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АНОТАЦІЯ 

 

Матвієнко М. Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів 

до формування освітньо-виховного середовища. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти” (015 Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди; Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2017. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-

виховного середовища, яке характеризується високим рівнем задоволеності 

всіх його учасників. Метою дослідження було виявлення впливу теоретично 

обґрунтованої сукупності педагогічних умов на готовність майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища на теоретичному та практичному етапах їхньої професійної 

підготовки. 

З’ясовано, що особливості підготовки майбутніх учителів початкових 

класів зумовлюються віковими особливостями молодших школярів, які 

суттєво впливають на організацію навчального процесу, співвідношенням 

навчання та виховання у професійній діяльності, адже вчитель початкових 

класів завжди поєднує ролі класного керівника, вчителя-предметника і 

педагога-організатора, та складністю методичної підготовки, оскільки 

вчитель викладає комплекс різнопланових дисциплін, маючи на меті 

створення цілісної картини оточуючого світу. 

На підставі визначених особливостей встановлено, що надання більшої 

кількості практичних знань з подальшою їх реалізацією на практиці, а також 

більш об’ємна та глибока психологічна підготовка студентів сприяє 

підвищенню ефективності підготовки майбутніх учителів початкових класів 
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до професійної діяльності, результатом якої є, зокрема, готовність до 

створення щасливого освітньо-виховного середовища.  

На основі детального аналізу наукових першоджерел уперше визначено 

сутність поняття „щасливе освітньо-виховне середовище” для учнів 

початкової школи, що є сукупністю освітньо-виховних впливів та умов, що 

поєднує можливості для вільного і комфортного всебічного розвитку та 

тісний взаємозв’язок учасників навчально-виховного процесу (педагога, 

учнів, батьків), а також характеризується їхнім відчуттям глибокого 

задоволення і радості.  

Автором уточнено характеристики щасливого освітньо-виховного 

середовища, а саме: комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного 

процесу (учителя, учнів і батьків); забезпечення можливостей для 

самовираження крізь поєднання навчальної, дослідницької та творчої 

діяльності; різноманітність та легкість трансформації предметно-

просторового компоненту освітньо-виховного середовища для задоволення 

індивідуальних потреб його учасників. 

У дисертації обґрунтовано сукупність педагогічних умов формування 

щасливого освітньо-виховного середовища, які нерозривно пов’язані між 

собою, тому найбільш ефективно спрацьовують у комплексі, а саме 

створення: а) індивідуальної освітньої траєкторії учня, під якою розуміється 

персональний шлях реалізації особистісного потенціалу в процесі навчання, 

який визначається учнем за допомогою педагогів та батьків, з подальшим 

відображенням просування цим шляхом за допомогою фіксації досвідів будь-

якого характеру; б) позитивної психологічної атмосфери в класі, 

забезпечення якої відбувається завдяки чинникам, що були встановлені на 

основі аналізу наукових джерел і свідчень педагогів-практиків у мережі 

Інтернет (сприятливе фізичне оточення в класі, рівноправ’я та повага до 

особистості, віра педагога в сили кожної дитини, відверте та зрозуміле 

спілкування, задоволеність учнів власною діяльністю, організація спільної 

діяльності, підтримка авторитету вчителя). 
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Автором проведено діагностування учнів початкової школи з метою 

виявлення елементів освітньо-виховного середовища, які найбільше 

впливають на відчуття щастя учнів початкових класів на основі розробленої 

модифікації проективної психологічної методики. Отримані результати 

підтвердили коректність визначених педагогічних умов.  

Сукупність педагогічних умов реалізовано у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів у два етапи: проведення 

аудиторних занять зі студентами (теоретичний етап) та практичну діяльність 

студентів у реальних умовах загальноосвітнього навчального закладу 

(практичний етап). Виявлені педагогічні умови реалізовувалися комплексно, 

адже на практиці їхній тісний взаємозв’язок не дозволяє розглядати чи 

реалізовувати їх окремо.  

В межах теоретичного етапу впроваджено спецкурс „Щасливе 

освітньо-виховне середовище у початковій школі”, спрямований на 

розширення професійних знань, ознайомлення з практичними інструментами 

створення та підтримки щасливого освітньо-виховного середовища в 

початковій школі. Спецкурс складався з чотирьох змістових модулів, перший 

з яких був присвячений повторенню та вивченню теоретичних положень про 

щасливе освітньо-виховне середовище, діагностичних методик для 

визначення ступеню задоволеності шкільним життям усіх учасників 

освітньо-виховного середовища. Наступні три змістові модулі були 

присвячені знайомству з практичними інструментами створення та 

підтримки щасливого освітньо-виховного середовища в початковій школі. 

Модулі були розділені за спрямуванням практичних інструментів на 

учасників освітньо-виховного середовища, а саме вчителя, дітей та їхніх 

батьків. Кожен з цих модулів містив відомості про створення позитивної 

атмосфери в класі та забезпечення можливостей для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, тобто сприяв реалізації обґрунтованих 

педагогічних умов. 
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Основні положення спецкурсу реалізовано під час практичного етапу, 

тобто подовженої практики в загальноосвітніх навчальних закладах. Він 

полягав у застосуванні отриманих під час аудиторних занять знань в умовах 

реальної професійної діяльності. Для повноцінного та більш інформативного 

результату термін педагогічної практики був збільшений до одного 

навчального року. Під час практичного етапу експерименту студенти 

застосовували знання, практичні методики та прийоми, отримані під час 

аудиторних занять. Робота з формування щасливого освітньо-виховного 

середовища була багатоаспектною, тому діяльність студентів була 

спрямована на всіх учасників освітньо-виховного середовища. 

На основі аналізу емпіричного матеріалу після впровадження 

експериментальних заходів на теоретичному та практичному етапах виявлено 

зміни в рівні готовності студентів до формування щасливого освітньо-

виховного середовища порівняно з результатами, що були отримані на 

початку дослідження. 

Встановлено критерії для оцінки діяльності студентів, а саме: 

мотиваційний, когнітивний, оцінно-рефлексивний й операційно-діяльнісний. 

Також було визначено та схарактеризовано рівні готовності, а саме: низький, 

середній, високий. 

За результатами дослідження зафіксовано позитивну динаміку 

загального рівня готовності студентів експериментальної групи до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища, особливо високого 

рівня. Студенти експериментальної групи продемонстрували стійкі знання з 

теорії формування освітньо-виховного середовища, вміння продіагностувати 

його стан, запропонувати нові рішення для його розвитку, практично 

застосувати різноманітні прийоми та методики для створення комфортної 

спокійної атмосфери.  

Поетапна реалізація виявлених педагогічних умов сприяла 

формуванню повноцінної усвідомленості важливості задоволеності всіх 

учасників освітньо-виховного середовища, стійкої прихильності до 
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принципів, методів та прийомів створення щасливого освітньо-виховного 

середовища, позитивного ставлення до взаємодії з суб’єктами професійної 

сфери, постійності проявів професійного такту та витримки. Серед учасників 

експерименту спостерігалося прагнення до підвищення власної 

компетентності з питань щасливого освітньо-виховного середовища 

початкових класів, підкріплене систематичними діями з оцінки власної 

діяльності, особистісного професійного зростання і професійної 

самореалізації. Студенти продемонстрували високий рівень професійних 

знань, пов’язаних з діагностуванням стану освітньо-виховного середовища та 

впровадженням заходів з формування щасливого освітньо-виховного 

середовища класу. 

Ключові слова: майбутні вчителі початкових класів, особливості 

підготовки, освітньо-виховне середовище, щасливе освітньо-виховне 

середовище, педагогічні умови, етапи підготовки, готовність. 
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ABSTRACT 

 

Matvienko M. Primary school teachers-to-be training for the formation 

of educational environment. – Qualification  scientific work printed as 

manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Science 

(Philosophy Doctor), 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training” (015 

Professional education). – Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; 

State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”, 

Sloviansk, 2017. 

The thesis is a theoretical and experimental research of the problem of 

primary school teachers-to-be training for the formation of educational 

environment, that is characterized by the high satisfaction level of all its 

participants. The aim of the research was to reveal the influence of the theoretically 

grounded set of pedagogical conditions on the preparedness of primary school 

teachers-to-be for the formation of happy educational environment on the 

theoretical and practical stages of their professional training.  

The thesis reveals primary school teachers-to-be training features determined 

by age specificities of primary school children which highly influence the 

educational process; a ratio of education to upbringing in professional activities, 

because a primary teacher always combines functions of a class teacher, a subject 

teacher and an organizer; complexity of methodological training based on diversity 

of academic disciplines, as the aim is to build up a comprehensive world view. 

With due regard for the revealed features it was stated that providing a 

greater amount of practical knowledge as an instrument of conducting effective 

teaching activities, testing this knowledge in practice and giving more advanced 

psychological training will contribute to the improvement of primary school 

teachers-to-be training for happy educational environment creation.  

The notion „happy educational environment” was defined on the basis of 

detailed analysis of psychological and pedagogical literature. Happy educational 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a+comprehensive+world+view
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environment was defined as a set of educational and upbringing effects and 

conditions which includes opportunities for free, comfortable development and 

close relationship between all participants of educational process (teachers, 

students, parents) and is also characterized by their deep satisfaction and pleasure.  

Following characteristics of happy educational environment were singled 

out: a comfortable atmosphere for participants of educational process (teachers, 

students, parents); providing opportunities for self-fulfillment by consolidation of 

learning, researching and creativity; a diversity and transformation ease of spatial 

component of educational environment for meeting the individual needs of 

participants of happy educational environment. 

The set of pedagogical conditions of the formation of happy educational 

environment, that were inevitably interlinked and worked the most effectively as a 

complex, was identified. It includes: a) the creation of the individual educational 

trajectory of a student as personal way of realization of personality potential in the 

process of studying which can be guided by a student together with teachers and 

parents with the further development mapping with the help of any kind of 

experiences fixation; b) positive psychological atmosphere in the classroom which 

can be achieved on the basis of analysis of scientific sources and teachers 

evidences on the Internet (the physical components of the environment, equality 

and respect for the individual, the belief in the strength of every child, fair and 

understandable communication, satisfaction with the activities, organization of 

common activities, the authority of the teacher). 

A survey among primary school students was conducted in order to identify 

the most influential elements of educational environment that could bring the sense 

of happiness in primary school. The survey was based on a developed modification 

of projective psychological methods of uncompleted sentences. The results 

received proved the correctness of indentified pedagogical conditions. 

The set of pedagogical conditions was realized in the process of professional 

training of primary school teachers-to-be in two stages: conducting classes with 

students (theoretical stage) and practical activity of students in real conditions of a 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/are+inevitably
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general-educational institution (practical stage). The revealed pedagogical 

conditions were implemented in a complex, because in practice their close 

interconnection did not allow to consider or realize them separately. 

At the theoretical stage a special course „Happy educational environment in 

primary school” was implemented. It was aimed to broaden professional 

knowledge of students, introduce practical tools of creation and maintaining of 

happy educational environment in primary school. Special course contained four 

modules, where the first one was completely theoretical, and three others were 

devoted to practical methods of the formation of happy educational environment. 

Modules were formed according to the practical tools orientation to participants of 

educational environment (teachers, students, parents). All modules contained 

information about the creation of the individual educational trajectory of a student 

and positive psychological atmosphere, namely, contributed to the implementation 

of pedagogical conditions. 

The framework of the special course was implemented in the process of a 

practical stage which was a direct teacher practice at school. The idea was to use 

theoretical knowledge received at the double periods in real professional activity. 

For the meaningful and more informative result the teaching practice duration was 

increased to one academic year. Throughout this period students had been using 

knowledge, practical methods and techniques from a special course in order to 

diagnose the school life satisfaction rate of primary school children, work out and 

embody sets of events to raise it. Working with creation of happy educational 

environment was multidimensional, so student’s activities were directed to all the 

participants of educational environment.  

The analysis of data received after implementation of experiment events on 

the theoretical and practical stages showed changes in the level of preparedness of 

students for the formation of happy educational environment in comparison to the 

results received in the beginning of the research. 

Preparedness of primary school teachers-to-be for the formation of 

educational environment at schools was valued at the following criteria: 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a+general-education+institution
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motivational, cognitive, reflexive and action-related. The high, medium and low 

levels of each rate were singled out and characterized. 

A positive dynamic of the general preparedness level of students for the 

formation of happy educational environment in experimental group was recorded. 

They showed persistent knowledge of happy educational environment formation 

theory, ability to diagnose its condition, suggest new ways of its development, use 

different techniques and methods in practice in order to create comfortable and 

calm atmosphere. 

Staged realization of identified pedagogical conditions contributed to the 

formation of a full-fledged awareness of the importance of satisfaction of all the 

educational environment participants, a stable commitment to the principles, 

methods and techniques of creating a happy educational environment, positive 

attitudes to the interaction of subjects of the professional sphere, the constant 

manifestation of the professional tact and self-possession. 

Among the participants of the experiment the desire to increase their own 

competence on the issues of happy educational environment of primary school was 

registered, supported by systematic actions to assess their own activities, personal 

professional growth and professional self-realization. Students demonstrated a high 

level of professional knowledge related to the diagnosis of the state of the 

educational environment and the implementation of events for the formation of a 

happy educational environment of the class. 

Key words: training of students, primary education, educational 

environment, happy educational environment, pedagogical conditions, stages of 

training, preparedness.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна педагогічна сфера України 

перебуває на етапі реформування системи освіти на всіх її ланках та 

перегляду вже існуючих стандартів і вимог. Концепція реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська 

школа”, яка була ухвалена у грудні 2016 року (Розпорядження КМУ № 988-р 

від 14.12.16 року), стала одним з перших кроків до оновлення не тільки 

змісту освіти, а й організації освітнього процесу в цілому. Цей документ став 

результатом довготривалого обговорення науковців, педагогів-практиків і 

батьків школярів. Згідно з цим документом головною метою змін системи 

середньої освіти стала підготовка нового покоління українців, що прагне до 

постійного та неперервного розвитку й самовдосконалення.  

Молодший шкільний вік характеризується стрімким розвитком та 

динамічними змінами особистості дитини, а тому є важливим етапом 

формування пізнавальної мотивації, позитивного ставлення до процесу 

отримання нових знань, а також уміння навчатися, яке було визнано радою 

ЮНЕСКО однією з основних стратегій розвитку прогресивного покоління.  

Завдання сучасної початкової освіти не можливо реалізувати без 

створення особливого, принципово нового освітньо-виховного середовища, в 

якому дитина зможе отримувати задоволення від процесу навчання, 

відчувати себе успішною та щасливою. Важливість щасливого освітньо-

виховного середовища у процесі навчання підкреслювали такі видатні 

педагоги-гуманісти, як: Ш. Амонашвілі, Я. Корчак, В. Сухомлинський, 

стверджуючи, що становлення та розвиток особистості напряму залежать від 

умов, в яких знаходиться дитина, та від того, як вона себе в них почуває. 

Основним критерієм оцінювання освітньо-виховного середовища в 

початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів є рівень щастя всіх 

його учасників, адже, згідно з резолюцією ООН „Щастя: цілісний підхід до 

розвитку”, саме щастя було визнано головною метою кожної людини.  
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Незважаючи на те, що проблема підготовки майбутніх учителів до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища в закладах освіти є 

недостатньо дослідженою у вітчизняній науці, аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури свідчить про зростаючий інтерес до 

окремих елементів цього питання. Сьогодні в науковій літературі висвітлено 

різноманітні концепції, визначення, типології та структури „середовища” в 

освіті (Ю. Громико, С. Дерябо, Н. Крилова, О. Макагон, Ю. Мануйлов, 

В. Панов, Н. Поліванова, В. Рубцов, С. Сергеєв, В. Слободчиков, В. Ясвін та 

ін.), зокрема „освітньо-виховного середовища” (Л. Буєва, О. Макагон, 

Ю. Мануйлов, Л. Новикова, В. Петрівський, Н. Селиванова, І. Якиманська, 

В. Ясвін та ін.), досліджено особливості підготовки майбутніх учителів 

(Н. Бібік, Є. Бєлозєрцев, П. Вествуд, Р. Волкер, Л. Коваль, А. Маркова, 

М. Ніколаєва, Н. Пахальчук, О. Савченко, Л. Хомич та ін.).  

Феномен щастя, його сутність та чинники висвітлено в працях, 

Е. Дінера, Ф. Ендрюса, С. Любомирські, М. Селігмана, С. Уайтні, 

М. Чиксентміхайі, К. Шелдона та ін. Окремі згадки про щастя у контексті 

навчання, виховання та розвитку зустрічаються в творчості Ш. Амонашвілі, 

Б. Бім-Бада, Я. Коменського, Ж. Ледлофф, А. Макаренка, М. Монтессорі, 

О. Нілла, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.  

Утім, поза увагою дослідників залишається проблема підготовки 

педагогічних кадрів до формування та подальшої підтримки щасливого 

освітньо-виховного середовища загальноосвітніх навчальних закладів. 

Аналіз стану досліджуваного питання виявив низку суперечностей, що 

виникають між: потребою у педагогічних кадрах, готових до практичної 

діяльності, та теоретичним спрямуванням вишівської підготовки майбутніх 

учителів початкових класів; соціальним замовленням на створення 

щасливого освітньо-виховного середовища з урахуванням індивідуальних 

потреб дитини та традиційними шляхами його організації, що орієнтується 

на „середнього” учня; необхідністю створення щасливого освітньо-виховного 
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середовища та не сформованістю готовності майбутніх учителів до реалізації 

педагогічних умов, що його забезпечують. 

Таким чином, актуальність та недостатній ступінь розробки проблеми 

зумовили вибір теми дослідження „Підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до формування освітньо-виховного середовища”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

теорії і методики професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди „Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці вчителів” (РК № 0111U008876). Тему затверджено 

Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 2 від 06.10.2011 р.) та Радою з координації 

наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол 

№ 10  від 20.12.2011 р.).  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

початкових класів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища.  

Мета дослідження полягає у виявленні впливу теоретично 

обґрунтованої сукупності педагогічних умов на готовність майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища на теоретичному та практичному етапах їхньої професійної 

підготовки. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Виявити особливості підготовки майбутніх учителів початкових 

класів. 

2. Визначити сутність основних понять дослідження. 
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3. Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити сукупність педагогічних умов створення щасливого освітньо-

виховного середовища.  

4. Визначити етапи реалізації сукупності педагогічних умов у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.  

5. Уточнити критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища. 

Для розв’язання визначених завдань використовувались такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення філософської, 

психологічної і педагогічної літератури з метою порівняння різних поглядів 

науковців на проблему дослідження; емпіричні: педагогічне спостереження, 

анкетування, бесіди, використання діагностичних методик, порівняння, 

узагальнення, педагогічний експеримент для перевірки ефективності 

педагогічних умов формування освітньо-виховного середовища на різних 

етапах професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів; 

статистичні: кількісний і якісний аналіз емпіричного матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що:  

- уперше теоретично обґрунтовано сукупність педагогічних умов 

(створення індивідуальної освітньої траєкторії учня, створення позитивної 

психологічної атмосфери в класі), що сприяє сформованості готовності 

майбутніх учителів початкових класів до створення щасливого освітньо-

виховного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах; визначено 

сутність поняття „щасливе освітньо-виховне середовище” як сукупності 

освітньо-виховних впливів та умов, що поєднує можливості для вільного і 

комфортного всебічного розвитку та тісний взаємозв’язок учасників 

навчально-виховного процесу (педагога, учнів, батьків), а також 

характеризується їхнім відчуттям глибокого задоволення та радості;  



20 

- уточнено характеристики щасливого освітньо-виховного 

середовища (комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного 

процесу, можливості самовираження крізь поєднання навчальної, 

дослідницької та творчої діяльності, різноманітність і легкість трансформації 

предметно-просторового компоненту освітньо-виховного середовища); 

критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів початкових класів 

до формування щасливого освітньо-виховного середовища;  

- подальшого розвитку набуло поняття „освітньо-виховне 

середовище”; форми, методи і прийоми роботи з учнями в процесі створення 

освітньо-виховного середовища; діагностичні методики для виявлення 

чинників, що впливають на ступінь задоволеності учнів початкових класів 

освітньо-виховним середовищем та для визначення рівня задоволеності 

шкільним життям. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблений і реалізований спецкурс „Щасливе освітньо-виховне 

середовище в початковій школі”, спрямований на підготовку майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища, пройшов експериментальну перевірку й може бути 

впроваджений в навчально-виховний процес як педагогічних вишів, так і 

загальноосвітніх навчальних закладів. Було розроблено навчально-методичне 

забезпечення спецкурсу та реалізації педагогічних умов. Матеріали 

дослідження можуть бути використані в процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ; у системі післядипломної 

професійної освіти педагогів; у самоосвітній діяльності студентів. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 2001/06 від 29.12.2016 р.), Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42 (довідка № 391 від 

23.05.2017 р.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 

(довідка № 388 від 23.05.2017 р.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
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ступенів № 111 (довідка № 02-04/432 від 23.05.2017 р.), Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 165 (довідка № 1113 від 

29.12.2014 р.), Харківського ліцею № 141 (довідка № 340 від 23.05.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час участі в 

наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного 

рівня: Міжнародних – „Професіоналізм педагога в контексті європейського 

вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця” (Ялта, 2011), „Інноваційний потенціал світової науки 

ХХІ сторіччя” (Запоріжжя, 2013), „Современные образовательные ценности и 

обновление содержания образования” (Белгород, 2013); Всеукраїнських – 

„Другі наукові читання „Україна наукова” (Київ, 2011), „Сучасні наукові 

дослідження у галузі професійної педагогічної освіти” (Умань, 2012).  

