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Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

розправлення грудної клітки, які бажано виконувати одночасно з рухами рук. Такі вправи запобігають 
викривленню хребта [2, с. 33].

Науковець О.Д. Дубогай доводить, що ефективним засобом зниження та ліквідації гострої і попередження 
хронічної розумової втоми молодших школярів протягом навчального дня є фізичні вправи та рухливі ігри на 
великих перервах щодня. їхнє проведення комплексно сприяє поліпшенню в учнів показників фізичного 
розвитку, зростанню показників рухової підготовленості, зменшенню пропусків навчальних днів через хворобу, 
своєчасному зняттю розумової втоми і більш успішному сприйняттю навчального матеріалу дітьми [3, с. 61-62].

Однією з важливих форм навчального розвантаження молодшого школяра в режимі навчального дня є 
«година здоров'я», яка проводиться щоденно, тривалістю 40-60 хвилин після останнього уроку або у групах 
продовженого дня. Значення «годин здоров'я» полягає у раціональному чергуванні розумової та фізичної 
діяльності, зміцненні здоров'я засобами фізичної культури, підвищенні рівня фізичної підготовленості 
молодших школярів. До складу годин здоров'я відносять: рухливі та спортивні ігри, загальнорозвивальні 
вправи, спортивні естафети та конкурси. Особливість методики проведення «годин здоров'я» полягає у 
загальному ігровому характері. Вони мають бути чітко організовані. Після шикування учнів та пояснення 
завдань, що стоять перед дітьми, проводиться ходьба, біг у середньому темпі та загальнорозвивальні вправи. 
Основний час «годин здоров'я» займають спортивні та народні ігри [2, с. 84-85].

На уроках учні перебувають у вимушеному статичному положенні, що призводить до стомлення м ’язів. Це 
викликає появу ознак рухового неспокою і веде до порушення правил сидіння за партою. При такому 
положенні дихання учнів стає поверховим та неглибоким, уповільнюється кровообіг, погіршується обмін 
речовин. Також знижується рівень сприймання учнями навчального матеріалу, їхні рухи стають хаотичними і 
повільнішими, в них з’являється відчуття втоми. Як наслідок -  порушується надходження кисню до внутрішніх 
органів, насамперед головного мозку, що сприяє передчасному втомленню. Тому чергування навчальної праці з 
фізичним навантаженням у початковій школі має особливе значення. Активному відпочинку дітей допоможе 
проведення фізкультурної паузи, яка стане доброю розминкою для м ’язової системи дитини.

Фізкультурні паузи проводять під час приготування домашніх завдань як удома, так і під час перебування 
у групі продовженого дня. Фізкультурні паузи відрізняються від фізкультхвилин змістом і тривалістю. До 
їхнього складу відносять різноманітні фізкультхвилинки, але їх кількість збільшується до 5-7, а тривалість 
проведення -  до 5-10 хвилин. До їх складу також можна вводити загальнорозвивальні вправи, повільний біг, 
рухливі ігри. За сприятливих погодних умов фізкультпаузи доцільно проводити на свіжому повітрі [2, с. 66-67].

Майбутньому вчителеві початкової школи варто пам’ятати, що одноразове виконання фізичних вправ не 
викликає стійких змін в дитячому організмі. Для їх формування потрібна систематичність і поступове 
збільшення фізичного навантаження. Рухового режиму молодшого школяра доцільно дотримуватись протягом 
усього навчального року. Фізичні вправи, інтенсивність і обсяг навантаження, тривалість і частота повторень 
мають відповідати стану здоров'я і функціональним можливостям молодшого школяра.
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Наталія Вишнівська 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОБРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІКТЛ-ТНТЕРНА ТТВ

Соціально-економічні та політичні трансформації в Україні зумовлюють пошук шляхів підвищення 
ефективності морального виховання молоді. Адже загострення політичних, економічних суперечностей призвели 
до зміни життєвих цінностей та ідеалів, що виявляється у прояві лицемірства, цинізму та жорстокості у людських 
взаєминах.

