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Сучасний нихоїший процес: сутність та інноваційний потенціал

ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах стрімких глобалізаційних та євроінтеграційних змін 
Ін > цім і ок системи освіти визначається невпинним пошуком вагомих важелів 
мі і нїї ну на підвищення якості педагогічного процесу. Виникає суспільна Потреба 
н і у мамі-іації взаємин, кристалізації психолого-педагогічних знань як важливого 
і»ио(>у, що впорядковує внутрішній світ людини. Цю самоорганізаційну 
і сі ідеї і цію» яка набуває масштабності, необхідно свідомо спрямувати й 
організувати, оскільки в ній криється величезний виховний, 
і оціально-політичний і цивілізаційний потенціал.

Активно реагує на гострі виклики сьогодення Інститут проблем виховання 
11.1 тональної академії педагогічних наук України -  потужна науково-дослідна 
установа, яка впродовж багатьох років провадить інноваційні наукові 
дослідження у царині педагогіки і психології, плекає молодих науковців. Адже 
і порча постать соціально відповідального педагога-дослідника, його професійна 
компетентність, імідж, престиж, авторитет набувають виключно важливого 
шачення в усвідомленні філософії змін, які відбуваються у світі.

Сучасні освітяни-науковці, що в тісній взаємодії з педагогами-прахтиками 
вирішують актуальні проблеми виховання особистості, спираючись ца міцні 
підвалини фундаментальних досліджень, мають бути одночасно й 
далекоглядними інноваторами. їм необхідно бачити стратегічні персцективИ) 
професійно розвиватися як експертам з динаміки змін, бути вмілими носіями 
змін, знати, як вправлятися із силами змін, використовуючи Переваги 
позитивних і послаблюючи вплив негативних. Розмаїття інноваційних 
перетворень, які здійснюються на сучасному етапі в освітніх закладах різних 
типів і рівнів акредитації, потребують ґрунтовного науково-методИЧНОГо 
шбезпечення. Створення системи такого забезпечення неможлцве без 
постійного професійного розвитку і саморозвитку педагога-науковця.

Увага педагогічної спільноти на традиційній звітній науково-практичній 
конференції Інституту проблем виховання НАГІН України “Сучасний виховний 
процес: сутність та інноваційний потенціал ”, що відбулася 10-11 квітня 2014 
року, була спрямована на обґрунтування теоретико-методичних оріЄНТирів 
досліджень сучасного виховного процесу; визначення науково-теоретичного 
підґрунтя виховання особистості; глибоку і різнобічну характеристику змісту та 
технологій сучасного виховання дітей та учнівської молоді; висвітлення 
особливостей реалізації виховного процесу в різних соціальних структурах; 
виявлення виховного потенціалу освітнього процесу.

Учасників конференції урочисто привітала Сухомлинська Ольга Василівна, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАГІН України, 
академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 
України. У  доповіді вона акцентувала увагу на тому, що в умовах інноваційного 
типу суспільного прогресу, всеохоплюючої глобалізації, євроіНХеграції, 
зростаючої конкуренції особливо загострюється і багатоаспектно проЯВЛЯ€Ться 
проблема забезпечення ефективності процесу виховання. Відтак посилюється 
роль Інституту проблем виховання НАПН України як стратегічного орієнтира,
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Сучасний викопний процес: сутність та інноваційний потенціал

ПЕРЕДМОВА

V сучасних умовах стрімких глобалізаційних та євроінтеграційних змін 
|н»пійшк системи освіти визначається невпинним пошуком вагомих важелів 
ми нішу на підвищення якості педагогічного процесу. Виникає суспільна потреба 
п і у мані іації взаємин, кристалізації психолого-педагогічних знань як важливого 
шсобу, що впорядковує внутрішній світ людини. Цю самоорганізаційну 
іі'іідічіціїо, яка набуває масштабності, необхідно свідомо спрямувати й 
орі тіізуїшти, оскільки в ній криється величезний виховний,
« оцішіьііо-иолітичний і цивілізаційний потенціал.