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки 

на засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (впродовж 2010 – 2016 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 

відображено у 12 одноосібних публікаціях, із них – 7 статей у фахових 

наукових та наукометричних виданнях України, зокрема 1 – у збірнику, що 

входить до міжнародної наукометричної бази, 3 статті і 2 тез доповідей – у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (195 найменувань, із них – 47 іноземною мовою) та 8 

додатків на 32 сторінках. Робота містить 15 таблиць, 37 рисунків. Загальний 

обсяг роботи становить 263 сторінки, основний текст – 196 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-

ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНОООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

1.1. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових 

класів 

 

Питання удосконалення вищої освіти є актуальним для дослідників у 

галузі науки у будь-якій країні та у будь-який час, адже професійні знання, 

уміння й навички майбутніх педагогів повинні відповідати вимогам 

суспільства до школи, в якій вони будуть працювати. Більше того, можна 

стверджувати, що одним з найважливіших завдань педагогічного вишу є 

підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності та подальшого 

самовдосконалення, адже сучасна освіта в цілому, і початкова освіта зокрема, 

характеризуються постійним розвитком та змінами, що відбуваються завдяки 

впровадженню варіативних педагогічних моделей та технологій, а також 

реалізації концепції особистісно-орієнтованого навчання, де важливою є 

підтримка індивідуальності дитини та допомога у визначенні її освітньої 

траєкторії.  

Поняття „професійна підготовка” включає „сукупність загальних та 

спеціальних компетенцій, які забезпечують успішну роботу з певної 

спеціальності…” [23, с. 59]. Тобто, для якісної підготовки педагогічних 

кадрів потрібно забезпечити формування загальнопедагогічних та 

спеціальних компетенцій, до яких, згідно аналізу наукових джерел, 

відносяться загальнопедагогічні, загальнокультурні та методичні знання, 

уміння та навички. Лише єдність цих трьох компонентів може призвести до 

очікуваного результату професійно-педагогічної підготовки.    
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З цим твердженням погоджується і М. Микитюк, визначаючи 

підготовку педагогів як „цілісну систему формування загально-педагогічних 

та спеціальних знань, умінь і навичок, яка ґрунтується на загальних 

принципах дидактики, у той же час відображається на результатах вивчення і 

врахування особливостей саме даної системи” [91, с. 132].  

Серед головних завдань підготовки майбутніх учителів до педагогічної 

діяльності С. Архангельський вбачає поєднання передового досвіду навчання 

та методики викладання з глибоким розумінням теорії  навчання [10]. 

Важливо також пам’ятати, що під час навчання у педагогічному виші 

проходить процес не лише передачі знань, а й моделювання 

інтелектуального, духовного і професійного потенціалу студентів.   

Результатом підготовки вчителів у педагогічних вишах повинна бути 

професійна готовність, яку можна визначити, як „складне, цілісне 

особистісне утворення, до складу якого входять: морально-вольові якості 

людини, соціально-значущі мотиви, практичні уміння та навички, знання про 

професію, загальнотрудові навички та вміння, <…> психологічні функції та 

здібності, що потрібні для трудової діяльності” [47,  с.11]. 

На сучасному етапі, нажаль, як стверджує Є. Бєлозєрцев, який 

досліджує питання підготовки майбутніх учителів, випускники педагогічних 

ВНЗ не мають достатнього рівня сформованості важливих професійних 

умінь, серед яких автор називає оцінювання ступеню сформованості 

колективу та кожної окремої особистості, постановку завдання подальшого 

розвитку дитини та добирання необхідних засобів для вирішення  цих 

завдань, оцінювання отриманого результату засвоєння знань, розвитку 

особистості тощо [13, с. 59]. У той же час ці вміння, за А. Марковою [83], 

складають основу професійної компетентності, а тому є вирішальними при 

підготовці майбутніх педагогів.  

У своєму професійному становленні майбутній учитель проходить 

довгий шлях, в якому вчені найчастіше виділяють етапи допрофесійної й 

професійної підготовки та етап професійної діяльності. Слід зазначити, що 
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для підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів всі ці етапи 

повинні бути взаємопов’язані та мати ознаки наступності. Тобто, спираючись 

на досягнення майбутнього учителя в минулому, потрібно підтримувати та 

допомагати йому у теперішньому, адже це буде мати безпосередній вплив на 

його діяльність у майбутньому [26, с. 4].  

Ідея індивідуалізації освіти пронизує сучасну освіту на всіх її ланках, і 

вища освіта не є виключенням. Такий підхід може підвищити ефективність 

підготовки майбутніх учителів з огляду на те, що неможливо створити 

єдиний шлях допомоги у становленні майбутнього фахівця. Тому 

необхідними є розробка різнобічної системи підготовки вчителя та створення 

умов, які б стимулювали вчителя до професійного становлення [26, с. 8].  

Розглядаючи це питання, В. Стрельніков наголошує на важливості 

стратегії навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців. 

Стратегія, на думку вченого, повинна ґрунтуватися на „індивідуальній 

ініціативі, ризику, високій інтеграції, нормальному сприйнятті конфліктів і 

широкому горизонтальному спілкуванні” [126, с. 443].  

Модернізація системи як початкової, так і вищої професійної 

педагогічної освіти потребує переходу у педагогічних вишах від орієнтації 

лише на формування знань до „нових стратегій навчання, де головний 

наголос буде робитися на варіативність, суб’єктність, індивідуально-творчі, 

особистісно-розвивальні форми та методи підготовки фахівців” [94].  

Не дивлячись на те, що сучасна вища освіта ґрунтується на принципі 

наставництва, що включає велику кількість індивідуальної роботи та 

безпосереднє спілкування „викладач – студент”, на практиці подібна ситуація 

поширена лише при написанні науково-дослідницьких робіт. М. Ніколаєва у 

своїй статті підкреслює, що наставництво необхідно майбутнім учителям в 

якості роботи над розробкою індивідуальної освітньої траєкторії, а також 

консультативної діяльності стосовно особистісного та професійного розвитку 

протягом всього терміну навчання у педагогічному ВНЗ. Згідно з 

дослідженнями М. Ніколаєвої, одним із чинників, які позитивно впливають 
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на успішність підготовки майбутніх фахівців, є „конструктивне, позитивно 

забарвлене спілкування студентів з викладачами” [94]. Опитані нею студенти 

зазначали, що їм не вистачає різнобічного спілкування з викладачами, у тому 

числі консультативного та дозвіллєвого. Це може мати неабиякий вплив на 

якість підготовки майбутніх учителів, адже традиційні форми навчання 

(лекції, семінари та практичні заняття) мають вплив у більшій мірі на 

когнітивні структури особистості, у той час коли становлення цінностей та 

життєвих орієнтирів відбувається у площині переживань. Тому можна 

стверджувати, що емоції, отримані від спільної діяльності викладачів та 

студентів педагогічних вишів, будуть формувати у майбутніх учителів 

бажання робити те саме у своїй безпосередній педагогічній практиці.  

Слід також зазначити, що сучасна навчальна діяльність у педагогічних 

вишах у більшій мірі спрямована на отримання знань, умінь та навичок. У 

той же час, недостатньо уваги приділяється формуванню професійної 

свідомості, внутрішньої організації та самодисципліни майбутнього фахівця. 

Потрібно розуміти, що окрім засвоєння наукової бази вчительської 

діяльності, необхідно сконцентрувати увагу ще і на розвитку особистості 

майбутнього педагога, професійному самовизначенні, мотиваційній сфері та 

професійно важливих якостях. 

Якщо мова йде про предметне наповнення суті підготовки майбутніх 

педагогів, то провідна роль повинна належати блоку професійних дисциплін, 

які включають педагогічні, психологічні предмети, а також предмети, що 

безпосередньо пов’язані зі спеціальністю. Таке спрямування допоможе 

сформувати професійну готовність майбутніх фахівців, адже діяльність 

учителя початкової школи є багатоплановою, про що переконливо свідчить 

кількість функцій учителя, представлених на Рис. 1.1. Ці функції нерозривно 

пов’язані між собою, а їх реалізація на практиці дозволяє у повній мірі 

забезпечити ефективність професійної діяльності вчителя початкової школи.  
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Рис. 1.1. Функції вчителя 

У той же час психолого-педагогічна підготовка студентів часто 

виявляється відокремленою або лише формально приєднаною до спеціальної 

тоді, коли вони, навпаки, повинні створювати єдине ціле, формуючи у 

майбутнього фахівця системне бачення професійної педагогічної діяльності. 

В іншому випадку, вся професійна діяльність сприймається майбутнім 

учителем в якості окремих, слабо пов’язаних одна з одною функціональних 

дій. Подібний підхід не сприяє індивідуально-творчому усвідомленню 

студентами майбутньої професійної діяльності та формуванню в них 

професійно важливих якостей. Молоді фахівці виявляються неготовими до 

творчої реалізації новітніх педагогічних розробок та використанню логічно 

поєднаних знань з різних сфер науки. 

У зарубіжній педагогіці особлива увага приділяється розробці моделі 

„ефективного вчителя”, яка, по суті, є моделлю ідеального педагога, що 

ввібрала в себе професійні та особистісні якості, котрі лежать в основі 

успішної та продуктивної педагогічної діяльності [171, 176, 194, 177].  
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Цю думку підтримує і Дж. Лембо, який переконаний, що незважаючи 

на те, що існує багато складних фізичних, психологічних, економічних та 

соціальних чинників, що впливають на шкільну успішність дітей, основною 

причиною невдач є сам процес шкільної освіти. Вчений пише: „Учні не 

приходять до школи в якості невдах; коли учні зазнають невдачі, винна у 

цьому індивідуальна та колективна діяльність учителів та адміністрації” [172, 

с. 7]. 

П. Вествуд, австралійській педагог-дослідник, міркуючи про 

ефективність педагогічної діяльності, вказує, що „відмінне навчання – це те, 

яке приносить знання та розуміння” [194]. Тобто, на його думку, ефективним 

учителя робить вміння представляти складні ідеї та завдання у простий, 

зрозумілий та переконливий спосіб. Для досягнення максимального ефекту 

вчителеві необхідно ретельно готуватися до занять та знаходити приклади, 

які б викликали інтерес та захоплювали учнів. Один з дописувачів 

педагогічного інтернет-порталу „Faculty Focus” у дискусії стосовно 

ефективності учителя сказав, що „видатний вчитель регулярно творить магію 

у класі. Він або вона долучає зусилля та розуми учнів таким чином, що вони 

залишають заняття все ще повними ідей та коментарів, вони обговорюють те, 

що траплялося у класі, зі своїми друзями, сусідами, батьками, навіть коли 

повертаються додому” [177]. 

Р. Волкер, який займався дослідженням сприйняття дітьми педагогів 

більше п'ятнадцяти років, запропонував перелік з дванадцяти характеристик, 

які повинен мати вчитель для своєї максимальної ефективності (див. 

Табл. 1.1). Термін „ефективний учитель”, за поясненням автора, означає 

вчителя, який є „найбільш успішним у допомозі респондентам навчитися” 

[193].  

Запропоновані характеристики є актуальними для вчителя будь-якої 

спеціалізації і, безумовно, повинні враховуватися при підготовці у 

педагогічних вишах. 
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Таблиця 1.1  

Характеристики ефективного вчителя 

№ 

з\п 
Характеристика Опис 

1 Підготовлений Ефективний учитель завжди має чітке уявлення про 

перебіг уроку, тому він не витрачає навчальний час, 

використовуючи кожну хвилину з користю для учнів. У 

той же час, завдяки готовності вчителя, такі заняття 

здаються учням більш легкими, цікавими, адже вчитель 

залучає їх до роботи, не відволікаючись на другорядні речі 

2 Позитивний Ефективний учитель має оптимістичне ставлення до 

навчання, до учнів, до життя, вміє знайти щось позитивне 

у кожній ситуації, чому навчає і своїх учнів. Такий педагог 

завжди відкритий до спілкування, визнає, схвалює та  

обговорює з дітьми їхні досягнення. 

3 Має великі 

сподівання 

Ефективний педагог не обмежує можливості учнів 

певними рамками, адже переконаний, що кожен з учнів 

може бути успішним. Орієнтуючись на найвищі стандарти 

та ставлячи учнів в умови, коли вони повинні постійно 

задіяти власний потенціал, педагог у той же час вчить їх 

бути впевненими у власних силах.  

4 Креативний Ефективний вчитель гнучкий та винахідливий у навчанні 

дітей. Такий педагог з готовністю використовує технічні 

засоби під час занять та не боїться зробити незвичайні речі 

(як-то одягти недоладний костюм чи взяти участь у 

шкільному талант-шоу), якщо вони, на його переконання, 

допоможуть учням зрозуміти тему.  

5 Справедливий Ефективний вчитель демонструє справедливість у 

відносинах та оцінюванні дітей.  Вимоги такого педагога 

чіткі та зрозумілі, а всі діти мають можливість досягти 

успіху залежно від їхнього рівня.  

6 Демонструє 

зацікавленість в 

особистості учня  

Ефективний вчитель завжди чуйний, він багато спілкується 

з дітьми та ділиться з ними власним досвідом. Він 

цікавиться особистими інтересами учнів та проводить з 

ними час поза межами уроків (відвідує спортивні заходи, 

грає, робить театральні вистави, навіть просто сидить з 

ними за одним столом у їдальні) 

7 Підтримує відчуття 

емоційного 

комфорту 

Ефективний вчитель вміє створити привітну та комфортну 

атмосферу під час заняття. За твердженням Р. Волкера, 

діти під час занять відчувають, що „вони мають гарного 

вчителя, який любить навчання та надає йому перевагу 

порівняно з усіма іншими професіями„ [143]. 

8 Співчутливий 

 

Ефективний вчитель переймається особистими 

проблемами своїх учнів та реагує на них. У своїй статті Р. 

Волкер пише, що має багато прикладів того, як чуйність та 

співчуття небайдужого вчителя значним чином вплинули 

на життя учнів [143]. 
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Продовженння табл. 1.1 

9 Має почуття гумору Ефективний учитель не сприймає все надто 

серйозно та робить навчання веселим. Він використовує 

гумор під час занять і для того, щоб зняти напругу у 

складних ситуаціях. Також такий педагог готовий 

посміятися разом з класом, але ніколи – за рахунок 

приниження будь-кого з учнів.  

10 Поважає учнів Ефективний вчитель ніколи навмисно не поставить дитину 

у незручне становище. Р. Волкер каже, що „учителі, які 

демонструють високий рівень поваги, отримують високий 

рівень поваги” у відповідь  [142]. Такі вчителі поважають 

право дитини на конфіденційність, тому питання 

освітнього та виховного характеру вирішують в 

індивідуальному порядку.   

11 Великодушний Ефективний вчитель не тримає образ на дітей за їхню 

некоректну поведінку, розуміючи, що лише через 

великодушність та віру лежить шлях до „складних” учнів. 

12 Визнає помилки Ефективний вчитель легко визнає, що був неправий, якщо 

це відповідає дійсності. Він вибачається, якщо помилково 

образив учня,та корегує навчальні матеріали, якщо діти 

знайшли там неточності.  

 

Проте, говорячи про підготовку вчителів саме початкових класів, 

потрібно також враховувати її особливості, що зумовлюються: 

• віковими особливостями учнів початкових класів, які суттєво 

впливають на організацію навчального процесу; 

• співвідношенням навчання та виховання у професійній діяльності, 

адже вчитель початкових класів завжди поєднує ролі класного керівника, 

вчителя-предметника, педагога-організатора; 

• складністю методичної підготовки, адже вчитель початкових класів 

викладає цілий комплекс різнопланових дисциплін, маючи на меті створення 

цілісної картини оточуючого світу. 

На наше переконання, поєднавши досвід вітчизняних і закордонних 

науковців та практиків у галузі освіти, а також врахувавши зазначені 

особливості роботи у початковій школі, можна покращити підготовку 

майбутніх учителів початкових класів за рахунок: 

• надання більшої кількості практичних знань в якості інструментів 

проведення ефективної педагогічної діяльності; 
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• відпрацювання набутих знань на практиці; 

• більш об’ємної та глибокої психологічної підготовки майбутнього 

фахівця. 

Розглянемо кожен з запропонованих пунктів більш детально. 

Практичні знання в якості інструментів проведення ефективної 

педагогічної діяльності. Для того, щоб майбутній педагог був успішним у 

створенні освітньо-виховного середовища, він повинен володіти 

практичними прийомами та техніками, що будуть сприяти йому в цьому. 

Тобто, для ефективної професійної діяльності вчителю потрібно не тільки 

розуміння концепції, а й практичні інструменти для її реалізації. 

Особливо це стосується управління процесами в класі (з англ. classroom 

management), що представляє собою сукупність різноманітних навичок та  

методів, які використовуються з метою підтримки організованості, 

продуктивності, уваги та зосередженості учнів на завданні. Управління 

процесами в класі часто пов’язують з дисципліною, але ці явища не є 

тотожними. Як свідчить назва, управління процесами в класі спрямоване на 

контроль усіх процесів, що відбуваються під час навчання, починаючи з того, 

як працює колектив до того, наскільки зрозумілою та прозорою є взаємодія 

учнів з учителем [151]. Ефективне управління процесами в класі дозволяє 

учителеві мінімізувати негативні прояви поведінки учнів під час занять та 

підвищити якість процесу навчання.  

Сучасний погляд на управляння процесами в класі дуже тісно 

пов'язаний з ознаками освітньо-виховного середовища. Можна навіть 

стверджувати, що саме ефективне управління процесами в класі є основою, 

що дозволяє освітньо-виховному середовищу функціонувати у повній мірі. 

До сучасного управління процесами в класі відносять питання, пов’язані з: 

• поведінкою (позитивне ставлення, щасливі обличчя, поважні та 

справедливі відносини між учителем та учнями); 

• оточуючим середовищем (освітленість класу, наявність 

стимулюючих навчальних матеріалів тощо); 
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• очікування (якість роботи, яку учасники навчального процесу 

очікують один від одного); 

• матеріалами (навчальні ресурси, які використовуються педагогом); 

• діями (те, що робить учитель для підтримки інтересу та прагнення 

учнів до отримання знань) [152]. 

Усі ці аспекти потребують від учителя, особливо початківця, багато 

уваги та сил, а за умов відсутності власного досвіду вони є надскладним 

завданням, тому знання практичних методів та прийомів, отримане в ході 

навчання у педагогічному виші, стане запорукою ефективної діяльності 

молодого фахівця.  

Практичні методи та прийоми дозволяють педагогу-початківцю 

зробити заняття успішними та приємними і для учнів, і для самого себе. 

Вміння керувати дисципліною, навчальною діяльністю  та мотиваційною 

сферою допоможе вчителеві зменшити стрес, який він отримує в процесі 

проведення уроку. Будь-якому вчителю, а особливо молодому фахівцю, який 

ще не має власних відпрацьованих прийомів, необхідно знати, як діяти, щоб 

не допустити порушень дисципліни, сторонніх розмов або неповажного 

ставлення до оточуючих з боку учнів, а також як підвищувати їхню 

мотивацію, відповідальну поведінку та самостійність. Володіння 

практичними прийомами допоможуть вчителеві зосередитися на самому 

занятті, приділити увагу змісту та формам навчання, а також зберегти 

позитивну, доброзичливу атмосферу в класі.  