За таких обставин особливої актуальності набуває проблема виховання в молодого покоління милосердя 
як моральної якості особистості, в основі якої лежить любов до оточуючих, та прояві добротворчої діяльності 
яка проявляється у наданні допомоги та підтримки тим, хто її потребує, виходячи із загальнолюдських 
принципів гуманності та взаємодопомоги, яка здійснюється виключно безкорисливо.

На думку М. Дьоміна, діяльність -  це «цілеспрямований процес перетворення дійсності, створення 
матеріальних і духовних цінностей, мотивований процес використання тих або інших засобів досягнення мети».

160
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Дослідник стверджує, що структурою діяльності є діалектичний взаємозв’язок двох підсистем: предметної 
діяльності (інтелектуальної, оцінної, емоційної та практичної) і спілкування (або комунікативної) [2, с. 126].

О. Леонтьєв визначає діяльність одиницею життя, реальна функція якої полягає в орієнтації суб’єкта у 
предметному світі. За всієї своєрідності діяльність людського індивіда є системою, включеною в систему 
суспільних відносин; поза цими відносинами діяльність взагалі не існує [4, с. 82].

Зіставляючи наведені вище точки зору, можна виділити в них загальне: діяльність розглядається як 
цілеспрямоване перетворення дійсності. «Серед компонентів діяльності дослідники називають мету, мотиви, 
предмет, дії, операції, засоби, способи, умови».

Отже, з точки зору психології, у структурі діяльності прийнято виокремлювати наступні компоненти в їх 
точній логічній послідовності: потреба -  мотив -  мета (завдання) -  засоби (досягнення мети) -  дії -  операції. 
Усе зазначене вище дозволяє нам констатувати, що кожен вид діяльності має цілком визначений зміст потреб, 
мотивів, завдань, засобів, дій та операцій.

Проте не кожна діяльність може бути визначена як сфера процесу виховання. Л. Канішевською зауважує, 
що «такими можуть вважатися лише ті її різновиди, у яких діяльність дитини спрямовується на пізнання і 
перетворення навколишнього світу й самої себе, відбувається виховна взаємодія і, як наслідок, вона оволодіває 
тими чи іншими елементами соціального досвіду, людської культури» [3, с. 50-51].

Дослідники В. Абраменкова, О. Запорожець, Я. Коломийський, Я. Неверович, О. Овчаренко наголошують 
на необхідності залучення учнів молодшого шкільного віку до спільної добротворчої діяльності як основи 
формування взаємовідносин учнів, формування в них багатьох особистісних якостей, «які характеризують 
дитину як соціальну істоту» [6, с. 79].

У свою чергу Я. Коломийський розглядає спільну діяльність як основу формування взаємовідносин 
вихованців, розвитку їх співробітництва. Дослідник наголошує на значущості ролі соціальних зразків-еталонів 
(діяльнісних, естетичних, етичних) в регуляції поведінки дитини та виконанні визначених соціумом орієнтирів 
поведінки, що викликають певні настановлення, відносини, позиції.

На думку В. Абраменкової, за допомогою спільної діяльності реалізуються відносини учнів один з одним, 
що виявляються в конкретних діях, обміні інформацією, через взаємодопомогу. Науковець зазначає, що 
здатність дитини до ідентифікації розвивається у спільній із дорослими та однолітками діяльності, що 
передбачає зміну позицій, ролей, статусів, у процесі якої учневі надається можливість опановувати різні 
сторони поведінки, переживати радощі й сум іншої людини як свої особисті.