Активно реагує на гострі виклики сьогодення Інститут проблем виховання 
І Іаціональної академії педагогічних наук України -  потужна науково-дослідна 
уі пшова, яка впродовж багатьох років провадить інноваційні наукові 
дослідження у царині педагогіки і психології, плекає молодих науковців. Адже 
і порча постать соціально відповідального педагога-дослідника, його професійна 
компетентність, імідж, престиж, авторитет набувають виключно важливого 
н і вчені і я в усвідомленні філософії змін, які відбуваються у світі.

Сучасні освітяни-науковці, що в тісній взаємодії з педагогами-практиками 
вирішують актуальні проблеми виховання особистості, спираючись на міцні 
підвалини фундаментальних досліджень, мають бути одночасно й 
шшскої лядними інноваторами. їм необхідно бачити стратегічні перспективи, 
професійно розвиватися як експертам з динаміки змін, бути вмілими носіями 
»мій, знати, як вправлятися із силами змін, використовуючи переваги 
но пітніших і послаблюючи вплив негативних. Розмаїття інноваційних 
пере шорень, які здійснюються на сучасному етапі в освітніх закладах різних 
і її 11 і н і рівнів акредитації, потребують ґрунтовного науково-методичного 
ііібе знечення. Створення системи такого забезпечення неможливе без 
і юс і ійного професійного розвитку і саморозвитку педагога-науковця.

Увага педагогічної спільноти на традиційній звітній науково-практичній 
конференції Інституту проблем виховання НАПН України “Сучасний виховний 
процес: сутність та інноваційний потенціал ”, що відбулася 10-11 квітня 2014 
року, була спрямована на обґрунтування теоретико-методичних орієнтирів 
досліджень сучасного виховного процесу; визначення науково-теоретичного 
підґрунтя виховання особистості; глибоку і різнобічну характеристику змісту та 
і і' ч пологій сучасного виховання дітей та учнівської молоді; висвітлення 
особливостей реалізації виховного процесу в різних соціальних структурах; 
мияшісння виховного потенціалу освітнього процесу.

Учасників конференції урочисто привітала Сухомлинська Ольга Василівна, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Н А П Н  України, 
ік.ідемік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Н А П Н  
України. У доповіді вона акцентувала увагу на тому, що в умовах інноваційного 
їм ну суспільного прогресу, всеохоплюючої глобалізації, євроінтеграції, 
ірис гаючої конкуренції особливо загострюється і багатоаспектно проявляється 
проблема забезпечення ефективності процесу виховання. Відтак посилюється 
роль Інституту проблем виховання Н А П Н  України як стратегічного орієнтира,
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Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

М ЕТА: Формування у дітей старшого дошкільного віку 
впевненості В собі V ГОУПОВІЙ діяльності

Принципи формування у дітей старшого дошкільного віку впевненості в собі в
груповій діяльності:

гуманності, позитивності, цілісності, демократизації, інтеграції

Компоненти впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку:
комунікативно-мовленнєвий, когнітивно-прогностичний, діяльнісно-мотиваційний, 

емоційно-оцінювальний, індивідуально-груповий

□ Е

я
м /•наявність методичного забезпечення;

--------- \

о • збагачення вже існуючих програм компонентами, що спрямовують
І . старшого дошкільника на розвиток впевненості в собі у груповій

Ж діяльності; І ?ш
.5 • методична робота з пед. колективом, що передбачає розвиток мотивації 5 *  

1 ви
о за збагачення знань, умінь і навичок щодо розвитку впевненості дитини в § 3и
се собі у груповій діяльності; І З
5 • просвітницька робота з батьками, їх мотивування та залучення до у Єс1 соціального життя дитини; г 2 £©
я • активізація вихователями позитивного психологічного клімату у 5 Й

21 ?)5
*5

дитячому колективі, стимулювання групової взаємодії шляхом введення 3 п
групових принципів; а' §

1 • формування у дітей розуміння проблеми впевненості у собі та ролі -• ся з (а
Аи в ній групової діяльності;
а
0

^•уведення програми “Формуємо впевнену особистість” . ^ )
____>

Методи та форми групової роботи:
тематичні, інтегровані заняття, бесіди, ігри, малювання, моделювання ситуації, 