Відпрацювання набутих знань на практиці. Є. Бєлозєрцев, аналізуючи 

навчальні плани педагогічних ВНЗ, виявив, що за останні 20 років відсоток 

часу, відведеного на теоретичну підготовку студентів, значно виріс за 

рахунок зменшення практичної частини підготовки майбутніх учителів [29, 

с. 117]. 

Як вже зазначалося, професійні завдання вчителя складаються не лише 

зі знань закономірностей формування та розвитку учнів у ході навчальної 

діяльності. На думку В. Рубцова, учитель початкової школи повинен не лише 
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формально розуміти зв'язок різних складових педагогічної діяльності, він 

повинен вміти застосовувати ці знання у практичній діяльності, адже саме 

педагог – це „головний „конструктор” розвитку метапредметних та 

особистісних компетенцій” [115, с. 30]  

Важливість практичної діяльності неодноразово підкреслював у своїх 

працях і С. Рубінштейн. Беручи за основу його думку, що „у творчості 

створюється і сам творець” [112; с. 106], можна стверджувати, що готовність 

майбутнього вчителя до професійної діяльності формується головним чином 

підчас самої професійної діяльності. 

Можливість практичного застосування отриманих знань майбутні 

вчителі отримують у вигляді педагогічної практики під час навчання у 

педагогічному ВНЗ. Н. Щуркова переконана, що практика – це „дуже 

важлива ланка у професійному зростанні фахівця” [145, с. 44]. Ця ланка 

передує безпосередній професійній діяльності та виступає в якості елемента, 

який пов’язує вивчену теорію та практичну діяльність учителя.  

Досліджуючи підготовку педагогів до професійної діяльності, 

О. Абдулліна дійшла висновку, що „головним недоліком підготовки 

сучасних випускників є розрив між теоретичними знаннями та навичками їх 

практичного застосування, звідси і слабке володіння практичними вміннями 

та навичками” [1, c. 34]. Тобто, великий об’єм теоретичного матеріалу, що 

був запропонований майбутнім фахівцям, але не був підкріплений 

практичним застосуванням, буде менш ефективним, ніж менша кількість 

теоретичних знань, що була відпрацьована на практиці та стала професійним 

надбанням особистості.   

Разом з Н. Загрязніною О. Абдулліна також стверджує, що „в ході 

педагогічної практики з’являється можливість виявити себе, чи вірно 

обраний життєвий шлях, чи відповідають особистісні якості вимогам 

педагогічної професії, з’ясувати, чи любиш ти дітей: починається процес 

професійного самовиховання” [1, c. 34] Більше того, педагогічна практика 

дозволяє побачити навчально-виховний та організаційний процеси „наживо”, 
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з усіма перевагами та недоліками, успіхами та складнощами. Це також є 

гарною можливістю спілкування з педагогами-практиками, досвід яких може 

значним чином вплинути на професійну діяльність майбутнього фахівця.  

Психологічна підготовка фахівця. Психологічна підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи є одним з основоположних чинників 

успішності його професійної діяльності. Це пояснюється тим, що професія 

вчителя нерозривно пов’язана зі спілкуванням, від якості якого залежить 

ефективність педагогічного процесу.  

Цінність психологічної підготовки фахівця визнається у всьому світі. 

Наприклад, у Німеччині вища освіта орієнтована на формування у студентів, 

окрім професійних навичок, таких особистісних якостей, як пунктуальність, 

економність, самостійність, лояльність тощо. Також особлива увага 

приділяється управлінським навичкам, а саме: вмінню вести перемовини, 

встановлювати контакт, розподіляти завдання, приймати рішення, знаходити 

розумний компроміс, керувати часовим ресурсом [111].  

Підготовка майбутніх учителів початкових класів уключає також 

психологічні дисципліни, але вони найчастіше пов’язані з віковими 

особливостями дітей молодшого шкільного віку, в той час, коли спектр 

застосування психологічних умінь у професії педагога є значно ширшим.  

Професійна діяльність учителя характеризується високим емоційним 

навантаженням, що призводить до фізичного, емоційного та розумового 

виснаження. Незнання психологічних методик зняття стресу, що 

накопичується впродовж робочого дня, може призвести до „професійного 

вигоряння” педагога, яке характеризується зниженням самооцінки, 

відсутністю позитивних емоцій від професійної діяльності, більш 

формальним та відстороненим ставленням до учнів, колег та професійних 

обов’язків, нервозності та роздратованості. Такий стан учителя не є 

сприятливим для створення позитивного, комфортного освітньо-виховного 

середовища, тому важливо навчити майбутнього педагога керувати своїм 
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емоційним станом, розслаблятися та переключатися у разі потреби на 

позитив.  

Практичні психологічні навички будуть корисними для вчителя 

початкових класів і у спілкуванні з батьками учнів. У створенні щасливого 

освітньо-виховного середовища родина відіграє одну з ключових ролей, адже 

становлення особисті не закінчується тоді, коли дитина залишає приміщення 

школи. Оскільки процес розвитку дитини є неперервним, то важливою стає 

єдність та послідовність позиції дорослих, які її оточують. Тому вчителеві 

необхідно встановити контакт з батьками дитини, що не завжди буває легко з 

огляду на те, що кожен з батьків є окремою індивідуальною особистістю зі 

своїми поглядами та характерними реакціями. Тут молодому фахівцю 

знадобляться і психологічні техніки переконання, і здатність до ведення 

переговорів та знаходження компромісу, і дипломатичні навички.      

Навіть такі елементи щасливого освітньо-виховного середовища, як 

варіативність матеріалу, створення затишку у класі, авторитет учителя, 

справедливість у оцінюванні, що безпосередньо пов’язані з навчальним 

процесом, потребують від учителя психологічних знань. Знання практичних 

психологічних прийомів можуть допомогти молодому фахівцю створити 

комфортну атмосферу в колективі та сприяти ефективності навчально-

виховного процесу.  

 

1.2. Сутність поняття „освітньо-виховне середовище” 

 

Термін „освітньо-виховне середовище” є ключовим у дисертації, тому 

необхідно визначитись, якій зміст ми вкладаємо в це поняття у контексті 

даного дослідження.  

Академічний тлумачний словник української мови пропонує 

трактувати середовище, як речовину, тіла, що заповнюють який-небудь 

простір і мають певні властивості; сукупність природних умов, у яких 
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проходить життєдіяльність якого-небудь організму; соціально-побутові 

умови, в яких проходить життя людини, оточення [124, с. 137]. 

Схожі визначення ми зустрічаємо і в американському словнику Random 

House Webster’s Unabridged Dictionary, де термін „середовище” трактується 

як сукупність оточуючих речей, умов та впливів; повітря, вода, мінерали, 

організми, або будь-які інші зовнішні фактори, що оточують певний організм 

та впливають на його існування в будь-який час; соціальні та культурні сили, 

що формують життя окремої особистості або групи [135]. 

Учені А. Холл та Р. Фейджин у своїх працях стверджують, що 

середовище – це „сукупність всіх об’єктів, зміна властивостей яких впливає 

на систему, а також тих об’єктів, чиї властивості змінюються у результаті 

поведінки системи” [140, с. 258], де під системою науковці розуміють 

упорядковану численність об’єктів, що взаємопов’язані між собою та у 

сукупності утворюють єдине ціле.  

Видатний соціолог Д. Маркович надає визначення середовищу крізь 

призму співвідношення суспільства та природи. Враховуючи це, вчений 

бачить середовище як „сукупність природних умов та соціальних утворень, 

при яких людина живе як природне та суспільне створіння” [84, с. 50]. 

Історично термін „середовище” формувався на основі природничих 

наук: хімії, фізики та біології. Вчені – представники цих наукових дисциплін 

– розглядають це поняття по-різному, але загальне сенсове навантаження є 

спільним: середовище – це умови, в яких перебуває об’єкт та які стимулюють 

його активність. 

Наприклад, у біології середовище проживання розглядається як 

„сукупність конкретних абіотичних та біотичних умов, у яких існує певна 

особина, популяція чи вид” [18, с. 603]. Абіотичне середовище у цьому 

визначенні – це „сукупність неорганічних умов (факторів) існування 

організмів” [18, с. 7]. До неорганічних умов відносяться хімічні фактори та 

фізичні фактори навколишнього середовища. Біотичним середовищем 

називають „сукупність живих організмів, що здійснюють своєю 
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життєдіяльністю вплив на інші організми” [18, с. 70]. Біотичне середовище 

виявляється у взаємному впливі різноманітних організмів у різних формах.  

Психофізіологія оперує поняттями „внутрішнє середовище„ і 

„зовнішнє середовище”. Внутрішнє середовище представляє собою фізичне 

середовище окремої людини, тобто сукупність фізичних умов у організмі, що 

забезпечують життєдіяльність його частин: органів, тканин, клітин тощо. 

Зовнішнє середовище організму – це сукупність фізичних та соціальних 

умов, в яких проходить життєдіяльність організму взагалі [15].  

У сфері фізики на сприйняття поняття „середовище” впливає перехід 

від вивчення світу простого та хаотичного до світу складного, що має 

внутрішній потенціал розвитку. З’являється новий погляд на матерію, якій 

тепер приписують спонтанну активність. З огляду на це, середовище у фізиці 

має здатність до самоорганізації, його властивості сприяють виникненню 

порядку із хаосу, організованості. За таких характеристик роль середовища в 

житті людини суттєво змінюється. Тепер навколишнє середовище є не 

пасивним явищем, лише умовами для діяльності людини, тепер це активний 

фактор, що породжує та спрямовує людську діяльність. Саме у взаємодії з 

оточуючим середовищем „відбувається становлення людини, поява та прояв 

її психічних якостей” [119, с. 21]. 

Д. Маркович поділяє середовище людини на дві нерозривно пов’язані 

частини: природне середовище та суспільне середовище [84, с. 49]. До 

суспільного середовища відносяться суспільство та відносини в ньому, серед 

яких існує людина. Природний компонент середовища людини – це 

загальний простір, який знаходиться у безпосередньому чи 

опосередкованому доступі людини. До природного середовища вчений 

відносить планету Земля з усіма її оболонками – атмосферою, гідросферою, 

літосферою, біосферою – та їх проявами. 

Значно більше структурних частин у середовищі людини вбачає 

М. Реймерс [110]. Він, виділивши окремо соціальне середовище, поділив 

увесь оточуючий нас фізичний світ на три взаємопов’язані підсистеми: 
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природне середовище, квазіприроду, тобто середовище, що створене 

агротехнікою, та артеприроду, тобто штучне середовище. У природне 

середовище вчений включає фактори природного чи природно-

антропогенного походження, які впливають на окрему людину або на 

людство у загальному масштабі. Середовище квазіприроди – це середовище, 

що складається з елементів природного середовища, які підпали під вплив 

людини та були змінені або перетворені. Подібне середовище не здатне 

самостійно підтримувати себе, і без постійної регуляції з боку людини воно 

руйнується. Прикладом квазіприроди можуть слугувати сади, рілля, ґрунтові 

дороги тощо. Артеприрода – це те фізичне оточення, що не має аналогів у 

живій природі і не може існувати без постійної підтримки людини. Сюди 

можна віднести асфальт, транспорт, меблі тощо. 

Соціальне середовище, яке М. Реймерс виділяв як четвертий компонент 

оточуючого середовища, включає суспільство та різноманітні суспільні 

процеси. Це, передусім, культурно-психологічний клімат, який люди самі 

створюють цілеспрямовано або ненавмисно за допомогою матеріального, 

енергетичного та інформаційного впливу. Соціальне середовище, тісно 

поєднуючись з природним, квазіприродним та артеприродним 

середовищами, створює сукупне середовище людини.  

Як бачимо, поняття „середовище” розглядається не лише з точки зору 

природничих наук. До уваги береться і соціальний аспект, що є предметом 

вивчення соціальних наук, таких як соціологія та психологія. В соціології  

„середовище – це оточуючі людину суспільні, матеріальні та духовні умови її 

існування, формування та діяльності” [139, с. 651].  

Соціальне середовище розглядається у широкому та вузькому сенсі. У 

широкому сенсі середовище охоплює суспільно економічну систему з усіма її 

суспільними відносинами і інститутами, культурою і суспільною свідомістю. 

У вузькому сенсі середовище стає частиною середовища у широкому сенсі та 

включає безпосереднє оточення людини, тобто родину, колектив, де людина 

навчається та працює, різні соціальні групи. Таке середовище має 
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найбільший вплив на особистість людини, але треба відмітити, що цей вплив 

є двобічним. Тобто, людина, розвиваючись, активно взаємодіє з 

середовищем, формує та змінює його, за допомоги чого змінюється і сама.  

У психології поняття „середовище” найчастіше трактується як 

зовнішнє джерело життєдіяльності, що слугує задоволенню потреб людини. 

Наприклад, Л. Божович трактує середовище як особливе поєднання 

внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов, що обумовлюють як 

динаміку розвитку, так і нові якісні утворення [20]. 

„Короткий словник системи психологічних понять” пропонує 

визначення терміну „середовище”, надане К. Платоновим: „Середовище – 

сукупність умов, що оточують людину та взаємодіють з нею як з організмом 

та особистістю” [104, с. 141]. Вчений також виділяє внутрішнє та зовнішнє 

середовище. Внутрішнє середовище – вид середовища, що визначається 

станом організму. Внутрішнє середовище виявляється у взаємовпливі 

різноманітних систем організму та взаємодії з особистістю при 

психосоматичному впливі. Зовнішнє середовище – це вид середовища, що 

оточує людину, в якому розрізняють середовище фізичне та соціальне.   

У педагогіці питання освітньо-виховного середовища розглядається 

досить давно. Ще П. Лесгафт зробив перші спроби систематизувати знання 

про цей феномен, створивши типологію освітньо-виховних середовищ. 

Учений, досліджуючи зв'язок різних типів особистості дитини з відповідним 

типом педагогічного середовища, виділив шість „шкільних типів”: 

лицемірний, честолюбний, добродушний, забитий-м’який, забитий-злісний, 

пригнічений. Також у якості педагогічно бажаного еталону вчений наводить 

„нормальний тип”. 

Середовище, що формує лицемірний тип особистості, характеризується 

брехнею та лицемірством дорослих, відсутністю турботи, постійним 

розрахунком. Дитина бере участь у традиціях та обрядах, значення яких не 

розуміє, а середовище, у якому вона виховується, не створює умов для 

власного мислення та докладання самостійних зусиль.   
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Честолюбний тип особистості формує освітньо-виховне середовище, в 

якому дитину спонукають до занять змаганням або матеріальним 

заохоченням. Таким чином, дитина у своїй активності залежить від 

оточуючих, хоча і відрізняється певною мірою самостійності у виконанні 

завдань.  

Умови, які формують таку дитину з добродушним типом особистості, 

описувалися П. Лесгафтом як тихе та спокійне середовище з люблячим 

добрим наставником, відсутність будь-якої похвали та покарань, 

переслідувань. Дитина має повну свободу, а якщо виконує певні вимоги, то 

завжди знає їх причину. „До всіх її потреб та вимог відносяться з розумінням 

та задовольняють їх, наскільки це можливо” [74, с. 35], а у разі неможливості 

завжди поясняють причини.   

Середовище, що формує забитий-м’який тип, найчастіше 

спостерігається у навчальних закладах закритого типу. Дитина потрапляє в 

умови, де за неї все вирішують, знищуючи тим самим прагнення до 

самостійного мислення. Таке середовище характеризується жорсткою 

регламентацією, знищенням будь-якої ініціативи та умов для розвитку 

розумової діяльності.  

Злісно-забитий тип особистості, за П. Лесгафтом, формується у 

середовищі, де дитині не дають можливості самостійно міркувати, 

застосовують насильство для впливу на особистість. Характерною рисою 

такого середовища є чітке розподілення часу дитини, коли навіть ігри 

регулюють правила, за відступ від яких обов’язково слідує покарання. 

Педагог демонструє невміле, виключно формальне, а часто й брутальне 

ставлення до вихованця.  

Освітньо-виховне середовище, що створює пригнічений тип  

особистості, найчастіше зустрічається там, де немає великого статку, але є 

добрий та щирий вихователь, який усім ділиться із вихованцями. Дитина 

вчиться на власному досвіді, як уникнути негараздів, адже багато часу 
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відводиться на забезпечення добробуту, тому ніхто не може попередити всі 

випадковості.  

Нормальний тип, який на думку вченого є ідеалом, – це дитина, яка має 

бажання розвивати свої розумові та фізичні здібності, навчається досягати 

всього своїми силами за допомогою середовища, у якому зростає. Така 

дитина відрізняється активністю та самостійністю.  

У цілому, П. Лесгафт стверджує, що „тип дитини представляє прямий 

та безпосередній наслідок умов, в яких вона жила та виховувалася” [74, 

с. 100]. 

Наступну спробу класифікації типів було зроблено Я. Корчаком, який 

надав характеристику чотирьох видів освітньо-виховного середовища: 

догматичного, ідейного, безтурботного споживання та кар’єри і зовнішнього 

лоску.  

Догматичне середовище характеризувалось ученим як середовище 

залізної дисципліни, авторитету, самообмеження. Найбільш яскравими 

прикладами такого середовища Я. Корчак уважав монастир та армію. 

Дитина, яка виховується у догматичному середовищі, характеризується 

високою мірою пасивності, що граничить з апатією, або ж, у разі 

потрапляння у подібне середовище вже сформованої особистості, 

відрізняється жорстокістю як захисним механізмом проти чужої волі.  

Ідейне середовище, навпаки, характеризується відсутністю 

авторитарного лідера, який би пригнічував прояви інших членів групи. У 

такому середовищі „не працюєш, а радісно твориш. Твориш самостійно, не 

очікуючи. Немає наказів – є добра воля” [67]. Прикладом ідейного 

середовища вчений називав будь-які творчі колективи. У подібній атмосфері 

дитина формується активною, впевненою у собі, вільною у своїх судженнях 

та вчинках.  

Середовище безтурботного споживання Я. Корчак описував як 

привітливу, добру, спокійну атмосферу внутрішнього благополуччя та 

лінивого консерватизму. У такому середовищі дитина хоча і може бути сама 
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собою, але праця сама по собі ніколи не є чимось важливим, не служить ідеї. 

Дитина докладає зусилля лише для забезпечення власного комфорту. 

Особистість, сформована у середовищі безтурботного споживання, займає 

пасивну життєву позицію, не здатна до боротьби та напруження, така людина 

схильна задовольнятися тим, що є. 

Середовище зовнішнього лоску та кар’єри характеризується педагогом 

як середовище впертості, холодного розрахунку, марнолюбства, хижацтва, 

заздрощів. Подібне середовище, на думку Я. Корчака, створює особистість, 

яка схильна до фальші та гри, прагнення до кар’єри та встановлення зв’язків  

будь-якою ціною. 

Але більш ретельно середовище та його освітні, розвивальні та виховні 

можливості почали досліджуватися в кінці двадцятого століття. Вважаємо за 

потрібне одразу зазначити, що у процесі дослідження даної теми у 

педагогічних працях нам зустрілися такі терміни, як „освітнє середовище” 

(К. Приходченко, В. Рубцов, В. Ясвін та ін.), „виховне середовище” 

(О. Калашніков, Г. Ковальов, Ю. Мануйлов та ін.), „інформаційне 

середовище” (Н. Барановський, Я. Ваграменко, А. Хуторськой та ін.), 

„культурно-освітнє середовище” (В. Козирєв, Н. Крилова та ін.). Усі терміни, 

хоча і мають певні сенсові відтінки, стосуються одного глобального явища – 

умов перебування, розвитку та освіти дитини у шкільному класі. Тому в 

дисертації ці терміни будуть поєднані одним поняттям, а саме „освітньо-

виховне середовище”, що включає риси усіх згаданих вище понять. 

В. Рубцов авторське сприйняття освітньо-виховного середовища 

обґрунтовує тим, що необхідною умовою для розвитку дитини є її участь у 

сумісній діяльності, що вона ділить з дорослими або іншими учасниками 

освітнього процесу, а найбільш ефективним для її психічного розвитку є таке 

освітньо-виховне середовище, що ґрунтується на нерозривному зв’язку цілей 

та завдань освіти та технології навчання. Тож, за переконанням ученого, 

навчання треба розпочинати не з реалізації технології навчання, а зі 

створення освітньо-виховного середовища, що відповідає даній технології.  
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Надаючи визначення терміну „освітньо-виховне середовище”, 

В. Рубцов пише: „Освітньо-виховне середовище – це більш або менш 

укладена поліструктурна система прямих або непрямих освітньо-виховних 

впливів, що явно або неявно реалізують представлені психолого-педагогічні 

установки вчителів, які характеризують цілі, завдання, методи, засоби та 

форми освітнього процесу в певній школі” [113, с. 80]. 