О. Запорожця, Я. Неверович наголошують, що за допомогою спільної діяльності, яка опосередкована 
емоційними еталонами -  моральними нормами, -  у дитини складається емоційне ставлення до людей, 
зароджується емпатія. Дослідники наголошують, що у процесі усвідомленої діяльності молодший школяр 
реалізує свої взаємини зі світом, що оточує, починає по-новому розуміти й емоційно реагувати на події, що 
відбуваються. Емоції, які виникають у процесі спілкування та спільної діяльності з іншими людьми, сприяють 
засвоєнню моральних норм, еталонів, які засвоюються у три етапи:

1) створення орієнтованої основи;
2) засвоєння певних способів поведінки, що є необхідними для успішного засвоєння дій;
3) перетворення вимог, які висувають дитині, в її внутрішні моральні спонуки.
Отже, у процесі спільної добротворчої діяльності вихованець вчиться співпереживати, оволодіває 

вміннями виявляти своє ставлення та відображає його в різних доступних віку формах і продуктах діяльності.
У молодшому шкільному віці провідною є навчальна діяльність, яка організовується в школах-інтернатах 

на уроках та під час самопідготовки. Навчальна діяльність дає можливість дітям не тільки засвоювати знання 
про навколишній світ, інших людей і власну особистість, розвивати інтереси та пізнавальну активність, а й 
створює умови для групової роботи на уроці та під час самопідготовки, яка відбувається в атмосфері 
узгодженої взаємодії учнів, що створює підгрунтя для виникнення відносин відповідальної залежності, 
взаємоконтролю, підвищує мотивацію й формує колективістські взаємовідносини зазначеного вище 
контингенту вихованців.

У школах-інтернатах діяльність дітей має свої особливості, які, по-перше, зумовлені закритим 
(напівзакритим) характером цих закладів. Діяльність учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів, як 
правило, рідко виноситься за межі навчального закладу, що «обмежує її сферу і збіднює зміст». По-друге, 
більшість вихованців шкіл-інтернатів -  соціально занедбані діти, «чий попередній досвід доцільної діяльності 
вкрай недостатній».

Загальноосвітні школи-інтернати мають значні можливості щодо виховання милосердя. Адже в них 
уможливлюється тривале спілкування учнів з педагогом, що як правило, сприяє налагодженню доброзичливих 
емоційно-ціннісних відносин. До того ж, завдяки тривалому контактуванню дітей із вихователем стає 
можливим застосування інсценізацій, рольових ігор, виховних ситуацій, насичених моральним змістом. 
Інтернатні заклади забезпечують освітній простір, спрямований на формування не тільки когнітивного 
складника милосердя, а й емоційно-ціннісного та поведінково-діяльнісного його складників [1].

Кожний вид діяльності -  навчальна, ігрова, трудова, ціннісно-орієнтаційна, художньо-естетична, 
екологічна, комунікативна, спортивна, туристсько-краєзнавча, громадсько-суспільна -  являє собою потенційні 
можливості щодо виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку.
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Тгрова діяльність цінна тим, що у процесі гри відбувається пізнання вихованцем навколишнього світу; 
ігровий метод пов’язаний із визначенням ролі та її прийняттям, що відбувається на трьох рівнях: когнітивному, 
емоційному та поведінковому.

Гра є важливим засобом виховання милосердя за таких умови: звернення уваги школярів на емоційні 
переживання персонажів, визначення стану партнера по грі за виразом обличчя, інтонацією, емоційними 
реакціями, виявлення турботливого відношення до людей, надання допомоги тим, хто її потребує .

Отже, ігрова діяльність створює сприятливі можливості для задоволення потреби дітей у 
міжособистісному спілкуванні і є одним із засобів виховання милосердя.

У процесі ігрової діяльності в учнів молодшого шкільного віку інтенсивно розвивається здатність до 
співчуття та співпереживання, оскільки саме з ігровою діяльністю пов’язана здатність дитини приймати 
позицію іншої людини, переживати за неї; програвати варіанти взаємин з оточуючими [6, с. 75].