невербальні методи групової роботи, гурткова робота

Методичне забезпечення:
- у кожній групі оформити куточок впевненості, де знаходяться результати 
творчості дітей різної тематики;
- створення у групах відповідного простору, де знаходяться творчі матеріали заготовки 
для ігор;
- для проведення розважальних заходів тематичного спрямування зала оформлюється 
відповідно;
- створення виставок презентацій для батьків, під час яких діти могли б 
демонструвати власні особистісні досягнення

Кінцевий результат -  сформована у дітей старшого дошкільного віку впевненість у

Рис. 1. Модель формування у дітей старшого дошкільного віку 
впевненості в собі у груповій діяльності
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Когнітивно-прогностичний компонент передбачає акцентування уваги на 
розумінні дитиною проблеми впевненості у собі. Розуміння дошкільником 
(пітливості розвитку умінь та якостей впевненої у собі людини сприяє 
. пімулюванню інтелектуальних процесів та підвищенню мотивації. У  процесі 
у чисті дошкільника у розробленій нами програмі “ Формуємо впевнену 
особистість дошкільника” розкривається його внутрішній потенціал, а з тим і 
м(>е шечується пізнавальна активність.

Діяльнісно-мотиваційний компонент передбачає процес особистісного 
розвитку дитини, який проходить в атмосфері спонтанності та невимушеності, 
і руповій взаємодії. Групова діяльність у процесі розвитку впевненості старшого 
дошкільника у собі слугує високим мотиваційним фактором, адже спрацьовує 
ефект “ послідовності” . Групова взаємодія, яку передбачає Створена нами 
програма “Формуємо впевнену особистість дошкільника” , сповнена творчими 
поїданнями, що стимулюють дитину до саморозкриття, довіри до тих, хто її 
оточує. Розвиток емоційно-оцінювального компонента також відіграє одну із 
ііііжливих функцій, адже лежить в основі таких специфічних відчуттів, як: 
шдоволення власної допитливості, зацікавленість певним явищем, прагнення 
иідчувати інтерес до себе з боку вихователів та однолітків, бути кращим, 
успішнішим, вирізнятися з-поміж інших тощо.

Індивідуально-груповий компонент передбачає зал ученість батьківського 
і а педагогічного колективу до формування впевненої в собі особистості. У  
контексті проведення нашої програми вагомості набуває створення сімейної 
атмосфери, подібної до клімату ДНЗ. Злагоджена робота батьків та колективу 
ДНЗ дасть змогу ефективно сформувати дитину як впевнену у собі особистість. 
Індивідуальний підхід у процесі групової діяльності здатен розкрити особистість 
та сформувати ті якості, які необхідні для відчуття Дитиною упевненості у собі в 
будь-якій життєвій ситуації.

У  моделі також представлено методи та форми роботи зі старшими 
дошкільниками, методичне забезпечення та організаційно-педагогічні умови, 
упровадження яких є обов’язковим під час формування впевненого у собі 
старшого дошкільника. Кінцевим результатом реалізації запропонованої моделі 
є сформована у дітей старшого дошкільного віку впевненість у собі як запорука 
успішності в майбутньому житті.

Література
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. -  К. : 

Либідь, 1997, -376 с.
Н. В. Стаднік,

м. Київ
ВЗАЄМОДІЯ С ІМ ’ Ї І Ш КОЛИ:

СУТН ІС ТЬ , ПРИНЦИПИ, НАПРЯМ И, СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦ ІЇ

Розкрито сутність взаємодії сім ї  і школи й доведена її важливість як чинника 
підвищення педагогічної культури батьків та оптимізації сімейного виховання. Розглянуто 
основні напрями реалізації цієї взаємодії, принципи та способи її організації

Ключові слова: взаємодія сім ї  і школи, батьки, дитина, педагогічна культура батьків.
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Взаємодія сім’ї і школи -  складна проблема, що пройшла в своєму 
розвитку тривалий час, набуваючи різної спрямованості, характеризуючись 
різними підходами до її розв’язання на різних етапах поступу суспільства. Однак 
і сьогодні взаємодія цих двох соціальних інститутів не втрачає своєї 
актуальності, наповнюючись новим змістом, що зумовлено процесами, які 
відбуваються в системі освіти загалом і в сім’ї  зокрем а.