Учений розглядає освітньо-виховне середовище як форму 

співробітництва, що створює особливі види спільноти, які залежно від 

специфіки віку характеризуються: а) взаємодією дитини і дорослих та інших 

дітей; б) процесами взаєморозуміння, комунікації, рефлексії; в) історико-

культурним компонентом [114].  

Н. Крилова розглядає освітньо-виховне середовище крізь призму 

оточуючого людину соціального простору. Вона визначає освітньо-виховне 

середовище, як „особливий – особистісний – простір пізнання та розвитку” 

[70, с. 74]. Освітнім середовищем Н. Крилова також називає „зону взаємодії 

освітніх систем, їх елементів, освітнього матеріалу і суб’єктів освітніх 

процесів” [70, с. 74]. Важливою властивістю сучасних освітніх середовищ 

Н. Крилова вважає взаємозв’язок та взаємодію багатьох локальних 

середовищ, що створюють глобальне освітнє середовище на рівні країни та 

світу. 

З Н. Криловою згоден Ю. Громико, який також стверджує, що термін 

„освітньо-виховне середовище” використовується для усієї сукупності 

різноманітних систем. Дитина стикається з цими системами, знайомиться з 

ними і привласнює собі „ціннісні орієнтири, проблемно-цільові установки, 

засоби та методи мислення та діяльності, які були характерні для тієї чи 

іншої регіональної суспільної системи” [36, с. 118]. Науковець також 

зауважує, що освітньо-виховне середовище – це сукупність багатьох 

різноманітних розумових діяльностей, де діти стають реальними учасниками. 

Саме тому подібне середовище діє одразу по багатьох каналах та має 

непередбачуваний результат.   
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С. Дерябо, вивчаючи освітньо-виховне середовище, теж зазначає, що 

можливості оточуючого середовища можуть мати як позитивний, так і 

негативний характер. Саме освітньо-виховне середовище вчений визначає, як 

„сукупність усіх можливостей навчання, виховання та розвитку особистості” 

[66, с. 87]. 

Ю. Мануйлов у своїх працях неодноразово підкреслює значення 

середовища в розвитку дитини, його тісну взаємодію з процесом навчання та 

виховання. Вчений визначає освітньо-виховне середовище як „те, серед чого 

перебуває суб’єкт, за допомогою чого формується його образ життя, що 

опосередковує його розвиток та „усереднює” особистість. При цьому 

усереднювати – означає типізувати. Бути посередником – означає спонукати, 

допомагати, дозволяти, породжувати щось. Опосередковувати – означає 

переломлювати, впливати, в значенні облагороджувати” [82, с. 38]. 

С. Сергєєв називає освітньо-виховне середовище одним з базових 

понять сучасних психолого-педагогічних наук. Вчений стверджує, що цей 

термін відображає впливи предметного, соціального та інформаційного 

середовищ, що є системними та формуючими [119]. Науковець зазначає, що 

освітньо-виховні середовища можуть бути різноманітними за змістовими 

характеристиками та формами. В якості головної характеристики освітньо-

виховного середовища С. Сергєєв називає векторність, під якою він розуміє 

„вираженість навчального ефекту в певному спектрі завдань” [120, с. 84].   

Інакше трактує освітньо-виховне середовище В. Слободчиков. Він 

уводить це поняття за допомогою принципу розвитку, що складається з 

природного, спонтанного розвитку, штучного розвитку, який регулюється за 

допомогою спеціально сконструйованої діяльності та саморозвитку. 

Справжньою розвивальною освітою можна вважати „ту, і лише ту, яка 

реалізує всі три типи розвитку” [121, с. 173]. При розгляді цього питання 

В. Слободчиков спирається на два різні значення поняття „середовище”. У 

першому вчений стверджує, що середовище можна визначити його складом, 

тобто сукупністю умов, обставин, оточення індивіда, та його межами, що 
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визначаються „масштабом захисту від середовища та його утилізації 

(здатності до асиміляції та акомодації)” [2, с. 192]. Подібне трактування 

середовища, на думку вченого, буде правильним лише у найабстрактнішому 

сенсі. Для надання іншого визначення В. Слободчиков створює асоціативний 

ряд, де порівнює середовище з серединою, серцевиною, зв’язком, засобом, 

посередництвом. Саме друге визначення визнається ним більш прийнятним 

для освіти, за умови чіткого розуміння, серединою чого є це середовище, 

зв'язок чого з чим воно забезпечує та засобом чого стає у педагогічному 

процесі. Також учений зазначає, що освітньо-виховне середовище не може 

бути чітко сплановане заздалегідь, адже воно виникає лише там, де 

зустрічається „те, що створює, і те, що створюється; де вони сумісно 

починають його [середовище] проектувати та будувати – і як предмет, і як 

ресурс своєї сумісної діяльності” [100, с. 147]. 

В. Слободчиков також запропонував використовувати насиченість та 

структурованість освітньо-виховного середовища як параметри його 

оцінювання. Спираючись на те, як саме структурується те чи інше освітньо-

виховне середовище, вчений розробив три принципи його організації. 

Перший принцип – це однаковість, для якого характерним є домінування 

адміністративно-цільових зв’язків і відносин. Такі відносини найчастіше 

визначаються владою, тому показник структурованості досягає максимуму. 

Наступним принципом є різноманіття, коли зв’язки і відносини мають 

конкуруючий характер, спостерігається боротьба за різного роду ресурси. 

Результатом таких процесів стає відокремлення освітніх систем і, як 

наслідок, руйнування єдиного освітнього простору. За такого принципу 

організації освітньо-виховного середовища показник його структурованості 

наближається до мінімуму. Третій принцип учений назвав варіативністю. У 

цьому випадку зв’язки та відносини мають кооперуючий характер, що сприяє 

поєднанню різних ресурсів у рамках освітніх програм. Такий принцип 

структурування освітньо-виховного середовища В. Слободчиков уважає 

оптимальним.  
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На думку вченого Г. Бєляєва, освітньо-виховне середовище включає всі 

прояви відносин, форм та змісту, які можуть виникнути впродовж навчання 

та виховання людини. Науковець представляє освітньо-виховне середовище в 

якості системного педагогічного об’єкту, який перетворює сукупність 

виховних, навчальних та розвивальних умов особистості чи колективу, що 

підвищують якість життя та мають здатність зробити з індивіда особистість, 

а зі спільноти – суспільство. Г. Бєляєв визначає середовище як 

цілеспрямовану педагогічну взаємодію всіх суб’єктів навчання, виховання та 

розвитку [14]. 

У своїй дисертації Г. Бєляєв запропонував типологічні ознаки освітньо-

виховного середовища. Вчений стверджує, що воно, по-перше, є 

складноскладовим об’єктом системної природи. Другою ознакою є те, що 

освітньо-виховне середовище є синонімом досягнення системного ефекту, 

під яким розуміємо реалізацію комплексної мети навчання та виховання на 

рівні неперервної освіти. Третьою ознакою Г. Бєляєв називає існування 

освітньо-виховного середовища як певної соціальної спільноти, що розвиває 

сукупність людських відносин у контексті широкої соціокультурної адаптації 

людини в світі, та навпаки. Наступною ознакою вважається широкий спектр 

модальності, що ним володіє освітньо-виховне середовище, який формує 

різноманітність типів локальних середовищ. По-п’яте, освітньо-виховне 

середовище виступає не лише як умова, а і як засіб навчання та виховання. 

Наступною ознакою вчений називає те, що при оцінювально-цільовому 

плануванні освітньо-виховні середовища дають сумарний виховний ефект як 

позитивних, так і негативних характеристик, „при цьому вектор ціннісних 

орієнтацій замовляється з цільовими установками загального змісту 

освітнього процесу” [93]. Сьомою ознакою освітньо-виховного середовища є 

те, що воно є процесом діалектичної взаємодії соціального, просторово-

предметного та психолого-дидактичного компонентів, які утворюють 

систему координат провідних умов, впливів та тенденцій педагогічних цілей. 

Останньою ознакою Г. Бєляєв уважає заснування середовищем субстрату 
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індивідуалізованої діяльності, що переходить від навчальної ситуації до 

життя.  

Науковці Н. Поліванова та І. Єрмакова, вивчаючи питання структури 

освітньо-виховного середовища, виділили в ньому такі компоненти: 

„…внутрішня спрямованість школи, психологічний клімат, соціально-

психологічна структура колективу, психологічна організація передачі знань, 

психологічна організація передачі знань, психологічні характеристики учнів 

тощо” [105]. 

Г. Ковальов створив іншу структурну модель освітньо-виховного 

середовища, виділивши в ньому фізичне оточення, людські фактори та 

програму навчання. До фізичного оточення вчений відносить архітектуру 

будівлі, дизайн, розмір та просторову структуру класних та інших 

приміщень, легкість трансформації у разі потреби тощо. До людських 

факторів віднесено просторову та соціальну густоту суб’єктів освіти, ступінь 

скупченості та її вплив на соціальну поведінку, особисті особливості та 

успішність учнів, розподіл статусів та ролей, вікові, статеві та національні 

особливості учнів тощо. Програма навчання, за Г. Ковальовим, уключає  

діяльнісну структуру, стиль викладання та характер контролю, форми 

навчання, зміст навчальних програм (їх консерватизм або гнучкість) тощо 

[144, с. 547].  

Подібна структура зустрічається і в працях науковців Н. Авдєєвої та 

Г. Степанової. У своїх дослідженнях вони виділяють такі структурні 

елементи освітньо-виховного середовища дитячого закладу, як характер 

взаємодії між співробітниками та дітьми; відповідність освітньо-виховного 

процесу сучасним програмам навчання та виховання; якість предметно-

просторового середовища розвитку [147]. 

Ті ж компоненти, але з іншими назвами, пропонують використовувати 

Ю. Кулюткін і С. Тарасов. Вони виокремлюють просторово-семантичний, 

змістово-методичний та комунікаційно-організаційний компоненти. До 

просторово-семантичного вони відносять архітектурно-естетичну 
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організацію простору та символіку, що оточує учнів.  У змістово-методичний 

компонент учені включають змістовну сферу навчання і форми та методи 

його організації. Комунікаційно-організаційний компонент складається з 

особливостей суб’єктів освітнього середовища, комунікаційної сфери та 

організаційних умов закладу [71].  

Є. Климов, розробляючи власну структурну модель освітньо-виховного 

середовища, окрім соціально-контактної та предметної частини, виділив ще 

інформаційну та соматичну частини. Соціально-контактна частина 

середовища включає культуру, образ життя, особистий приклад оточуючих, 

установи та групи, з якими контактує людина, їх внутрішній устрій. До 

предметної частини відносяться матеріальні умови життя та навчання, а 

також фізико-хімічні, біологічні та гігієнічні умови існування. Інформаційна 

частина середовища, за Є. Климовим, складається з правил, законів, як 

внутрішніх, так і загальнодержавних, традицій та норм взаємовідносин у 

суспільстві, правил безпеки. Також сюди ж вчений відносить засоби 

наочності, реклами, вимоги, накази, побажання та будь-які інші особистісні 

впливи. Соматичною частиною середовища Є. Климов називає стан власного 

організму та вплив цього стану на психіку дитини [101].  

В екопсихологічній моделі освітньо-виховного середовища, 

побудованій В. Пановим, основою є твердження, що психічний розвиток 

дитини в процесі її навчання слід розглядати з точки зору системи „людина-

оточуюче середовище”. Вчений визначає сам термін „освітньо-виховне 

середовище” як „систему педагогічних та психологічних умов та впливів, які 

створюють можливість для розкриття як ще не виявлених інтересів і 

здібностей, так і для розвитку вже виявлених здібностей і особистості учнів, 

згідно з притаманними кожному індивіду природними задатками і потребами 

вікової соціалізації” [99, с. 80]. В. Панов стверджує, що освітньо-виховне 

середовище має бути спрямованим на створення освітніх умов для розкриття 

творчого потенціалу різних сфер психіки та розкриття здібностей, а також 

для задоволення потреб учнів згідно з їхніми індивідуальними інтересами та 
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особливостями вікової соціалізації. Сюди ж слід віднести освітні технології, 

які б відповідали природним фізіологічним, психологічним та соціальним 

особливостям і закономірностям розвитку учнів. 

В. Панов, виділяючи структурні компоненти освітнього середовища, 

виокремив три головні компоненти, що значним чином перегукуються зі 

згаданими вище структурними моделями Г. Ковальова, Н. Авдєєвої та 

Г. Степанової: діяльнісний (технологічний), комунікативний та просторово-

предметний компоненти. Діяльнісний компонент представляє собою 

сукупність різних видів діяльності, які необхідні для навчання та розвитку 

учнів. Таким чином, створюються умови для реалізації принципу єдності 

навчання та розвитку шляхом оволодіння учнями тими видами діяльності, що 

„відповідають віковій соціалізації учнів” [99, с. 81]. Автор наголошує на 

тому, що значною є не тільки навчальна діяльність, а і, в залежності від віку 

та індивідуальних особливостей дитини, ігрова, дослідницька діяльність, 

спілкування тощо. Будь-яка діяльність потребує комунікативної взаємодії, 

наприклад, для обміну інформацією, діями, ролями, тому комунікативний 

компонент, на переконання В. Панова, є невід’ємною частиною освітньо-

виховного середовища. Це міжособистісна взаємодія у безпосередній або 

предметно-опосередкованій формі, а також контакт учня з оточуючим 

середовищем та іншими його суб’єктами. Під просторово-предметним 

компонентом учений розуміє просторові умови та предметні засоби, 

сукупність яких забезпечує можливість потрібних просторових дій та 

поведінки суб’єктів освітньо-виховного середовища. 

Слід звернути увагу на модель освітньо-виховного середовища, що 

була побудована В. Ясвіним. Вона є своєрідним синтезом методик вивчення 

освітнього простору та природного середовища. Тобто за основу приймалася 

система дослідження природного середовища, розроблена у психології 

екологічної свідомості та у педагогіці виховання особистості. Потім до 

поняття оточуючого середовища як середовища проживання додавалися 

уявлення визначних педагогів про освітньо-виховне середовище та про 
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особливості його впливу на особистість дитини при шкільному навчанні 

[147].  

Спираючись на подібне поєднання педагогічної, психологічної та 

екологічної літератури, В. Ясвін пропонує визначення освітньо-виховного 

середовища, як „системи впливів та умов формування особистості за 

запропонованим зразком, а також можливостей для її розвитку, що містяться 

у соціальному та просторово-предметному оточенні” [147, с. 12]. 

Ми повністю підтримуємо думку В. Ясвіна про те, що для того, щоб 

мати розвивальний ефект, освітньо-виховне середовище повинне створювати 

комплекс можливостей для всіх учасників навчального процесу. Цей 

комплекс, на думку вченого, включає три структурні компоненти, що є 

сукупністю умов та факторів, які можна проектувати та моделювати згідно з 

нагальними потребами: просторово-предметний компонент, соціальний 

компонент та психодидактичний компонент.  

Просторово-предметний компонент уключає усі види приміщень, 

будівлю школи в цілому та прилеглу територію. Цей компонент освітньо-

виховного середовища відповідає за різнорідність просторових умов, 

гнучкість та керованість, а також виконує символічну функцію, 

відображаючи індивідуальність та автентичність приміщення. Соціальний 

компонент освітньо-виховного середовища, за В. Ясвіним, повинен 

забезпечити взаєморозуміння та задоволеність усіх суб’єктів навчального 

процесу. Ефективне освітньо-виховне середовище повинне 

характеризуватися взаєморозумінням, взаємоповагою, згуртованістю та 

авторитетністю. Психодидактичний компонент, що включає зміст та методи 

навчання, відображає відповідність цих складових, а також цілей навчання 

психологічним, фізіологічним та віковим особливостям розвитку дітей.  

Також В. Ясвіним виділено чотири основні типи освітнього 

середовища: догматичний, кар’єрний, безтурботний та творчій. Ця типологія 

була створена вченим на основі класифікацій типів, запропонованих 

П. Лесгафтом та Я. Корчаком. Перший, догматичний, тип освітньо-виховного 
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середовища був дуже популярним ще з часів Я. А. Коменського. Це можна 

пояснити тим, що суспільство довгий час знаходилося під авторитарною, або 

навіть диктаторською владою, а саме догматичний тип освітньо-виховного 

середовища допомагає створити пасивну та залежну особистість: „З точки 

зору недемократичної влади, догматичне освітнє середовище – це геніальний 

соціальний винахід, що гарантує відтворення слухняного та покірного 

народу, який є ідеальним об’єктом для недемократичного управління” [147, 

с. 61]. Догматичне освітньо-виховне середовище характеризується високим 

ступенем регламентації, додержанням суворих заборон та придушенням 

будь-якого вільного прояву особистості. 

Безтурботний тип освітньо-виховного середовища В. Ясвін асоціює з 

виховними системами, що були створені Ж.-Ж. Руссо та Й. Г. Песталоцці. 

Головною складовою цього типу є відчуття особистісної свободи. На перше 

місце у вихованні виходять вільний та природний розвиток дитини та 

індивідуальні цінності особистості. Але у той же час подібне середовище не 

створює достатньо можливостей для активності учнів, навчаючи 

„використовувати речі, а ніж створювати” [147, с. 78].  

Третій тип освітньо-виховного середовища В. Ясвін називає кар’єрним. 

Таке середовище формує активних та ініціативних особистостей, які 

орієнтуються на власну завзяту працю для досягнення високого положення у 

суспільстві. Але вчений зазначає, що ця активність є залежною від суспільної 

думки, схвалення чи засудження оточуючих. Згідно з назвою, цей тип 

освітньо-виховного середовища формує кар’єристів.  

Останній тип отримав назву творчого середовища. Таке освітньо-

виховне середовище також характеризується активністю та ініціативністю 

вихованців. Але, на відміну від попереднього, активність та ініціативність не 

залежить від соціуму, а спрямована на задоволення особистості. Дитина 

отримує позитивний досвід – творчий, трудовий, соціальний – із освітньо-

виховного середовища, що робить її стійкою до змін у оточенні, вчить 

адаптуватися та виявляти свободу й активність  у будь-яких умовах.  
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Тож, аналіз наукової літератури дозволяє нам стверджувати, що 

освітньо-виховне середовище – це система освітньо-виховних впливів та 

умов, що створюють можливість для формування і розвитку особистості, 

розкриття її інтересів та здібностей завдяки соціальному й просторово-

предметному оточенню.    

Ми також підтримуємо В. Ясвіна, Г. Ковальова, Ю. Кулюткіна та 

С. Тарасова у їхньому баченні структури освітньо-виховного середовища 

класу, тому в дослідженні компонентами структури освітньо-виховного 

середовища вважаємо: 

• просторово-предметний (фізичний, просторово-семантичний); 

• соціальний (людський, комунікаційно-організаційний); 

• психодидактичний (змістово-методичний, програма навчання).  

Оскільки, як бачимо з попереднього аналізу літератури, освітньо-

виховне середовище може мати різний характер завдяки наявності тих чи 

інших рис, для подальшого дослідження було важливим визначитися, яке 

спрямування освітньо-виховного середовища є пріоритетним на державному 

рівні в цілому та на рівні початкової школи зокрема.  

Автори сучасних досліджень часто звертаються до понять „комфортне 

середовище” (І. Кокаєва, Т. Лошакова, О. Кібірєва, О. Полинська та ін.) й 

„сприятливе середовище” (О. Макагон, Т. Бондарь та ін.). Розглянемо кожне 

з них окремо. 

Зазвичай, визначення комфортного освітньо-виховного середовища 

ґрунтується на загальному трактуванні слова „комфорт” як зручних обставин. 

На погляд І. Ларисової, комфортне освітньо-виховне середовище – це 

„сприятливі умови для розвитку і формування особистості” [72, c. 495].  

Т. Лошакова, працюючи над створенням моделі комфортного 

середовища, визначає його як „сукупність умов, що визначають сприятливий 

клімат для актуалізації потенціалу всіх учасників освітнього середовища” 

[77, c. 96].  
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У своєму дослідженні, присвяченому створенню комфортного 

середовища у початковій школі, І. Кокаєва з колегами зазначає, що саме 

комфортність освітньо-виховного середовища значним чином впливає на 

емоційний стан дітей, а заразом і на їхню практичну діяльність. Саме поняття 

„комфортне освітньо-виховне середовище” автори визначають як 

„середовище взаємодії всіх суб’єктів освітнього простору, що 

характеризується перевагою особистісно-орієнтованого та гуманістичного 

підходу” [64, c. 105]. 