Трудова діяльність учнів шкіл-інтернатів створює сприятливі умови для виховання моральних якостей, у 
тому числі й милосердя. Так, самообслуговування, суспільно корисна праця в школі-інтернаті передбачає 
виконання доручень, участь у чергуваннях, працю на користь оточуючих людей. Отже, трудова діяльність не 
тільки стимулює вироблення в учнів молодшого шкільного віку трудових умінь і навичок, а й сприяє 
формуванню таких важливіших моральних якостей як милосердя, взаєморозуміння, взаємодопомога, співчуття, 
турботливе ставлення до оточуючих тощо.

Громадсько-суспільна діяльність створює сприятливі умови для розвитку в учнів молодшого шкільного 
віку організаторських і комунікативних навичок, а саме: залучає їх до системи соціально орієнтованого 
спілкування, суспільно значущих справ; сприяє вихованню здатності розуміти іншу людину, перейматися її 
турботами, хвилюваннями, інтересами, допомагати їй; забезпечує формування ціннісного ставлення до інших 
людей [7, с. 112-113].

Художньо-естетична діяльність сприяє засвоєнню вихованцями естетичних знань, задоволенню 
естетичних потреб, залученню до творення прекрасного в житті й мистецтві, розвитку естетичних умінь і 
навичок, а також формуванню здатності розрізняти прекрасне й огидне в суспільстві, мистецтві, людині [7, с. 
112-113]. ’ ’

H. Миропольська зазначає, що розвинене споглядання творів мистецтва пов’язане із співпереживанням та 
переживанням, соціокультурна роль яких полягає в тому, що в них консолідується вся повнота людського 
світоставлення як суб’єктивна співпричетність до форм життя і діяльності, в яких суб’єкт практично може і не 
перебувати. Співпереживання -  це особливий внутрішній механізм входження одних людей у діяльність інших, 
у їхній внутрішній світ, події та явища довкілля [5, с. 17].

Спілкування як діяльність бере на себе сутнісне навантаження щодо формування в дитини емпатії. 
Спілкування об’єднує вихованця й педагога, допомагає педагогу школи-інтернату передати учневі досвід 
власних відчуттів, а дитині -  приймати цей досвід. Продуктивне спілкування завжди відбувається за умов 
взаємного бажання спілкуватися, «..і цей емоційний фон підсилює якість сприйняття. Спілкування може 
відбуватися з приводу якої-небудь діяльності, тоді воно супроводжує її та вже не є самоціллю. І в тому, і в 
іншому випадку спілкування є продуктивним щодо розвитку почуттів дитини» [6, с. 79]. Гуманістична 
спрямованість спілкування досягається «педагогічною корекцією міжособистісних взаємодій дітей та 
особистим прикладом вихователя як зразка для наслідування».

Виховний вплив діяльності, у тому числі й виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку, що 
навчаються у школах-інтернатах, залежить від умов і характеру її організації, а саме: моральний, особистісно й 
суспільно значущий зміст діяльності учнів, посильність, доступність і добровільність діяльності; усвідомлення 
вихованцями мети майбутньої діяльності, внутрішнє прийняття ними цілей діяльності; дотримання структури 
діяльності; цілеспрямоване планування діяльності школярів; педагогічно доцільне поєднання різних видів 
дитячої діяльності з елементами гри; поступовий розвиток дитячої діяльності від гри до суспільно корисних 
справ; включення в діяльність кожного вихованця; урізноманітнення видів і організаційних форм, методів і 
прийомів діяльності; зняття невпевненості, страху перед діяльністю; стимулювання бажання виконувати ту чи 
іншу справу, тобто використання гуманних способів залучення учнів до діяльності; створення умов для вияву 
кожним з них активності у процесі досягнення результату; використання широкого діапазону стимулів з метою 
впливу на мотивацію кожного школяра; утвердження довірливо-діалогового стилю спілкування педагога з 
вихованцями; створення умов, за яких кожна дитина мала б можливість неодноразово пережити почуття 
справжнього успіху, сприяння створенню дружньої атмосфери, взаємодопомоги, довіри, доброзичливості, 
співробітництва, співпереживання, турботи.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ВИЩОЕО НАВЧАЛЬНОЕО ЗАКЛАДУ Ж  УМОВА ПРОФЕСІЙНОЕО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОЕО ПЕДАГОЕА