На важливості проблеми взаємодії сім’ ї  і школи наголошується в Законі 
України “Про освіту” , де зазначено, що “батьки мають право: вибирати 
навчально-виховний заклад для неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до 
органів громадського самоврядування в закладах освіти; звертатися до органів 
державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, 
виховання дітей, сприяти здобуттю дітьми освіти в загальноосвітніх 
навчально-виховних закладах...”  [З, с. 430].

Хоча в Законі безпосередньо не згадується взаємодія сім’ї і школи як така, 
закладені в його статтях положення орієнтовані на реалізацію цього процесу й 
перебувають у прямій залежності від успішної його реалізації.

Теоретико-прикладні аспекти взаємодії сім’ї і школи у вихованні дітей 
висвітлено в працях Т. Виноградової, О. Докукіної, Т. Кравченко, І. Мачуської, 
Л. Повалій, В. Постового, О. Пухти та інших. Ґрунтуючись на досягненнях 
сучасної психолого-педагогічної науки, ураховуючи практичний досвід та 
особливості нинішніх реалій, дослідники роблять спробу визначити найбільш 
актуальні проблеми сімейного виховання дітей різних вікових категорій, 
винайти оптимальні способи усунення наявних у ньому недоліків шляхом 
залучення батьків до співробітництва із загальноосвітніми навчальними 
закладами, реалізації взаємодії сім’ї  і школи.

Це дає змогу констатувати, що сьогодні спостерігається подальший розвиток 
і вдосконалення взаємодії педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних 
закладів з батьками дітей, які в них навчаються. Серед різних напрямів цього 
процесу (залучення до управління навчальним закладом, робота в шкільному та 
батьківському комітетах, надання школі грошово-матеріальної допомоги) важливе 
місце належить такому, як надання педагогічним колективом школи 
психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей. Основна мета цієї 
роботи вбачається в “різнобічному вихованні, інтелектуальному й фізичному 
розвитку, моральному і психічному ствердженні особистості школяра” [4, с. 74].

Особливе значення для встановлення ефективної взаємодії з батьками має 
період навчання дитини в початкових класах, коли батьки залюбки відвідують 
навчальний заклад, цікавляться навчанням і поведінкою дитини. Це створює 
позитивні передумови для надання батькам психолого-педагогічної допомоги у 
сімейному вихованні дитини, її належному розвитку. Найбільш прийнятними 
для цього формами О. Пухта вважає батьківські збори, батьківський всеобуч, 
родинні свята, спортивні та культурно-масові заходи. Водночас визнається 
потреба упровадження в роботу з батьками елементів освітніх технологій, що 
“допоможе розкрити нові грані співпраці, збагатити батьків 
психолого-педагогічними знаннями, розвинути навички продуктивного 
спілкування” [4, с. 74].
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Особливу увагу сучасні дослідники звертають на те, що взаємодія сім’ї і 
школи має полягати не лише в допомозі цих соціальних інститутів одне одному, 
і п у “розумному об’єднанні можливостей, зусиль в організації життєдіяльності 
школярів” [1, с. 51]. Проте це стає можливим лише за умов організації взаємодії, 
ми ходячи з потреб та інтересів дітей і батьків, урахування специфіки 
конкретного навчально-виховного закладу, ґрунтування на принципах 
демократичності, рівноправності у взаєминах усіх партнерів цього процесу.

Стратегія взаємодії сім’ї  і школи, вважає Т. Виноградова, має будуватися 
на системі педагогічних ідей, які є ключовими та актуальними для певного 
шшчально-виховного закладу, а система реалізації всього процесу позначатися 
(иігатоаспектним характером. Останнє полягає в тому, що педагоги під час 
розроблення цієї стратегії мають передбачити проблеми, які є актуальними для 
окремих сімей, вибудовувати роботу з батьками на випереджальному принципі, 
готувати батьків до розуміння відносин з дітьми та їхніх проблем. Важлива роль 
у цьому відводиться пропагуванню педагогічних знань з метою підвищення 
педагогічної освіти батьків [1, с. 52].