Дуже близьким до попереднього визначення є і трактування 

О. Марковської, яка робить особливий акцент  на тому, що комфортність 

освітньо-виховного середовища полягає не лише у загальному спрямуванні 

освітнього простору, вона також виражається особистісно-орієнтованим 

освітнім процесом. На переконання О. Марковської, комфортне освітнє 

середовище – це „середовище взаємодії, яке має референтну значущість для 

включених у неї суб’єктів, що характеризується перевагою особистісно-

орієнтованого підходу до діяльності учасників освітнього процесу та впливає 

на емоційно-особистісні та комунікативні прояви її суб’єктів” [85, c. 125]. 

О. Макагон у дисертації дослідженні звертається до поняття 

„сприятливе освітньо-виховне середовище”, яке визначає як „середовище, в 

якому взаємодія всіх суб‘єктів педагогічного процесу має своїм результатом 

їхнє духовне, інтелектуальне, моральне, естетичне, фізичне 

взаємозбагачення, сприяє розвитку творчого потенціалу, самореалізації 

особистості, формує готовність до особистісного самовдосконалення, 

забезпечує реалізацію співтворчості в межах гуманістичної парадигми” [78, 

с. 11]. Автор також зазначає, що сприятливе освітньо-виховне середовище є 

своєрідним поєднанням декількох мікросередовищ: інтелектуального, 

психологічного, науково-методичного, соціального, культурно-естетичного, 

фізичного, санітарно-гігієнічного, електронного. 

На думку О. Макагона, сприятливе середовище є збалансованою 

системою, яка є індивідуальною для кожного конкретного колективу, а його 
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становлення повинно відбуватися з урахуванням думок кожного з учасників 

цього середовища.   

Т. Бондар, яка також досліджувала сприятливе освітньо-виховне 

середовище, вважає, що воно характеризується дотриманням принципів 

демократії, рівності, миру, справедливості, а також урахуванням моральних 

цінностей та традицій, оптимізуючи тим самим гідний розвиток дітей [22].  

Але слід зазначити, що навіть за умов багатоаспектності та просторості 

досліджень проблеми освітньо-виховного середовища, особливо питання 

створення щасливого освітньо-виховного середовища у початковій школі і 

досі потребує додаткового вивчення.  

Основою дослідження стала резолюція „Щастя: цілісний підхід до 

розвитку” Організації Об’єднаних Націй, видана у 2011 році, де питання 

щастя розглядається на міжнародному рівні і в якій зазначається, що 

„прагнення до щастя є однією з основних цілей людства”. У резолюції 

пропонується розробка додаткових заходів, які б „у більш повній мірі 

враховували важливість прагнення до щастя і благополуччя у контексті 

розвитку” [130].  

Рут Винговен, професор Університету імені Еразма Роттердамського та 

один з найвідоміших спеціалістів з питань щастя у світі, переконаний, що 

отримання задоволення від навчання та самого перебування в школі 

нерозривно пов’язане з подальшими успіхами у дорослому житті, а рівень 

щастя населення є показником якості життя у державі в цілому [192].  

Проблема щастя в освіті є недостатньо розробленою, а головною 

причиною цього є те, що довгий час це явище вважалось абстрактним та 

ненауковим. Але останні дослідження в галузі психології, генетики та 

нейробіології свідчать, що щастя піддається точному вимірюванню та 

визначенню. Більше того, Е. Дінер, професор психології Іллінойського 

університету, стверджує, що, не дивлячись на те, що система вимірювання 

щастя на даний час не є абсолютно досконалою, за багатьма критеріями вона 

не поступається тій, яку використовують, наприклад,  в економіці [162].   
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Тому, з огляду на твердження Ж. Ледлофф, авторки всесвітньо відомої 

методики виховання, яка стверджує, що лише щаслива дитина здатна до 

повноцінного всебічного розвитку та становлення власної особистості [73], 

дане дослідження було спрямоване на вивчення педагогічних умов створення 

саме щасливого освітньо-виховного середовища у початкових класах. 

Питання щастя з давніх часів турбували людство, а на сучасному етапі 

цей інтерес отримав нового розвитку. Проблеми у визначенні щастя 

обумовлені не лише складністю самого явища, а й тим, що слово „щастя” 

використовується у повсякденній мові у різних значеннях 

У тлумачному словнику В. Даля щастя трактується по-різному: 1) як 

доля, талан; 2) як випадковість, бажана несподіванка, успіх; 3) як 

благоденство, добробут, земне блаженство, бажане насущне життя, без горя, 

смутку, тривоги; спокій та задоволення; взагалі, все бажане, все те, що 

заспокоює та задовольняє людину, згідно з її переконаннями, смаками та 

звичками [38, с. 381].  

С. Кузнецов у тлумачному словнику трактує поняття щастя як стан 

найвищого задоволення життям, почуття глибокого задоволення та радості, 

яке відчувається кимось або як зовнішнє виявлення цього відчуття [21, 

с. 1297]. 

Визначення щастя зустрічаються і в спеціалізованих словниках з 

філософії, етики, психології, педагогіки тощо.  

Філософський словник під авторством Д. Жюліа пропонує визначення 

щастя як стану повного задоволення [44].  

Соціологічний словник визначає щастя як „стан людини, який 

відповідає найбільшому внутрішньому задоволенню умовами свого буття, 

повноті і осмисленості життя, здійсненню свого людського призначення” 

[122, с. 303] 

В. Зінченко у психологічному словнику також прирівнює щастя до 

задоволення, стверджуючи, що „висока ступінь задоволення життям, 

вочевидь, є те, що іменується щастям” [90, с. 699]. Близьким  конструктом до 
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щастя, який часто використовується у психології, В. Зінченко називає 

психологічний суб’єктивний добробут. Саме задоволення автор визначає як 

суб’єктивну оцінку „якості тих чи інших об’єктів, умов життя і діяльності, 

життя у цілому, відносин з людьми, самих людей, у тому числі і самого себе” 

[90, с. 699]. 

Педагогічний словник визначає щастя як поняття, яке конкретизує 

найвище благо як завершений, цінний, самодостатній стан життя, а також як 

загальновизнану кінцеву суб’єктивну мету діяльності людини [102, с. 282 –

 283]. Б. Бім-Бад, автор даного словника, підкреслює, що поняття щастя є 

багатогранним і розглядається багатьма науковими дисциплінами. 

Питанню щастя як фундаментальному явищу людського буття 

приділяється багато уваги у таких науках як філософія, етика, психологія, 

педагогіка тощо. Але розбіжності у розумінні щастя є дуже великими навіть 

у площині однієї науки, не говорячи вже про загальнонауковий рівень. Це 

пояснюється тим, що щастя є поняттям багатозначним і складно піддається 

визначенню.  

У філософії ще в античний період спроби надати поняттю щастя 

певного визначення та схарактеризувати його призвели до виникнення двох 

основних напрямів: гедонізму та евдемонізму.  

Гедонізм – це „етична установка, з точки зору якої основою природи 

людини є її прагнення до насолоди, а тому всі цінності і орієнтації діяльності 

повинні бути підпорядковані або зведені до насолоди як істинного вищого 

щастя” [96].   

У якості систематизованої теорії гедонізм виник за часів грецького 

філософа Аристіппа Кіренського. У своєму учінні Аристіпп стверджував, що 

все те, що приносить задоволення, і є справжнє добро.  

Послідовники Аристіппа отримали назву кіренаїків. До них відносять 

Гегесія, Антипатра, Арету та інших. Як і їх ідейний натхненник Аристіпп, 

кіренаїки вважали насолоду найвищим щастям; були серед них і прибічники 



56 

крайнього гедонізму, що приймали як виправдану будь-яку насолоду та будь-

який шлях до неї. 

Повернення до ідей гедонізму відбулося у період Відродження, що 

стало важливим теоретичним підґрунтям розвитку ідей щастя та насолоди у 

просвітників ХVIII століття.   

Один з представників епохи Просвітництва П. А. Гольбах уважав 

найважливішим інтересом людини прагнення до щастя. Щастя, на думку 

філософа, полягає в тому, щоб оточуюче середовище відповідало бажанням 

людини.  Але людина, на переконання Гольбаха, не може досягти щастя без 

допомоги іншим людям, що обумовлює її зацікавленість у сприянні щастю 

оточуючих людей [33]. 

З часом гедонізм отримав дві течії. Представником егоїстичного 

гедонізму є Т. Гоббс, який дотримувався думки, що загальне щастя є 

абстрактним явищем, тому для кожної людини метою повинен стати пошук 

щастя для самої себе [146].  

Альтруїстичний гедонізм, який яскраво виявився в учінні утилітаризму, 

стверджував, що кожна людина повинна прагнути створити якомога більше 

щастя для оточуючих, досягаючи того, щоб чуже щастя стало необхідністю 

для досягнення власного. 

Евдемонізм – це „принцип побудови етичної теорії, в якій 

стверджується, що головне прагнення людини складає її прагнення до щастя. 

Відповідно, моральні імперативи, що підпорядковані цьому принципу, 

формулюються лише для того, щоб показати, що потрібно робити для 

досягнення максимального щастя” [123, с. 682]. Як бачимо, евдемонізм, як і 

гедонізм, ґрунтується на проблемі щастя, але, на відміну від останнього, не 

пов’язує так тісно саме щастя з отриманням сильних чуттєвих насолод.    

Яскравими представниками евдемонізму у Древній Греції були 

Демокріт, Епікур та Аристотель. Їхні теорії побудовані на принципі 

прагнення до щастя, але кожна з цих теорій має власне визначення цього 

поняття. Демокріт бачить щастя у гарному настрої, його гармонії та 
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непорушності. З ним погоджувався і Епікур, який уявляв щастя як витіснення 

страждань та хвилювання.   

Аристотель, визнаючи щастя найвищим благом, уважав його 

особливим станом задоволеності, який досягається завдяки доброчесній 

діяльності. Підкреслюючи тісний зв'язок щастя та моралі, Аристотель 

стверджував, що досягти стану вищого задоволення можливо лише  за умови 

морального та інтелектуального вдосконалення, здоров’я, активної 

громадянської позиції, дружби, добрих та справедливих вчинків.   

Подібне розуміння щастя демонстрував і Антисфен. Філософ, відомий 

своєю аскетичною моральною орієнтацією, визнавав прагнення людини до 

щастя і бачив шлях його досягнення крізь доброчесність. Він уважав, що 

„достатньо бути доброчесним для того, щоб бути щасливим  <…>. 

Доброчесність виявляється у вчинках та не потребує ні великої кількості слів, 

ні великої кількості знань” [63, c. 161]. 

Евдемоністичні учіння розвивалися і у епоху Відродження. Так, Еразм 

Роттердамський  стверджував, що „щастя складається головним чином у 

тому, щоб миритися зі своєю долею і бути задоволеним своїм положенням” 

[63, с. 159].  

Але найбільшого розквіту евдемонізм досяг в епоху Просвітництва та 

Нового Часу. Видатний французький філософ Д. Дідро вважав щастя 

справжньою метою людського життя. Вчений стверджував, що страждання 

завжди є проявом зла, а насолода – проявом щастя. Основний шлях 

досягнення щастя, за Д. Дідро, – це безкорисливе добро, яке людина творить 

навколо себе, а основою справжнього щастя філософ бачить відвертість, 

справедливість та милосердя. Найбільш яскраво Д. Дідро виявив своє 

бачення щастя у висловлюванні: „Найбільш щаслива та людина, яка дарує 

щастя найбільшій кількості людей” [89, с. 327].  

Дещо схожим на теорію Д. Дідро є уявлення про щастя одного з 

найяскравіших представників евдемонізму того періоду Л. Фейєрбаха. В його 
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теорії щастя є початком моральності людини, а „прагнення до щастя – 

прагненням прагнень” [136, с. 460].  

На переконання Л. Фейєрбаха, прагнення до щастя є основою всіх без 

винятку вчинків та дій людини. Цікаво, що вчений не вважав природне 

прагнення людини до щастя егоїстичним за своєю природою проявом, адже 

при розумному та моральному прагненні до щастя людський егоїзм 

трансформується у любов до оточуючих та піклування про них: „Перший 

твій обов’язок полягає в тому, щоб зробити щасливим самого себе. Якщо ти 

сам щасливий, то ти зробиш щасливими і оточуючих. Щасливий може 

бачити лише щасливих навколо себе” [137, с. 267].   

Але вже на початку ХІХ століття у філософії почався новий етап у 

дослідженні питання щастя. Якщо раніше у визначенні щастя 

простежувалась відносна єдність: одні філософи надавали перевагу 

евдемонії, а інші – щастю у вигляді задоволення, то у цей період почали 

виникати нові точки зору, які певною мірою комбінували евдемоністичні та 

гедоністичні ідеї, формуючи тим самим сучасне уявлення про щастя.  

Найбільш видатною філософською працею, присвяченою питанню 

щастя у ХХ сторіччі, на нашу думку, є твір польського мислителя 

В. Татаркевича „Про щастя та досконалість людини”. Надаючи визначення 

щастю, вчений зробив акцент на багатогранності цього поняття та виділив 

чотири основні значення щастя: 

• об’єктивне значення, в якому щастя означає вдалий збіг обставин та 

сприятливі умови життя; 

• суб’єктивне значення, в якому щастя – це переживання радісного та 

глибокого почуття;  

• об’єктивне значення, в якому щастя розуміється як найвище благо, 

яке може бути доступне для людини; 

• суб’єктивне значення, в якому щастя означає постійне задоволення 

від життя. 
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Сам В. Татаркевич визначив щастя як „повне та тривале задоволення 

від життя в цілому” [131, с. 42]. При цьому філософ підкреслював, що повне, 

цілісне задоволення впродовж всього життя – це щастя ідеальне, досягти 

якого на практиці неможливо. Щастям реальним вчений пропонував уважати 

стан, що наближається до ідеалу. 

У психологічній літературі найбільш ранні згадки про щастя як 

категорію з’явилися лише у 70-х роках ХХ століття. Як і філософія, 

психологія налічує безліч підходів до щастя, а розвиток цих підходів 

подібний до розвитку філософських поглядів попереднього тисячоліття.    

Психологічні підходи до визначення щастя можна умовно поділити на 

дві групи: 

• суб’єктивні підходи (гедоністичні), які ототожнюють щастя із 

суб’єктивними відчуттями людини; 

• об’єктивні підходи (евдемоністичні), які пов’язують щастя зі 

ступенем реалізації людського потенціалу. 

На ранньому етапі вивчення психологією питання щастя домінували 

гедоністичні підходи, в яких центральне місце посідало поняття 

суб’єктивного благополуччя особистості, задоволення життям. 

В евдемоністичних підходах є дві базові позиції: щастя як життєва мета 

та об’єкт прагнень, а також щастя як результат діяльності людини. Тобто 

щастя є регулятором діяльності людини, або ж самодостатньою цінністю, яка 

перетворює на додатковий мотив сам процес діяльності.  

М. Аргайл, англійський спеціаліст із соціальної психології, розуміє 

щастя як стан задоволеності своїм життям у цілому, а ступінь щастя визначає 

за допомогою частоти та інтенсивності позитивних емоцій [9]. Вчений 

підкреслює значущість соціальних зв’язків та залежність відчуття щастя від 

наявності тісних, довірливих родинних та дружніх зв’язків і, як наслідок, 

психологічної підтримки близьких людей.  

Важливими для відчуття щастя М. Аргайл уважає психологічні аспекти 

праці людини, а саме: її різноманітність, усвідомленість, соціальну цінність, 
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емоційний фон. Окремим фактором, який впливає на щастя, вчений виділяє 

дозвілля, адже від цього роду діяльності людина отримує найбільше 

задоволення, що пояснюється наявністю свободи вибору, більш сильною 

внутрішньою мотивацією і укріпленням власної ідентичності. Іншими 

факторами виникнення почуття щастя є добре здоров’я, так звані фактори 

особистості, до яких вчений відносить самоповагу, самооцінку, екстраверсію 

та усвідомленість життя, а також один з найбільш значущих факторів – 

позитивні емоції, які переживає особистість.   

Останнім часом поняття щастя стало ключовим для представників 

позитивної психології, творцем якої вважається М. Селігман. За його 

словами, позитивна психологія спрямована на те, щоб змінити фокус 

психології „від поглинутості лише тим, щоб виправляти погане в нашому 

житті, до того, щоб будувати позитивні якості” [186, с. 5]. У книзі „У 

пошуках щастя. Як отримувати задоволення від життя кожен день” 

М. Селігман підкреслює значущість щастя в житті кожної людини, а 

особливо дитини. Вчений переконаний, що „позитивні емоції збільшують та 

укріплюють інтелектуальний, соціальний і фізичний потенціал дитини, 

необхідний у дорослому житті” [186, c. 209]. Ми підтримуємо цю думку 

вченого.  

Видатний американський психолог Е. Дінер зазначає, що поняття 

щастя є дуже комплексним і має досить велику кількість різновидів. У 

позитивній психології розрізняють якість життя (об’єктивні параметри життя 

людини) і позитивні емоції, суб’єктивний та психологічний добробут.  

Суб’єктивний добробут (англ. subjectivewell-being) – це те, наскільки 

людина щаслива з її суб’єктивної точки зору, те, як людина оцінює власне 

життя. Психологи Ф. Ендрюс і С. Уайтні запропонували визначити структуру 

суб’єктивного добробуту трьома компонентами: задоволеністю життя, 

позитивними емоціями і негативними емоціями. Тобто, показник 

суб’єктивного добробуту тим вищий, чим більше у людини позитивних 

емоцій та чим менше негативних, а також чим більше вона задоволена 
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власним життям, при чому не лише з емоційної точки зори, а й включаючи 

когнітивні судження [148]. Саме термін „суб’єктивний добробут” був 

обраний для зручності комунікації дослідників з різних країн і отримав 

найбільше розповсюдження у позитивній психології, часто виступаючи 

синонімом терміну „щастя”. 

Термін „психологічний добробут” (англ. psychologicalwell-being) був 

уведений психологом К. Ріфф. Вона сумісно з Б. Сінгером розробила 

концепцію психологічного добробуту, основу якої складають шість головних 

компонентів: автономія, самосприйняття, мета в житті, контроль над 

оточуючим середовищем, особистісне зростання та позитивні відносини з 

оточуючими [185]. Саме ці елементи, на думку К. Ріфф, потрібні для 

досягнення психологічного добробуту.  

М. Чиксентміхайі, один із послідовників М. Селігмана, запропонував 

свій підхід до теми щастя. Вчений порівнює щастя зі станом натхнення, коли 

людина повністю віддається тій справі, яка її цікавить, отримуючи від своєї 

діяльності справжнє задоволення. Такий стан Чиксенміхайі називає потоком 

(англ. flow) та стверджує, що саме при входженні у стан потоку людина 

здатна максимально реалізувати свій потенціал. Учений зазначає, що, хоча 

людина і може відчувати себе щасливою, наприклад, під час відпочинку з 

друзями, такий стан є дуже залежним від сприятливих зовнішніх умов, у той 

час як „щастя, яке ми відчуваємо у результаті потоку, ми створюємо 

власними руками” [155, с. 30], а тому можемо контролювати та 

примножувати. 

Вивчаючи питання щастя, Е. Дінер дійшов висновку, що його можна 

розглядати і як стан людини, і як певну рису особистості. Досліджуючи 

проблему щастя, вчений виявив, що поміж багатьох показників найбільш 

сталим та стабільним є задоволеність життям. На основі цих даних Дінер 

зробив висновок, що існує певна особистісна схильність до переживання 

позитивних емоцій та задоволення, яка не залежить від поточного стану. 

Вчений писав: „Робоча модель, яку використовують зараз дослідники <…>, 
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полягає в тому, що особистість задає схильність індивідів до певних 

афективних реакцій, проте поточні події також впливають на актуальний 

рівень суб’єктивного добробуту” [162, с. 280].  

Це припущення отримало серйозні емпіричні підтвердження завдяки 

дослідженням Ж.-Е. де Неве, який виявив наявність у людини модифікації 

гену, який забезпечує відчуття „значно вищого рівня задоволеності життям” 

[159]. 

С. Любомирські та К. Шелдон узагальнили інформацію щодо факторів, 

які впливають на відчуття щастя, та виразили їх співвідношення за 

допомогою кругової діаграми [172]. Найбільша відсоткова частина (50%) 

притаманна впливу нашого темпераменту, типу особистості, спадковості. 

