачає усвідомлення особистістю власних індивідуальних особливостей, а 

також розуміння того, як треба діяти на основі знання про самого себе в різних 

життєвих ситуаціях, у тому числі і в контексті професійної діяльності 

(А. Деркач, Л. Степнова) [1]. В її основі знаходяться уміння особистості 

розвивати і використовувати власні психічні ресурси, створювати сприятливу 

для діяльності ситуацію шляхом зміни свого внутрішнього стану, спроможність 

набувати, закріплювати, контролювати, корегувати знання, вміння, навички 

щодо розвитку самопізнання, саморозуміння, самооцінювання, саморегуляції, 

самоздійснення, самоефективності тощо, гнучко перебудовувати внутрішній 

особистісний простір при виникненні непередбачених зовнішніх обставин, 

створювати вольову установку на досягнення значущих результатів в 

особистісно-професійному розвиткові. 

За Н. Кузьміною аутопсихологічна компетентність розуміється як 

система знань, умінь і навичок, що забезпечує майбутньому фахівцю не тільки 

загально-психологічну культуру, а й високий рівень розвитку професійної 

самосвідомості [2]. Професійна самосвідомість як соціально-специфічна форма 

самосвідомості людини, завдяки якій і у вигляді професійної Я-концепції 

фіксуються підсумки усвідомлення людиною себе як суб’єкта діяльності і як 

особистості на кожнім етапі професійного становлення, яка являє собою процес 

пізнання та самооцінки людиною своїх професійних якостей, а також ставлення 

до них й процес усвідомлення особистістю себе як суб’єкта власної професійної 

діяльності також спричинює розвиток аутопсихологічної компетентності 

фахівців [3, 311].  

Переважно аутопсихологічна компетентність проявляється і формується 

через готовність і здатність особистості здійснювати регуляційну діяльність у 

внутрішньоособистісному (інтраіндивідному) просторі, через цілеспрямовані 

усвідомлення нових уявлень про себе, змін особистісних диспозицій і 

діяльнісних характеристик [1; 4]. Аутопсихологічна компетентність 

проглядається й в уміннях особистості послуговуватися і розвивати власні 

потенціали, що є саме наслідком особливого роду психологічної діяльності – 

внутрішньоособистісної, результатом якої, у свою чергу, виступають 

саморозвиток, самовдосконалення, самоздійснення, самотворення тощо [4]. 

Відповідно, критеріями високого рівня розвитку аутопсихологічної 

компетентності майбутніх фахівців можуть слугувати: чітке усвідомлення 

власних професійних прагнень і перспектив, орієнтація професійних досягнень 

на найближче майбутнє, високо диференційоване уявлення про себе як 

професіонала і суб’єкта професійної діяльності, конгруентність образу 

«Я-професіонал», досяжність індивідуального професійного еталону, розвинені 

навички самоаналізу й самоосмислювання, стійкий інтерес до самого себе, 

високе саморозуміння; адекватна інтерпретація власних почуттів, потреб і 

устремлінь, позитивна адекватна професійна самооцінка, висока самоповага й 

самоприйняття, адекватний рівень самокритичності при низькому ступені 

самозвинувачення; інтернальний локус контролю в усіх значущих для 
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професійної діяльності сферах життєдіяльності: переконання у тому, що 

більшість важливих подій у професійному житті є результатом власних дій, 

впевненість, що самостійно можна досягати успіхів і реалізовувати свої цілі у 

майбутньому, відчуття, що особисті дії є важливим чинником організації 

власної професійної діяльності й здобутків у ній, переконання у своїй 

спроможності контролювати власні формальні й неформальні міжособистісні 

взаємини, що супроводжують професійну діяльність; готовність до 

саморозвитку, що супроводжується панівним бажанням і пізнавати, і змінювати 

себе; усталена впевненість у собі й своїх можливостях, розвинені 

самокерованість і самопослідовність. 
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Розв’язання важливої для виробництва й суспільства в цілому проблеми 

розвитку професійного творчого потенціалу особистості вимагає й аналізу 

особливостей її самореалізації як суб’єкта науково-технічної діяльності. У 

зв’язку з цим доцільно розглянути специфіку механізмів самореалізації 