Поряд із цим, до основних напрямів взаємодії сім’ї  і школи пропонується 
підносити: залучення батьків до життя школи; досягнення узгодженості у 
підходах до дитини; надання кваліфікованої допомоги і підтримки батькам і 
дитині у складних педагогічних та життєвих ситуаціях; інформування батьків 
про шкільне життя, освітній процес, про ресурси, які сім’я може 
використовувати для освіти своєї дитини, справедливого вирішення 
батьківсько-дитячих конфліктів.

У  контексті досліджуваної проблеми особливої уваги заслуговує теза 
Т. Виноградової про те, що програма взаємодії школи і сім’ї  “ в найбільш 
важливих моментах” має інтегруватися з виховною програмою навчального 
закладу і становити коротке формулювання проблем, форм і методів їх 
розв’язання [1, с. 52].

Цікавий підхід до взаємодії сім’ї і школи запропоновано Г. Кочетовою. 
Його сутність полягає в тому, що в основу цього процесу покладено принцип 
“вплив на сім’ю через дитину” , згідно з яким у центрі педагогічної уваги постає 
дитина, яка завдяки цьому стає своєрідним вихователем своїх батьків, хоча не 
завжди усвідомлює це. Дитина -  це “зв’язуюча ланка в співробітництві школи та 
сім’ї, консолідуючий центр, головна фігура колективної педагогічної творчості, 
навколо якої вибудовується цілісний навчально-виховний процес, 
співорганізовуеться мікросоціум” [2, с. 196]. За цих умов дитина стає суб’єктом 
не лише навчальної, а й позакласної діяльності, а також власного виховання. 
Більше того, дитина “стає активним суб’єктом спільної діяльності всіх учасників 
педагогічного процесу — вчителів, учнів, батьків і зацікавленої у вихованні дітей 
громадськості”  [2, с. 197].

Проведений нами аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що 
проблема взаємодії сім’ї  і школи привертає увагу науковців, які досліджують 
різні аспекти цього процесу: визначення його сутності, основних форм, методів, 
напрямів реалізації. Критеріями змісту і методики взаємодії можуть слугувати: 
типи сімей, проблеми батьків у вихованні дітей, надання переваги фронтальним,
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груповим чи індивідуальним формам роботи з батьками керівництвом школи та 
окремими вчителями, налаш гованість на інноваційні методи в педагогічній 
просвіті батьків чи віддання переваги традиційним їх різновидам та ін.

Однак, незважаючи на наявні розбіжності, науковці й педагоги-практики у 
своїй більшості одностайні в тому, що взаємодія сім’ї і школи є важливим 
процесом, який має вагомі можливості для надання сім’ї психолого-педагогічної 
допомоги щодо виховання дітей, насамперед через підвищення педагогічної 
культури батьків. Програма цієї роботи має ґрунтуватися на широкому 
використанні різноманітних інтерактивних методів. Адже інтерактивна 
діяльність передбачає організацію і розвиток діалогічного спілкування її 
учасників, веде до їхнього взаєморозуміння, взаємодії в розв’язанні спільних, 
але значущих для кожного завдань. Залучення до діалогу виключає домінування 
однієї думки над іншими, навчає “критично мислити, розв’язувати складні 
проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати 
альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, 
спілкуватися з іншими людьми” [5, с. 25]. Інтерактивна діяльність -  це процес 
співнавчання, де той, хто навчає, і той, хто навчається є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами, вони усвідомлюють те, що роблять, рефлексують з 
приводу того, що знають, уміють і здійснюють.

Однією з передумов успішного запровадження такої програми у взаємодію 
сім’ї і школи є встановлення належних відносин між учителем і батьками. Саме 
вчитель відіграє провідну роль в організації та проведенні занять, відборі та 
структуруванні необхідного матеріалу, забезпеченні сприятливої атмосфери для 
обміну досвідом сімейного виховання, вільного обговорення проблем, 
визначення способів їх вирішення.
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І, Б. Таран,
ли Київ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМ УВАННЯ 
ІНФОРМ АЦІЙНО-КОМ УНІКАЦІЙНОЇ КОМ ПЕТЕНТНОСТІ 

М АЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШ КІЛЬН И Х НА ВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті розглянуто ключові психолого-педагогічні умови формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ. Описано 
психолого-педагогічні умови як сукупність взаємопов ’язаних і взаємообумовлених обставин.
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