Потужним фактором впливу (40%) вчені назвали особистісний внесок у 

побудову життя: цілі, коло спілкування, діяльність, спосіб життя тощо. 

Найменший вплив (10%) на відчуття щастя мають зовнішні обставини, до 

яких відносяться рівень наших доходів, якість освіти, приналежність до 

певного соціального кола тощо.  

Аналізуючи праці позитивних психологів, які присвячені питанню 

щастя, можна виявити низку факторів, що мають (або не мають) стійкого 

зв’язку з відчуттям щастя (див. Додаток А.1). 

До питання щастя зверталася і велика кількість видатних педагогів. 

Характерним є те, що і у педагогіці  визначення щастя є настільки ж 

різноманітними, як і у розглянутих вище філософії та психології. Цей факт 

відзначив К. Ушинський, стверджуючи, що „немає предмету в світі, на який 

би люди дивилися так само по-різному, як на щастя: що одному здається 

щастям, то іншому може здаватися не лише байдужою обставиною, а навіть 

просто нещастям” [135].  

Ж.-Ж. Руссо також звернув увагу на складність визначення щастя, 

припустивши, що людство взагалі не знає, що таке абсолютне щастя чи 

нещастя. Пояснював це вчений тим, що „все перемішане у цьому житті: тут 
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не відчуєш ні єдиного відчуття цілковито чистим, двох моментів не будеш у 

одному і тому ж стані” [116, с. 72-73].  

Б. Бім-Бад стверджував, що щастя, тобто задоволеність своїм буттям, 

повнотою та осмисленістю життя, для кожної конкретної людини 

складається з аспектів, що мають для неї найбільше значення та приносять їй 

найбільше задоволення. Тому, на думку вченого, проблема визначення щастя 

полягає в тому, що „задоволення і біль різним людям приносять різні 

предмети, речі, явища та процеси” [16, с. 140]. 

В. Сухомлинський також сверджував, що щастя за природою своєю є 

багатогранним, тому може виражатися в тому, що „людина розкрила свої 

здібності, полюбила працю і стала в ній творцем, і в тому, щоб 

насолоджуватися красою оточуючого світу і створювати красу для інших, і в 

тому, щоб кохати іншу людину, бути коханим” [128, с. 38]. Вчений 

наголошував на тому, що щасливе дитинство – це головне завдання школи 

та батьків, і лише у тісній співпраці дорослі зможуть подарувати дітям 

щастя [128] (Курсив наш – М. М.). 

Деякі педагоги вважали, що найбільшим щастям для людини є 

визначення свого місця у житті. Так, Ш. Амонашвілі писав: „Кожен з нас є 

носієм своєї долі, і жити поза долею є велика трагедія для людини. Жити у 

своїй долі є велике щастя” [3]. Ця ж думка зустрічається і у творчості 

А. Нілла, який стверджував, що головною метою життя є знайти своє щастя, 

тобто знайти те, що цікавить людину в житті [95]. 

Аналіз педагогічних праць дозволив виявити низку рис, якими наділяли 

щастя видатні педагоги, а саме: 

• самостійність та наявність розвитку; 

• приналежність до соціуму, взаємодія з іншими людьми; 

• творча активність і праця. 

Розглянемо їх більш детально.  

Самостійність та наявність розвитку. Дж. Локк, англійський педагог 

і філософ, був упевнений, що „щастя або нещастя людини, за великим 
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рахунком, є справою її власних рук” [76, с. 412]. Тому лише самостійна 

діяльність дитини та відчуття постійних перемог і надбань можуть 

забезпечити відчуття довготривалого задоволення життям.  

Ж.-Ж. Руссо, звертаючись до питання щастя дитинства, стверджував, 

що бути щасливим – це природне бажання кожної людини, а досягти його не 

складно, адже щастя є настільки ж простим, як і саме життя. Відсутність 

страждань, „здоров’я, свобода, достаток у необхідному – ось у чому воно 

полягає” [116, с. 146].  

Особливо цінним елементом щастя Ж.-Ж. Руссо вважав свободу 

особистості. Потребу в свободі закладено в кожній людині від народження, і 

доки оточуючі фактори „не змінили наших природних нахилів, щастя дітей, 

так само, як і дорослих, полягає у користуванні власною свободою” [116, 

с. 51]. 

Ця ж думка зустрічається і у творчості А. Макаренка, який вказував, 

що „щастя у справжній людській свободі” [80]. 

Еллен Кей, шведська письменниця, відома своїми педагогічними 

творами, також уважала однією з головних умов щастя дитини свободу і 

постійний розвиток, а основою відчуття свободи для дитини – відсутність 

страху.  

На думку письменниці, страх є великим нещастям для дитинства, а 

виникає він завдяки суперечності між безмежною здатністю дитини до щастя 

та тим, як ці можливості насправді можуть бути реалізовані: „Життя на 

кожному етапі є жорстоким у своєму ставленні до нашої можливості щастя” 

[167, с. 181]. Тому забезпечення свободи від страху вона вважала однією з 

найважливіших умов щасливого дитинства. 

У школи, на переконання Е. Кей, „немає інших обов’язків, прав чи 

цілей, ніж надати кожній окремій особистості так багато розвитку і щастя, 

скільки тільки можливо” [167, с. 207]. Тому школа повинна стати одним з 

головних інструментів, поряд з родиною та державою в цілому, для 

створення умов для щасливого дитинства. 



65 

Однією з найяскравіших поборників свободи та самостійності дитини 

була М. Монтессорі, яка була впевнена, що діти „можуть бути щасливі, 

відчувши щось нове, одержавши перемогу над собою” [92]. На переконання 

М. Монтессорі, життя дитини складають рух до самовдосконалення та 

створення людини у самій собі. Але це, на перший погляд, складне завдання 

приносить дитині задоволення, адже сама робота, виконання власного 

обов’язку для дитини – це радість та щастя.  

Ця вроджена сила еволюції, стверджувала М. Монтессорі, спонукає 

дитину до активності, і за умов відсутності перепон для цієї природної 

активності, у дитини виникає „те, що ми звемо „радістю життя”. Тобто 

дитина постійно знаходиться у стані захоплення і щастя” [92]. Тож, можна 

стверджувати, що основою педагогічної діяльності М. Монтессорі було 

переконання, що „щаслива дитина – це самостійна дитина” [92]. 

Подібна думка зустрічається і у працях видатного польського педагога 

Я. Корчака. Спостерігаючи за дітьми впродовж довгого часу, вчений дійшов 

висновку, що найбільш інтенсивну радість дітям доставляє „щастя подолання 

труднощів, досягнення мети, відкритої таємниці, радість перемоги і щастя 

самостійності, опанування, володіння” [67]. 

Ш. Амонашвілі, відомий своїм гуманістичним баченням педагогічного 

процесу, також уважає, що немає для дитини нічого більш приємного, а ніж 

результати власного розвитку. Справжнім дитинством Ш. Амонашвілі 

називає власне процес дорослішання, а справжнє щастя дитини, на 

переконання вченого, – „це відчуття того, що вона дорослішає, що вона вже 

велика” [6, с. 79]. 

Приналежність до соціуму, взаємодія з іншими людьми. 

Я. А. Коменський, проголошуючи щастя метою усього людського життя, 

стверджував, що щастя не повинне бути лише особистим, воно повинне 

пристосовуватися до загального щастя. Він пояснював свою точку зору  тим, 

що щастя не є випадковістю, це закономірний результат розумної людської 

діяльності, метою якого є вище благо [17]. Тому, будучи щасливою та 
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роблячи щасливими оточуючих, дитина наближається до ідеальної гармонії 

зі світом. 

Ж.-Ж. Руссо підтримував ідею зв’язку щастя з соціальними контактами 

і був переконаний у тому, що для людини властивим є бажання щастя не 

лише для самої себе, а і для оточуючих за умов, якщо „за це щастя ми не 

платимо нашим щастям, то воно лише збільшує наше” [116, с. 253]. 

Дж. Локк також був упевнений, що щастя і спілкування з оточуючими 

напряму пов’язані між собою. Але, з його точки зору, зв'язок дещо інакший: 

учений бачив щастя не результатом ефективної комунікації, а її засобом. 

Дж. Локк писав, що делікатна людина тому подобається оточуючим, що 

„вміє доставляти приємне людям, з якими вона спілкується, не 

принижуючись у той же час до низьких, рабських лестощів” [76, с. 541]. 

Тобто делікатна людина своїм спілкуванням приносить співрозмовнику 

задоволення, а саме в задоволенні і полягає „щастя, до якого всі так 

наполегливо прагнуть” [76, с. 541]. 

В. Сухомлинський дотримувався думки, що дитина може відчути 

радість, отримати натхнення, пережити хвилини щастя, „створюючи радість, 

благо, красу, щастя для інших і на основі цього – для себе” [129]. Педагог 

вірив, що потреба у спілкуванні, перебуванні у соціумі, відчутті себе як 

частини колективу є однією з найголовніших людських потреб, а без їх 

задоволення не буде повноти щастя: „Добробут, щастя залежать від того, як 

кожна людина відчуває людей навколо себе, як вона узгоджує свою 

поведінку з інтересами колективу, суспільства” [129]. 

О. Нілл, видатний педагог, висловив цю ж думку, але у трохи інакшому 

ракурсі. Він був переконаний, що „щастя та добробут дітей залежать від 

ступеню любові та підтримки” [95, с. 162], що вони отримують від 

оточуючих їх людей. 

Б. Бім-Бад уважав, що головною запорукою щастя є людська 

досконалість, а саму людину вчений визначав як „істоту, призначення якої 

полягає в тому, щоб бути щасливою” [16, с. 141]. Але і  Б. Бім-Бад 
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підтримував ідею, що „щастя одних людей напряму залежить від щастя 

інших” [16, с. 141]. На думку вченого, щастя однієї людини пов’язане зі 

щастям інших через моральні відносин між ними, через щасливе суспільство 

[16]. 

Творча активність і праця. Ш. Амонашвілі за роки роботи з дітьми 

переконався, що „лише щаслива дитина може розвиватися духовно” [4], 

займатися творчістю і цікавою для себе роботою. Саме такому розвитку 

дитини може сприяти те середовище, в якому вона відчуває себе комфортно і 

щасливо, тобто щасливе освітньо-виховне середовище.  

Важливість самостійної праці і творчості підкреслював і К. Ушинський. 

Порівнюючи людину, яка досягла успіху завдяки сумлінній праці і людину, 

яка проживає безтурботне життя, він упевнено заявляв, що перша буде 

значно щасливішою. Але не кожна трудова активність веде до щастя, адже 

„лише та діяльність дає щастя душі, зберігаючи її гідність, яка виходить з неї 

самої, отже, діяльність улюблена, діяльність вільна” [133, с. 500]. 

К. Ушинський наполягав, що педагоги і батьки повинні слідкувати за 

тим, „щоб дитина більше знаходила щастя у діяльності, ніж прагнула до 

насолоди, причому не треба забувати, що гра, у якій самостійно працює 

дитяча душа, є також діяльність для дитини, і щоб вона більше 

насолоджувалася тим, що зробила вона сама, ніж тим, що їй було 

подаровано” [133, с. 515]. 

Одним з найяскравіших поборників ідеї праці як шляху до щастя був 

видатний педагог А. Макаренко. На його думку, справжнє щастя для людини 

– це „гарна праця, і, окрім того, вільна праця” [79, с. 158]. Педагог був 

переконаний, що ні гроші, ні безтурботне життя не можуть принести дитині 

щастя, у своїй педагогічній діяльності він дотримувався ідеї, що „щастя у 

робочому зусиллі, у відчутті самих м’язів, у просторій дорозі вперед, <…>, у 

цьому злитті зі світовою справою” [80]. 

В. Сухомлинський був упевнений, що щастя дитини у великій мірі 

залежить від відчуття радощів у кожний момент життя, від того, як багато 
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фізичних та духовних сил дитина віддає для створення щастя оточуючих. 

Сюди ж відноситься і творчість у будь-яких її проявах.  

В. Сухомлинський писав: „Щастя в тому, щоб стати активними 

творцями життя. Кожний при бажанні, наполегливості, творчому пориві 

може стати самобутньою, неповторною особистістю” [129]. 

Працюючи над визначенням поняття „щасливе освітньо-виховне 

середовище”, ми також ґрунтувалися на твердженні В. Стрельнікова про те, 

що „багате середовище збагачує, бідне збіднює, вільне вивільнює, обмежене 

обмежує, здорове оздоровлює” [125, с. 343]. Подовжуючи логічний ряд, 

можна стверджувати, що щасливе освітньо-виховне середовище початкових 

класів – це середовище, що робить усіх його учасників щасливими. 

Отже, щасливе освітньо-виховне середовище для учнів початкової 

школи можна визначити як сукупність освітньо-виховних впливів та умов, 

що поєднує можливості для вільного і комфортного всебічного розвитку та 

тісний взаємозв’язок учасників навчально-виховного процесу (педагога, учнів, 

батьків), а також характеризується їхнім відчуттям глибокого 

задоволення та радості. 

Характеристиками щасливого освітьно-виховного середовища є: 

1. Комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного 

процесу, а саме вчителя, учнів і батьків, адже спокій, радість і взаємна повага 

між учасниками освітньо-виховного процесу сприяє встановленню більш 

тісного контакту й, як результат, ‒ ефективнішій взаємодії та задоволеності 

від процесу навчання. 

2. Можливість самовираження крізь поєднання навчальної, 

дослідницької та творчої діяльності, адже заняття з улюбленого предмету 

приносять тривале задоволення, допомагають впевнитися у власних силах та 

отримати повагу оточуючих. 

3. Різноманітність та легкість трансформації предметно-

просторового компоненту освітньо-виховного середовища, адже кожна 
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дитина повинна мати можливість обрати атмосферу, що відповідає її 

нагальним потребам.  

 

1.3. Педагогічні умови формування щасливого освітньо-

виховного середовища у початкових класах загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 

Якісна підготовка студентів – майбутніх учителів до створення 

щасливого освітньо-виховного середовища передбачає чітке розуміння тих 

чинників, які будуть сприяти відчуттю щастя та задоволеності учнів 

початкових класів. 

Аналіз наукової літератури дозволив виявити сукупність педагогічних 

умов, реалізація яких буде позитивно впливати на освітньо-виховне 

середовище класу, роблячи учнів радісними, задоволеними та щасливими. 

Педагогічними умовами створення щасливого освітньо-виховного 

середовища вважаємо: 

• створення для учнів  індивідуальної освітньої траєкторії; 

• забезпечення  позитивної психологічної атмосфери в класі.  

Обґрунтуємо кожну з визначених умов.   

Створення для учнів індивідуальної освітньої траєкторії. 

Формування власної індивідуальної освітньої траєкторії є важливою умовою 

створення щасливого освітньо-виховного середовища, адже це допомагає 

дитині усвідомлено підходити до процесу навчання завдяки „можливості 

вибору того чи іншого типу діяльності, привнесення особистого сенсу в 

навчальний процес” [45, с. 77], а також баченню власних освітніх перспектив.  

C. Емпсон, досліджуючи історію виникнення поняття, дійшла 

висновку, що метафора „освітня траєкторія”, яка була використана в якості 

назви для цього педагогічного феномену, „яскраво демонструє його суть, 

підкреслює послідовний розвиток мислення дитини та привертає нашу увагу 
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до завдань навчання та можливих віх, які доведеться подолати впродовж 

освітнього процесу” [164, с. 576]. 

Наголошував на важливості формування індивідуальної освітньої 

траєкторії і американській науковець Ф. Даро. Він уважав, що „вчителі 

повинні знайти шляхи більш регулярно та уважно супроводжувати кожного з 

учнів під час викладання для того, щоб визначити, на якому етапі досягнення 

освітніх стандартів вони знаходяться, та які проблеми у них можуть 

виникнути. Після цього вчителі повинні використати цю інформацію, щоб 

вирішити, що робити для того, щоб допомогти кожному учневі продовжити 

свій розвиток, відповідно відреагувати на досягнення та допомогти подолати 

індивідуальні проблеми, щоб він або вона змогли повернутися на шлях до 

успіху” [156, с. 15]. 

М. Саймон, учений, який вперше застосував термін „освітня 

траєкторія” у контексті навчання математики, стверджував, що „гіпотетична 

освітня траєкторія є концепцією навчання – певними припущеннями вчителя 

про те, де саме знаходяться учні та куди вчитель повинен їх відвести. Вона є 

гіпотетичною, адже фактична освітня траєкторія не відома заздалегідь” [188, 

с. 183]. Як бачимо, на думку М. Саймона, поняття „освітня траєкторія” є 

нерозривним зі словом „гіпотетичний”, адже він бачив учителів лише 

посередниками, які можуть висувати припущення щодо освітніх траєкторій з 

метою підготовки завдань, що поєднають поточну розумову активність учнів 

з їхньою розумовою активністю, яка можлива у майбутньому.  

На сучасному етапі проблемі індивідуальної освітньої траєкторії 

присвячено багато публікацій [127; 188; 132; 164], що призвело до 

різноманіття трактувань цього терміну. Аналіз цих досліджень дозволив нам 

виділити три основні підходи до визначення індивідуальної освітньої 

траєкторії.  

Представники першого підходу (О. Гончарова, М. Гринько, 

Н. Суртаєва та ін.) визначають індивідуальну освітню траєкторію як низку 
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елементів особистісно-орієнтованої навчальної та організаційної діяльності, 

спрямованої  на розкриття потенціалу кожного окремого учня.  

Так, російський педагог Н. Суртаєва вважає, що індивідуальна освітня 

траєкторія – це „певна послідовність елементів навчальної діяльності 

кожного з учнів щодо реалізації власних освітніх цілей, яка відповідає їхнім 

здібностям, можливостям, мотивації, інтересам, що здійснюється за 

координуючої, організуючої, консультуючої діяльності педагога у взаємодії з 

батьками” [127, с. 22]. 

З організацією навчальної діяльності пов’язує індивідуальну освітню 

траєкторію М. Гринько, визначаючи її як „особистісно-орієнтовану 

організацію навчальної діяльності <…>, яка передбачає побудову навчально-

виховного процесу у контексті реалізації індивідуальних спрямувань, 

вироблення життєвих стратегій, формування засад індивідуально-творчого та 

професійного розвитку особистості” [35, c. 19]. 

Подібної думки дотримуються О. Гончарова та Р. Чумічева. Вони 

визнають поняття індивідуальної освітньої траєкторії досить складним і 

комплексним, а в якості його складових виділяють варіативні навчальні 

плани та освітні програми, спеціальні педагогічні технології та організаційну 

діяльність з забезпечення їх реалізації [34].  

А. Гаязов у своїй публікації, присвяченій даному питанню, трактує 

індивідуальну освітню траєкторію як диференційовану освітню програму, яка 

цілеспрямовано проектується та забезпечує учневі позиції суб’єкту вибору, 

розробки та реалізації освітньої програми за умов постійної педагогічної 

підтримки та супроводу з боку викладачів [30]. 

Другий підхід представлений вченими (С. Бочкарьова, Т. Тімошина, 

А. Хуторський), на переконання яких індивідуальна освітня траєкторія 

представляє собою просування особистості у розвитку та освіті. 

Одним з представників цього підходу є А. Хуторський, який пропонує 

визначати індивідуальну освітню траєкторію як „персональний шлях 

реалізації особистісного потенціалу кожного школяра в освіті” [98]. Під 
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особистісним потенціалом учня вчений розуміє сукупність його здібностей, 

процес виявлення, реалізації та розвитку яких відбувається в ході освітнього 

руху особистості по індивідуальною траєкторією.  

Близьким за значенням до попереднього є визначення Т. Тімошиної, 

яка вважає, що індивідуальна освітня траєкторія є освітнім шляхом, що 

визначається учнем та педагогом на основі „мотивації, здібностей, психічних, 

психологічних та фізіологічних особливостей учня, а також соціально-

економічних та часових можливостей суб’єкта освітнього процесу” [132, 

с. 316].  

Досліджуючи питання індивідуальної освітньої траєкторії, 

С. Бочкарьова визначає її як „лінію руху <…> у саморозвитку особистості з 

притаманними їй своєрідними, неповторними рисами” [24, с. 320]. 

Підкреслений автором зв'язок процесу навчання зі змінами в особистості 

дитини є дуже важливим аспектом формування індивідуальної траєкторії, 

адже вона включає не тільки набуття знань та вмінь, а й розвиток таких 

особистісних якостей, як відповідальність, прагнення до пізнання, 

продуктивність, адекватну самооцінку тощо. Все це впливає на темп та якість 

освітнього руху в кожному конкретному випадку. 