Однією із умов модернізації освіти є впровадження інноваційних підходів у навчально -виховний процес. Інтенсивний 
розвиток педагогічної інноватики на сучасному етапі відчутно впливає на погляди і природу педагогічного процесу, 
професійну діяльність педагогічних колективів навчальних закладів усіх типів. В той же час традиційна підготовка фахівців, 
орієнтована на формування знань, умінь, і навичок в предметній галузі, все більше відстає від сучасних вимог. Випускники 
ВНЗ відчувають труднощі в адаптації до швидкоплинних змін на ринку праці, оскільки в стінах вищих навчальних закладів 
вони часто отримують статичні, а не динамічні знання, які протягом життя можна поповнювати й оновлювати.

Значна роль у формуванні інноваційного потенціалу майбутнього педагога, вибору шляхів вирішення зазначеної 
проблеми відводиться кафедрі ВНЗ. Вона є визначальною ланкою навчально-виховного процесу і несе повну відповідальність 
за проведення навчально-виховної і методичної роботи з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін, здійснення 
наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом, а, отже, від її інноваційного потенціалу 
майбутнього фахівця.

Проблема загальної педагогічної інноватики є предметом наукових досліджень К. Ангеловські, X. Бермета, К. Вазіна, л. 
Еамільтона, Н. Ероса, Д. Даниленко, Р. Едем, В. Кваші, М. Кларіна, В.Лазарєва, О. Лоренсона, В. Николко, С. Полякова, О. 
Попової, М. Поташника, А. Хаберман, Д. Чен та ін.).

Теоретичний огляд наукової літератури дає можливість виокремити різні підходи до визначення поняття інновації. Деякі 
науковці вважають інновації комплексним процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в 
галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень. Інші заперечують, що інновації не можуть зводитися до створення 
засобів. Як справедливо зауважує, зокрема, професор І. Підласий, інновації - це й ідеї, і процеси, і засоби, і результати, узяті в 
єдності якісного вдосконалення педагогічної системи [2, с.6].

Незважаючи на певні відмінності у трактовці явища, що визначається поняттям «інновації», всі дослідження пов’язують 
його із наявністю нового, відмінного від того, що вже є, звертаючи увагу при цьому на те, що це процес і результат створення 
нового в будь-якій сфері ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ [5, С .7].

Отже, інновації в освіті - це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, 
педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних 
компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану. Слово «інновація» має комплексне значення, 
оскільки складається з двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації [3, с.338].

Інноваційна діяльність кафедри здійснюється у загальній системі інноваційної діяльності інших підрозділів інституту та 
університету вцілому. В залежності від напряму педагогічної галузі інноваційна діяльність кафедр має свою специфіку. Вона 
підпорядковується єдиним вимогам, що визначаються законодавчими і нормативними документами, Концепцією розвитку 
навчального закладу, конкретизується та доводиться до виконання відповідними підрозділами ВЕІЗ.

ЕІа засіданнях кафедри відбувається обговорення основних проблем, шляхів їх усунення та перспектив роботи щодо 
формування інноваційного потенціалу майбутніх педагогів; здійснення практичної діяльності з розробки, наукового 
обгрунтування та апробації інноваційних педагогічних технологій у наукових об’єднаннях, експериментально-дослідних та 
наукових лабораторіях; пропаганду і впровадження прогресивних педагогічних технологій через участь у роботі методичних 
об’єднань учителів та створення власних авторських шкіл.

Серед форм оволодіння знаннями та вміннями інноваційної діяльності науково-педагогічними працівниками, а відтак і 
формами підвищення їхнього професійного рівня, виділяють науково-практичні конференції, психологічні семінари - 
практикуми, проблемні творчі семінари, навчальні тренінги, педагогічні
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