Особливістю третього підходу до визначення індивідуальної освітньої 

траєкторії є те, що його представники (Т. Ковальова, Г. Мохіка та ін.) 

трактують це поняття не як рух учня за обраним освітнім шляхом, а як низку 

результатів цього руху.  

Наприклад, з точки зору Т. Ковальової, індивідуальна освітня 

траєкторія являє собою „слід” від освітнього руху особистості, який 

складається з фіксацій змісту спроб, досягнень та досвіду, та який дає 

можливість педагогічного прогнозування [62, c. 229]. Тобто, індивідуальна 

освітня траєкторія розуміється нею як реалізація індивідуальної освітньої 

програми та відображає конкретні результати, які отримав учень. Важливим є 

той факт, що всі досягнення, невдачі, успіхи та труднощі, які виникали під 

час процесу реалізації індивідуальної освітньої програми, повинні бути 
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зафіксовані. Метою фіксації є подальший аналіз та визначення більш 

ефективних шляхів роботи учня.  

Ще одним прибічником подібного бачення є американський педагог 

Г. Мохіка, яка визначає індивідуальну освітню траєкторію як „мережу 

переживань та досвідів, з якими стикається особистість для того, щоб 

перейти від простих ідей до більш складного, удосконаленого розуміння” 

[150]. На нашу думку, ключовим аспектом у цьому визначенні є те, що 

освітня траєкторія, на переконання Г. Мохіки, представляє собою не один 

шлях, а цілу низку шляхів, що ведуть до оволодіння знанням. Наприклад, для 

того, щоб знати лексику з певної теми англійської мови, дитина може 

прочитати текст з певним набором слів або виконати декілька завдань з 

використанням цих слів, декілька раз переглянути тематичний англомовний 

мультфільм або пограти у гру з цими словами тощо. 

У контексті дослідження нам найбільш імпонує синтез другого та 

третього підходів, адже для учнів початкової школи важливим є як сам 

процес просування вперед освітнім шляхом, так і бачення власного успіху, 

доказом якого є досягнення та отриманий досвід. Тому, під індивідуальною 

освітньою траєкторією будемо розуміти персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу в процесі навчання, який визначається учнем за 

допомогою педагогів та батьків, з подальшим відображенням просування 

цим шляхом за допомогою фіксації досвідів будь-якого характеру.  

Слід зауважити, що більшість авторів, які досліджують створення 

індивідуальних траєкторій в освіті, розглядають тьюторський супровід, тобто 

спрямованість на індивідуальну роботу „педагог-учень”. Розглядаючи 

можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії в умовах дитячого 

колективу, ми дійшли висновку, що необхідною є наявність певних 

складових, які б відповідали вимогам щасливого освітньо-виховного 

середовища та допомагали зберегти індивідуальність кожного з учасників 

цього середовища. Такими складовими вважаємо: 

• варіативність; 
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• надмірність середовища; 

• співробітництво батьків та вчителів. 

Розглянемо ці складові детальніше. 

Варіативність. Під варіативністю у загальному трактуванні слова 

розуміють наявність у будь-чого декількох варіантів або його неоднорідність 

та мінливість [25]. 

Т. Живокоренцева стверджує, що з точки зору педагогіки 

„варіативність освіти міститься в проектуванні еволюційного (а не 

революційного) розвитку освітніх систем в умовах соціуму, що постійно 

змінюється, та розробки динамічних нелінійних (а не статичних лінійних) 

освітніх моделей як цілісних, взаємопов’язаних в усіх своїх компонентах 

систем” [43].  

А. Липкіна визначає варіативність як „здатність освіти відповідати 

індивідуальним потребам та особливостям кожного з учнів”  [75]. 

Іншими словами, варіативність можна розуміти як здатність системи 

освіти на різних рівнях надавати учням великий спектр можливостей вибору 

серед повноцінних, своєрідних та цікавих варіантів наповнення навчання та 

шляхів його засвоєння. Ці шляхи завжди будуть багатоваріантними та 

унікальними для кожного з учнів.  

Проведені дослідження з вивчення особистісних освітніх траєкторій 

обдарованих дітей свідчать, що жодна з траєкторій не повторює іншу та має 

суворо індивідуальний характер. 

Наприклад, один із учасників конференції у Грейт Баррінгтоні, США, з 

питань юнацтва та обдарованості А. Плотинк, який в 14 років отримав 

ступінь з математики, у своєму виступі згадував: „Моя школа була чудовим 

місцем, але весь час навчання у другому та третьому класі я відчував, що 

мене утримують від тих речей, які я дійсно прагнув вивчати” [189]. Здібності 

хлопця дозволяли йому пройти тижневий матеріал у декілька разів швидше, а 

система побудови занять не передбачала індивідуальної роботи з додатковим 

матеріалом, тому єдиний спогад про шкільні заняття у А. Плотинка – це 
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нудьга. Індивідуальне навчання дозволило йому обирати матеріал, який був 

цікавим для нього, а також форми завдань, які Плотинк  уважав найбільш 

вдалими з точки зору пізнання та закріплення. Тобто, за рахунок створеного 

простору для варіативності хлопчик отримав можливість формувати власну 

освітню траєкторію та, за власними твердженнями, почав відчувати 

задоволення від самого процесу навчання. 

Подібні результати є доказом того, що щастя учня в навчанні  

безпосередньо залежить від здатності освіти відповідати  потребам, 

можливостям та особливостям кожної індивідуальної особистості, відчуття 

нею свободи вибору та свободи творчого самовираження. До подібних 

висновків дійшов і видатний вітчизняний педагог і психолог П. Каптерєв, 

зазначаючи, що навчання повинно будуватися таким чином, щоб кожна 

особистість могла знайти в ньому відповідні вправи для власного розвитку 

[59]. Ця думка пізніше лягла в основу принципу варіативності, що виник у 

90-х роках попереднього століття.  

Принцип варіативності на даний час став одним з основних, задаючи 

напрям розвитку сучасної освіти. Він передбачає формування у дітей 

усвідомлення можливості різних шляхів вирішення одного завдання та 

вміння здійснювати систематичний відбір тих, що найбільш задовольняють 

конкретній ситуації. Це вміння є важливим не лише у контексті отримання 

освіти, а й у повсякденному житті, адже людині кожен день доводиться 

робити вибір (товарів, друзів, роботи тощо).  

Реалізація принципу варіативності мінімізує у дітей страх перед 

помилкою, формує здатність бачити у невдачі привід для пошуку інших 

конструктивних рішень.  

Варіативність освіти передбачає вільне обрання навчальних предметів 

та їх наповнення, темпу та форм роботи, а також результатів, яких кожен 

учень прагне досягти в кінці. В умовах початкової освіти це можна 

реалізувати за допомогою організації клубів за інтересами, інформаційних 

центрів, проектної діяльності. Подібні додаткові опції у навчанні 
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стимулюють дитину до самостійного пошуку інформації за допомогою 

читання, слухання, написання або спостереження, подальшої обробки цієї 

інформації задля отримання необхідного результату, а також сприяють 

відчуттю власної значущості та впевненості у власних силах.  

Надмірність середовища. Створення освітньо-виховного середовища у 

початковій школі передбачає, що сукупність предметів, книжок та будь-яких 

інших предметів, що містять інформацію для дитини та за допомогою яких 

можна будувати навчальний процес, виконує роль мікромоделі культури. 

Якщо взяти до уваги, що кожен з учнів є окремою особистістю з власними 

потребами, інтересами та можливостями, але всі вони знаходяться у межах 

єдиного освітньо-виховного середовища, логічним видається припущення, 

що це середовище має бути надмірним, тобто воно повинно суттєво 

перевищувати навчальні потреби та можливості учнів.  

Надмірність як термін найчастіше вживається у теорії інформації та 

означає перевищення кількості інформації, що використовується для 

передавання та зберігання повідомлення, над його інформаційною ємністю 

[46]. 

У педагогіці надмірність середовища – це максимально повний набір 

освітніх можливостей, серед яких необхідно зробити індивідуальний вибір. 

[75]. 

Тобто, завдяки своїм характеристикам надмірне середовище сприяє 

формуванню в учнів бажання та вміння робити вибір. Дитина, яка звикла до 

класно-урочної системи, де є розклад, в якому вона нічого не обирає, де все 

заздалегідь вирішено та заплановано, не може не відчувати дискомфорту в 

сучасних реаліях дорослого життя, де вибір є щоденною потребою. Тому 

однією з функцій надмірного середовища вважається створення прецедентів 

вибору для формування у дітей вміння обирати з надлишковості. 

Якщо взяти до уваги теорію, що вчитель може лише припускати, які 

пізнавальні інтереси має дитина та які засоби можуть його підкріпити, 
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надмірність освітньо-виховного середовища стає необхідною умовою 

забезпечення вдоволення особистісних пізнавальних потреб дитини.  

Необхідність у надмірному освітньо-виховному середовищі видається 

ще більш актуальною, якщо зауважити, що на сучасному етапі розвитку 

інформаційних технологій дитина постійно отримує нові знання і поза 

межами школи. Інформація, яка надходять з різноманітних джерел, часто не 

проходить етап фільтрації та може принести як користь, так і шкоду. Тому 

завданням педагога при створенні освітньо-виховного середовища є не тільки 

забезпечення дитини такою кількістю інформації та засобів і форм її 

використання, яка б сприяла формуванню та задоволенню особистісних 

пізнавальних інтересів кожного учня, а і формування у дітей умінь 

систематизації та критичного аналізу цієї інформації.  

Важливість надмірності середовища задля створення умов для 

успішності та задоволеності всіх учасників навчального процесу яскраво 

ілюструє педагогічний принцип мінімаксу. Його визначення говорить, що 

„школа повинна запропонувати учневі зміст освіти на максимальному рівні, у 

той час коли учень повинен засвоїти цей зміст на мінімальному рівні” [41]. 

Принцип мінімаксу ґрунтується на положенні, що розвиток кожної дитини 

проходить у власному темпі. Зважаючи на те, що загальна освіта 

зорієнтована на певний середній рівень, який є надто складним для одних та 

недостатнім для інших, потрібно виділити два рівні: максимальний, що 

відповідає зоні найближчого розвитку дітей, та мінімальний, що є 

обов’язковим для засвоєння. Таким чином, кожен з учнів зможе знайти той 

рівень, який відповідає саме його можливостям: хтось обмежиться 

обов’язковим мінімумом, хтось зможе просунутися далі, а хтось засвоїть 

увесь запропонований матеріал. Така система робить реалізацію 

індивідуального підходу простішою, адже ґрунтується на саморегуляції та 

визначенні власного можливого максимуму. За умов такого підходу кожен 

учень отримує можливість відчувати власний успіх, і, як наслідок, 

задоволення від навчання.  
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Співробітництво батьків та педагогів. Щасливе освітньо-виховне 

середовище у початковій школі не обмежується межами шкільного класу, або 

навіть школи в цілому. В цей період важливим стає створення відповідних 

умов і у родині, адже процес формування та розвитку особистості є 

неперервним. Для того, щоб у дитини не виникло внутрішнього дискомфорту 

від суперечностей, з якими вона стикається у школі і вдома, необхідною є 

тісна взаємодія всіх учасників педагогічного процесу, а саме: педагогічного 

колективу, батьків та учнів, яку далі ми будемо визначати терміном 

„співробітництво”.  

Співробітництво – це позитивна взаємодія, в якій цілі та інтереси 

учасників співпадають або досягнення цілей одного з  учасників можливе 

лише через забезпечення інтересів та спрямувань інших її учасників [69, 

с. 106] 

Тому, важливим питанням стає залучення батьків до створення 

щасливого освітньо-виховного середовища у школі. Це стає ще більш 

актуальним за умов визнання факту, що формування особистості – це спільна 

робота вчителів та батьків. І. Вікторенко у своєму дослідженні встановила, 

що у „сім’ях із високим виховним потенціалом вищі показники рівнів 

пізнавальної активності й пізнавального інтересу, більш висока 

успішність” [28, с. 157]. Тісний контакт з батьками учнів можна вважати 

запорукою ефективного розвитку учнів і за межами школи. 

Разом з тим, американський педагог Р. Арендс стверджує, що, не 

дивлячись на бажання учителів взаємодіяти з батьками та бачити їхню 

підтримку в навчанні й зацікавленість у піклуванні про дітей, на практиці 

більшість педагогів не хочуть будь-якого втручання батьків у класну роботу. 

Більше того, „вчителі схильні зберігати відстань між собою та батьками” 

[12]. 

На нашу думку, це є докорінно неправильним, бо спілкування з 

батьками необхідно вчителеві, адже без цього він втрачає можливість 
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отримати цінну інформацію, а також поділитися не менш важливою 

інформацією зі свого боку.  

Подібне твердження не означає, що батьки повинні постійно 

контролювати освітній процес або брати на себе частину роботи школи. Суть 

співробітництва полягає в єдності принципів, яким слідують усі дорослі, що 

оточують дитину, адже педагоги, керівники секцій, батьки разом утворюють 

простір, в якому навчається, виховується та розвивається дитина. Необхідно 

зазначити, що для створення персональної освітньої траєкторії  в умовах  

щасливого освітньо-виховного середовища важливою стає злагоджена 

взаємодія всіх  цих дорослих. Спільне розуміння шляху, яким рухається 

кожна конкретна дитина, та кінцевої мети, якої прагнуть досягти всі 

учасники навчально-виховного процесу, буде сприяти більшій ефективності 

самого процесу навчання.   

Відносини між усіма учасниками щасливого освітньо-виховного 

середовища можна зобразити у формі рівнораменового трикутника (див. Рис. 

1.2.). 

учні 

 

 

 

 

 

батьки                                           учитель 

Рис. 1.2. Відносини між учасниками щасливого освітьно-виховного 

середовища 

Як і у математиці, де три вершини, з’єднані прямими лініями, 

створюють одну з найміцніших геометричних фігур, тісний взаємозв’язок та 

ефективне співробітництво трьох учасників освітнього процесу створюють 

міцний фундамент для розвитку особистості.  
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Слід також зауважити, що співробітництво між педагогами, батьками 

та учнем не передбачає прийняття рішень дорослим за дитину, а лише 

забезпечує простір для асистування. Для створення ефективної освітньої 

траєкторії, що сприяє відчуттю щастя у дитини, учень повинен сам обирати 

напрями наукового знання, в яких він хоче просуватися швидше. На етапі 

початкової ланки освіти вчителі та батьки повинні стати для дитини 

партнерами, які можуть дати пораду, але не вирішити за нього, а тим більш 

примусити робити щось.  

Прагнення дорослих досягти більш швидкого просування дитини ніж 

це дозволяють її можливості та інтереси створюють підстави для негативного 

ставлення до навчання в цілому. Подібна реакція зберігається і за умов 

недбалості та байдужості з боку дорослих. Тому, передумовою створення 

особистісної щасливої освітньої траєкторії можна вважати лише стриману 

підтримку, мотивацію дитини та різнобічну стимуляцію пізнавальної 

діяльності. 

Другою умовою формування щасливого совітньо-виховного 

середовища є забезпечення позитивної психологічної атмосфери в класі. 

Важливим принципом педагогіки сьогодення є принцип психологічної 

комфортності, який передбачає усунення якомога більшої кількості 

стресоутворювальних чинників у ході навчального процесу з метою 

створення такої атмосфери, яка б допомагала дітям бути більш розкутими, 

відчувати захист та спокій.  

Слід зауважити, що цей принцип можна вважати основоположним з 

огляду на те, що пік розвитку та найактивніше формування якостей 

особистості припадає на шкільний вік, а особливо значущим під час цього 

періоду є молодший шкільний вік.  

Період навчання у початковій школі відіграє особливу роль у житті 

дитини ще і тому, що окрім отримання знань, дитина вчиться встановлювати 

особистісні та ділові стосунки з оточуючими. Тому комфортну психологічну 
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атмосферу можна вважати основою успішного всебічного розвитку 

особистості. 

Науковцями наведено багато понять, що описують одне і те саме 

явище: „психологічний клімат”, „морально-психологічний клімат”, 

„психологічний настрій”, „соціальна атмосфера”, „соціально-психологічна 

обстановка” тощо. Однак, більшість дослідників переконані, що ці терміни є 

синонімічними, а єдність поглядів на суть явища є значно важливішою, ніж 

дискусії щодо його назви. Така думка близька і нам, тому в контексті даного 

дослідження будемо використовувати поняття „психологічна атмосфера”. 

Проводячи метафоричні паралелі, можна стверджувати, що суть 

психологічної атмосфери дуже нагадує природно-кліматичні умови, в яких 

живе та розвивається рослина: у сприятливому кліматі вона розквітає, а у 

невідповідному може навіть загинути.  Подібні процеси спостерігаються і у 

колективі: одна психологічна атмосфера спонукає його членів функціонувати 

ефективно та максимально повно реалізовувати свій потенціал, тоді як в 

іншій люди відчувають себе некомфортно й пригнічено.  

Н. Анікєєва визначає психологічну атмосферу як емоційно-

психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні 

відображаються особистісні та ділові взаємовідносини членів колективу, що 

визначаються їхніми ціннісними орієнтаціями, моральними нормами та 

інтересами [8 , с. 26]. 

Психологічна атмосфера класу формується в процесі спілкування, на 

тлі якого реалізуються групові потреби, виникають і вирішуються конфліктні 

ситуації. Вчителю треба пам’ятати, що умови, в яких знаходяться та 

взаємодіють члени дитячого колективу, впливають на успішність їхньої 

діяльності, на ступінь задоволеності процесом та результатами праці. Велике 

значення має характер взаємовідносин у класі, настрій кожного з учасників 

навчального процесу.  

Цю думку підтверджує визначення психологічної атмосфери як 

„якісної сторони міжособистісних відносин, яка виявляється у вигляді 
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сукупності психологічних умов, що сприяють або заважають продуктивній 

спільній діяльності та всебічному розвитку особистості в групі” [108, с. 329].  

У контексті даного дослідження цікавим є визначення І. Сабліної, яка 

пропонує визначати психологічну атмосферу як частину „міжособистісних 

відносин, яка показує емоційний добробут класу, в якому розвивається 

групова діяльність і яка визначає, наскільки комфортно в колективі окремо 

взятій особистості, міру виявлення особистісного „Я” [117, с. 67].  

Позитивна психологічна атмосфера є результатом завзятої, 

цілеспрямованої та досить довготривалої  роботи всього колективу, де, 

звичайно, важливе місце відводиться педагогу. Комфортна психологічна 

атмосфера класу залежить від того, скільки часу та сил приділяє їй учитель 

початкових класів. Чим вищий авторитет у вчителя, тим легше йому буде 

формувати та керувати психологічною атмосферою класу, адже вік учнів 

початкової школи передбачає більшу сприйнятливість до впливу на них 

дорослої людини. 

 Існує думка, що „ми навчаємо тому, чим ми є” або „ми навчаємо тому, 

що відбувається в нас у даний момент” [151]. Іншими словами, можна 

припустити, що те, яким учитель є в класі – як він почувається, думає та 

поводиться в ході навчального процесу – має не менш важливий вплив на 

дітей, ніж ті матеріали та техніки, які він використовує. 

Е. Андерхіл, цікавлячись питанням комфортної психологічної 

атмосфери в класі, провів дослідження, питаючи майбутніх педагогів про 

їхніх  учителів, які запам’яталися їм як найгарніші або, навпаки, найпоганіші. 

Опис повинен був уключати головні характеристики цих учителів та власні 

емоції й почуття опитаних при роботі з ними. Відповіді зазвичай містили 

більше особистісних та міжособистісних характеристик (наприклад, тепло, 

повага, розуміння тощо), ніж професійних, таких як навчальні техніки, 

методики, знання предмету тощо. Це дослідження дає підстави 

стверджувати, що учні пам’ятають учителів більше по атмосфері, яку вони 

створювали в класі, ніж за ім’ям, зовнішністю чи професійним рівнем [191].  
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Одним з перших науковців, хто зацікавився теорією дитячого 

колективу, став А. Макаренко. Він був переконаний, що існують певні умови, 

які сприяють формуванню яскравих та цілісних особистостей. Для 

позначення цих умов він використовував такі поняття, як „стиль” або „тон”. 

Нормальним тоном колективу (нормальною психологічною атмосферою у 

сучасній термінології) педагог називав лише мажорний тон, виділяючи такі 

його ознаки: 

• Внутрішній, впевнений спокій, постійна бадьорість, готовність до 

дії. Відчуття власної гідності у кожного з членів колективу. 

• Єдність колективу, дружнє єднання його учасників. Внутрішні 

відносини передбачають критику чи покарання окремих вихованців, але у 

той же час потрібно віддавати належне кожній дитині колективу, захищати 

перед чужими, не осоромлювати та не засмучувати один одного.  

• Захищеність усіх членів колективу, яка передбачає, що жодна 

дитина в колективі, незалежно від власних сил чи здібностей, не повинна 

відчувати себе відокремлено та беззахисно.  

• Розумна та корисна активність усіх членів колективу. 

• Уміння контролювати та стримувати власні рухи та слова [81]. 

Сучасна педагогічна та психологічна науки налічують безліч 

рекомендацій та методів, що покликані допомогти педагогу в створенні 

позитивної психологічної атмосфери в класі. Е. Андерхіл переконаний, що 

вчителеві можливо та навіть необхідно навчатися теплоті та щирості так 

само, як і виправленню помилок, емпатію потрібно практикувати так само 

наполегливо, як і планування занять, а обговорення важливих питань з 

класом може стати таким же легким та природнім як надання інструкцій до 

завдань. Для цього, на переконання вченого, вчителю потрібно лише визнати 

важливість створення позитивної психологічної атмосфери [191]. 

Близька ця думка і Д. Майстеру [174], який стверджував, що небажання  

хоча би спробувати змінити ситуацію в колективі – це найбільший гріх. 

Тобто, коли вчитель бачить, що психологічна атмосфера в класі не є 
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позитивною і не намагається змінити цю ситуацію, на думку вченого, це 

можна розцінити, як свідому перешкоду гармонійному розвитку дітей, які є 

членами цього учнівського колективу.  

Теоретичний аналіз психологічної та педагогічної літератури дозволив 

нам виділити основні чинники, які, на переконання науковців та педагогів-

практиків, допомагають вчителеві встановити позитивну психологічну 

атмосферу в класі: 

а) фізичне  оточення. Предметне середовище є досить впливовим 

чинником, адже воно створює своєрідне підґрунтя для ефективного втілення 

всіх інших умов. На переконання М. Філліпса, американського педагога та 

журналіста з питань освіти, фізичне оздоблення та структурування 

навчального приміщення є „вирішальним чинником у впливі на моральний 

стан учнів, на їхнє навчання” [179]. 

Спека чи холод, задушливість, погана освітленість, постійний шум, або 

навіть скрипучий стілець можуть стати джерелом постійної роздратованості 

та негативно впливати не тільки на здатність ефективно навчатися, а й 

взаємодіяти з оточуючими. Навпаки, якісне обладнання шкільного 

приміщення та комфортні санітарно-гігієнічні умови підвищують 

задоволеність від будь-якої діяльності та сприяють формуванню позитивної 

психологічної атмосфери.  

Згідно „Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу” [40], які створювалися з урахуванням сучасних наукових розробок і 

досліджень, існують конкретні вимоги для комфортного та здорового 

навчання (див. Додаток А.2). 

Окрім санітарно-гігієнічних умов, які є запорукою здорової та фізично 

комфортної атмосфери в класі, предметне оточення повинно бути ще і 

психологічно комфортним.  

Особливої уваги потребує кольорове оздоблення навчального 

приміщення. Результати досліджень (В. Демідова, Г. Фрілінг, Г. Ауєр), що 
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мали на меті виявити вплив кольорів на психологічний стан дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку свідчать, що існує прямий зв'язок 

між кольоровим наповненням оточення та розвитком дитини. Більш того, 

згідно зі спостереженнями В. Демідова, постійне знаходження дитини в 

умовах „кольорового голодування” призводить до затримки інтелектуального 

розвитку [39].  

Обираючи колір, діти спираються не на предметні асоціації кольору, а 

на враження, які справляє на них той чи інший кольоровий стимул. Яскраві 

кольори є бажаними та привабливими для дітей. Слід зазначити, що вплив 

червоного, жовтого та інших яскравих кольорів не призводить до 

роздратування дітей, а, навпаки, заспокоює їх, створює відчуття комфорту 

[11, с. 34]. Тому, додавання яскравих елементів в оздоблення навчального 

приміщення буде мати позитивний вплив на психологічну атмосферу в класі. 

Важливо враховувати, що учні проводять в приміщенні школи більшу 

частину свого часу, тому навчальне приміщення повинно створювати 

відчуття затишку. М. Філліпс стверджує: „Це місце повинно бути схожим 

більше на теплий дім, ніж на безпристрасну офісну будівлю чи державну 

установу” [179]. Інструментами створення затишку вчений називає залучення 

дітей та їхніх батьків до оздоблення кабінету, використання творчих робіт 

учнів та елементів інтер’єру власного виробництва тощо. Це не тільки 

дозволить створити комфортну затишну атмосферу в класі, а і зблизить 

учнів, дасть їм відчуття приналежності до спільноти.   

б)  Рівноправ’я та повага до особистості. Н. Анікєєва, досліджуючи 

питання психологічної атмосфери в класі, дійшла висновку, що 

„результативність впливу колективу на особистість визначається 

самопочуттям особистості у колективі. До нього відносяться: задоволеність 

особистості діяльністю, взаємовідносинами, управлінням, захищеність 

особистості в даному колективі, її внутрішній спокій” [8, с.16].  

Е. Андерхіл, американській педагог та психолог, уважав, що вчителеві 

необхідно пам’ятати, що діти, з якими він працює, в першу чергу, є людьми, 
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а не учнями [191]. Тому крик, різкий тон, роздратування та брутальні вирази 

є настільки ж неприпустимими у спілкуванні з дітьми, як і з дорослими.    

Д. Майстер у своїй книзі, присвяченій створенню сприятливої, здорової 

атмосфери, також наголошував, що керівник повинен забути тон 

покровителя, бо кожен з учасників колективу, незалежно від віку та успіхів, є 

його рівноправним членом, а тому потребує поваги [174].  

Перше, що потребує кожна окрема дитина, – це увага педагога 

стосовно себе. Тут важливим стає індивідуальний підхід, адже кожна дитина 

– особистість з власними інтересами та схильностями. Учителю потрібно 

діяти так, щоб кожен член колективу відчував його зацікавленість, адже 

кожна дитина є індивідуальністю та потребує окремої уваги в однаковій мірі.  

Для створення позитивної психологічної атмосфери вчителю необхідно 

„створювати умови, а не диктувати їх” [175, с. 157]. Взаємовідносини, що 

ґрунтуються на довірі та взаємній повазі, дають незрівнянно якісніший і 

триваліший результат порівняно з тими, в основі яких лежить страх.  

На цьому переконанні ґрунтується і педагогічна філософія 

Ш. Амонашвілі, який стверджує, що „людина може виявляти та розвивати в 

собі всі свої здібності та обдарування і бути щасливою лише у такому 

суспільстві, де вона відчуває себе потрібною і своєю та де її штучно не 

підносять та не принижують” [5, с. 35].  

Е. Андерхіл переконаний, що вчителю необхідно запрошувати учнів до 

участі в прийнятті рішень у навчанні та організаційних питаннях. Учений 

зазначає, що готовність вчителя дозволити дітям прийняти неправильне 

рішення є важливою умовою ефективності подібного прийому [191].  

З ним згодні і користувачі порталу Edutopia, педагоги-практики зі 

всього світу. Вони стверджують, що вчителеві варто радитися з дітьми 

якомога частіше, починаючи з розташування предметів в класній кімнаті та 

закінчуючи можливими темами проектних робіт. Це створить в учнів 

відчуття власної приналежності до створення власного середовища, відчуття, 

що вони самі вирішують, яким воно стане [43]. 
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Позитивна психологічна атмосфера передбачає, що дитині комфортно 

та зрозуміло те, що відбувається у класній кімнаті та за її межами, а щоб 

визначити це, треба спитати про це у самої дитини. Тому важливим для 

педагога є створення умов для надання й отримання відгуків. В. Дєйвіс [44], 

одна з користувачів порталу Edutopia, пропонує декілька шляхів організації 

збору відгуків: 

• Фокус-група наприкінці навчального року. Останнє заняття 

навчального року відводиться для відвертої розмови з учнями. Учитель 

пояснює дітям, що їхні відповіді допоможуть йому стати краще та зробити 

заняття цікавішими. Розмова спрямовується питаннями типу „Що з того, що 

ми вивчали цього року, було найцікавішим?”, „Що з того, що ми робили 

упродовж всього року,  було найнуднішим? Як, на Вашу думку, це можна 

зробити цікавішим?” 

• Опитування наприкінці навчального року. Подібне опитування є 

анонімним та спрямоване на отримання інформації про особистісні якості 

вчителя, адже подібну інформацію діти рідко можуть сказати особисто чи у 

присутності інших людей. Опитування можна проводити у паперовому чи 

електронному варіантах, а останній можна запропонувати також батькам. У 

опитуванні використовуються питання типу „Чи є щось, що ти хотів би 

сказати мені про цей навчальний рік?”, „Над якою звичкою мені потрібно 

попрацювати, щоб стати кращим учителем?” 

• Поштова скринька вчителя. Це шлях отримання відгуків є найбільш 

оперативним, адже скринька для повідомлень від учнів розташовується у 

загально досяжному місці і кожна дитина може залишати там власні 

спостереження, побажання, думки, якими вона бажає поділитися з учителем. 

Ці листи можуть бути анонімними чи мати автора. В. Дейвіс зазначає, що 

аналіз учнівських повідомлень, отриманих таким чином, допомагає побачити 

речі під іншим кутом зору [44]. 

Отримання відгуків від дітей допомагає вчителеві краще зрозуміти їхні 

потреби та вподобання, стати ближче до них. Єдина проблема полягає в 
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тому, що вчителю інколи складно слухати критичні зауваження, не займаючи 

оборонної позиції, але подібна практика допоможе створити саме таке 

освітньо-виховне середовище, якого потребують діти. 

в) Віра в сили кожної дитини. Відомо, що люди є більш ефективними, 

коли вони відчувають себе впевненими у власних силах. З огляду на це, 

одним з основних завдань учителя є формування таких відносини з учнями та 

між учнями, в яких вони будуть відчувати себе комфортно та безпечно, де 

вони будуть знати, що їх розуміють.  

Педагог, як керівник колективу, на думку Д. Майстера, повинен 

активно сприяти підйому кожного члену колективу на новий рівень. Це 

підтверджують і результати досліджень, що проводилися впродовж 

півсторіччя у різних країнах.  

У дослідженні 1968 року, авторами якого є Р. Розенталь та 

Л. Джейкобс, декільком учителям повідомили, що їхні класи  були 

протестовані та показали більший рівень інтелектуальних можливостей, ніж 

інші класи у паралелі. Насправді, ці учні були на тому ж рівні знань та 

можливостей, що й інші учні їхнього віку та були випадково обрані з-поміж 

однолітків. Наприкінці навчального року результати проведеного тесту IQ 

показали, що учні класів, де вчителі були переконані у високих 

інтелектуальних можливостях дітей, дійсно продемонстрували значно вищий 

рівень результатів порівняно з учнями класів з контрольної групи, учителям 

яких нічого не казали [184].  

В іншому дослідженні, яке проводилося в 2014 році, брали участь сотні 

учнів англомовних шкіл. Усі учасники експерименту писали твори та 

отримували письмовий критичний відгук від їхніх викладачів, половина з 

яких мала додаткове речення наступного змісту у кінці: „Я пишу тобі цей 

відгук, бо я вірю в тебе”. Учні, що отримали відгуки з подібним реченням, 

досягли значно кращих результатів наприкінці року порівняно з власними 

попередніми досягненнями, хоча ніякі інші умови не були змінені, а вчителі 

не знали, хто саме отримав додаткове речення [153].  
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Результати цих досліджень є незаперечним доказом впливу віри 

педагога в здібності дитини на її розвиток та ступінь розкриття її 

потенціальних можливостей. Дітям необхідно, щоб педагог підбадьорював та 

хвалив їх, щиро захоплювався їхніми, навіть дрібними, перемогами.  

Для того, щоб створити сприятливу атмосферу в класі, де кожен зможе 

відчувати себе щасливим та успішним, учитель повинен вірити в сили учнів, 

вміти показати власну переконаність у цьому та підтримати і заохотити дітей 

до подальших надбань.   

У той же час, на переконання Е. Андерхіла, вчителю важливо 

припинити бути „тривожно корисним” [191]. Кожен раз, коли вчитель робить 

за дітей те, що вони можуть зробити самі, він забирає у них можливість 

зробити те, що їм дійсно потрібно.  

г) Відверте та зрозуміле спілкування. Встановлення теплого та 

довірливого спілкування з дітьми та батьками є основним завданням педагога 

з перших днів. Подібне спілкування ще називають фасилітаційним. У 

власному дослідженні С. Коломійченко визначає фасилітаційне спілкування 

як „вид гуманістичної педагогічної взаємодії вчителя і учнів, що ґрунтується 

на суб’єкт-суб’єктних відносинах взаємоприйняття, взаємоповаги, 

співпереживання, толерантності, надання допомоги, сприяння” [65, с. 4]. На 

її переконання, фасилітаційне спілкування спрямовує учнів на розкриття 

творчого потенціалу, на „адекватну й гнучку поведінку, на виконання дій, що 

відповідають власним очікуванням та є значущими для інших” [55, с. 4].  

Підтримуючи загальну концепцію фасилітаційного спілкування, 

запропоновану С. Коломійченко, також вважаємо, що тепле та відверте 

спілкування, що ґрунтується на співпраці, підтримці, схваленні та турботі, 

повинно встановлюватися педагогом не лише з учнями, а й батьками.   

Звичайно, це може стати проблематичним з огляду на велику 

завантаженість учителів на початку року, але, на переконання освітян, 

позитивний вплив встановлення гарних відносин у подальшому складно 

переоцінити.  
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Починаючи роботу з новим колективом дітей, вчителю важливо 

розуміти, що діти не знайомі з правилами та нормами, виконання яких він від 

них чекає. Тому роз’яснення кожного, навіть очевидного, на перший погляд, 

моменту на початку спільної роботи забезпечить спокій та комфорт усім 

учасникам навчального процесу у подальшій взаємодії.  

Користувачі порталу „Edutopia” стверджують, що вчителеві важливо 

розмовляти з дітьми мовою, яка їм близька та цікава. Особливим 

інструментом в цій справі стає гумор. Цікавою ідеєю є застосування гумору в 

ході зазвичай нудних для дітей організаційних моментів, таких як 

презентація правил поведінки, поточних бесід тощо.  

Е. Андерхіл зазначає, що слід розуміти, що мати почуття гумору не 

означає бути смішним. Легкий, природній, інтелігентний гумор здатен 

вгамувати хвилювання та понизити градус конфлікту. Такий гумор може і не 

супроводжуватися сміхом, але він завжди розряджає атмосферу, 

перетворюючи урок на живу подію.  

Працюючи з учнями початкової школи, вчителю потрібно звернути 

увагу, що вікові особливості молодших школярів сприяють підвищеній 

цікавості до інформації, що подається в ігровій формі. Таким чином, 

швидкість та легкість засвоєння подібної інформації стають підґрунтям для 

впевненості у собі та відчуття щастя.  

Педагог і сам повинен бути щасливим, виявляти цікавість, радість від 

спілкування, грайливість. Здатність до цих емоцій дає вчителеві можливість 

незвичайно реагувати на події, давати можливість ситуації розвиватися 

природнім шляхом та отримувати задоволення від результатів, якими би вони 

не були. Це дозволяє учням побачити у вчителі друга та спільника, формують 

легкий та невимушений тон спілкування.   

Прогресивною умовою стало розширення освітньо-виховного 

середовища у технічно-інформаційний простір. Педагоги зі всього світу 

переконують, що сучасне життя настільки нерозривно пов’язане з мережею 

Інтернет, соціальними мережами та віртуальним спілкуванням, що було б 
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нерозумно не використовувати цей потенціал для додаткового зближення з 

дітьми та їхніми батьками. Можливостей настільки багато, що кожен з 

учителів зможе знайти щось, що буде йому близьким: хтось буде листуватися 

з батьками через електронну пошту, хтось створить сторінку класу в 

соціальній мережі і буде наповнювати її цікавим контентом з життя класу, а 

хтось буде вести блог. Все це дає додаткові можливості для батьків 

зазирнути в шкільне життя дітей, побачити їхні успіхи, яскраві моменти, для 

вчителів – мати змогу спілкуватися з дітьми навіть поза межами класу, для 

дітей – пишатися сучасністю свого педагога.   

д)Задоволеність діяльністю. Відповідальність та серйозність 

вчительської місії нерідко призводить до того, що вчителеві складно 

впоратися з емоційним та фізичним напруженням. Для того, щоб і діти, і 

педагог отримували задоволення від процесу навчання, „останньому 

необхідно навчитися менше зосереджуватися на результатах уроку та більше 

бути „тут і зараз”, активно реагуючи на те, що відбувається на уроці” [191]. 

С. Волк переконаний, що вчителям потрібно дати простір для експериментів, 

творчості та „педагогіки як мистецтва” [195, с. 10], що допоможе створити 

вільну, невимушену та комфортну атмосферу, яка, в свою чергу, сприятиме 

легкості та цікавості у навчанні.  

Велике значення для формування позитивної психологічної атмосфери 

має ступінь зацікавленості дитини власною діяльністю. В цьому контексті 

можна стверджувати, що вчитель повинен надати кожному можливість 

виявляти себе у різноманітних видах діяльності. Ця умова тісно пов'язана з 

варіативністю та надмірністю середовища, де кожна дитина отримує 

можливість виявити свої таланти.  

Вивчаючи причини потреби людства у навчанні, С. Волк констатує, що 

природний потяг до вивчення того, що людині цікаво, обумовлюється тим, 

що сам процес навчання та його результати приносять їй задоволення. Якщо 

об’єкт вивчення викликає цікавість, то навчання є внутрішньо мотивованим 

та не потребує ніякого примушення, а складнощі у його вивченні 
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сприймаються як природна частина навчального процесу [195]. Учні 

початкових класів приходять до школи з природним бажанням навчатися, 

тому головним завданням вчителя, на переконання С. Волка, є підтримати та 

розвинути це прагнення, адже отримання задоволення від навчання 

„безумовно зробить його значно успішнішим” [195, с. 11]. 

Поза межами школи діти займаються тим, що приносить їм 

задоволення, вивчають і досліджують те, що їм цікаво. Але перебуваючи у 

школі, вони не мають можливості впливати на навчальний процес, 

поєднуючи його з власними інтересами, що нерідко призводить до втрати 

мотивації. Отримання задоволення від навчання, навпаки, передбачає 

частину особистих рішень з боку учнів. Вони можуть обирати книги, які вони 

хочуть читати на позакласному читанні або писати творчі письмові роботи у 

тому жанрі, який їм імпонує. Вивчаючи точні або природничі науки, можна 

запропонувати учням обрати питання, що цікавить їх найбільше та дослідити 

його, після чого виступити „експертом” та поділитися своїм знанням з 

однокласниками. Можливість узгоджувати освіту з власними інтересами 

зробить школу в очах дітей місцем, де підтримується та розвивається 

цікавість, навчить їх ставити запитання, відповідати на них й отримувати 

задоволення від процесу отримання знань.  

Яскравим прикладом щасливого освітньо-виховного середовища є 

літня школа в Каліфорнії під назвою „Tinkering School”. Зараз цей формат є 

дуже популярним у всьому світі, адже подібні заклади є територією 

поєднання науки та творчості. В цій літній школі діти навчаються 

створювати речі, починаючи від самої ідеї та схематичного креслення до 

розробки дизайну та процесу будування. Секрет популярності „Tinkering 

School”, яка перетворилася на мережу закладів у багатьох країнах, серед 

дітей віком від 7 до 17 років у тому, що вона дозволяє кожному навчитися 

втілювати в життя те, що їм цікаво та потрібно, стимулює прояви фантазії та 

науковий пошук.  
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Тож, чим цікавішою, різноманітнішою та більш творчою є навчальна та 

позакласна діяльність учнів, тим сприятливішою стає психологічна 

атмосфера у колективі. Це можна пояснити тим, що за подібних умов кожна 

дитина має можливість реалізувати свій творчий потенціал, відчути себе 

успішною, і, як наслідок, щасливою. 

е) Організація спільної діяльності. Самопочуття дитини у школі 

визначається взаємовідносинами у первинному колективі. Хороша 

психологічна атмосфера може стати результатом згуртування колективу та 

організації спільної діяльності.  

Спільна діяльність є невід’ємною частиною роботи дитячого 

колективу. Вона поширюється і на навчальну, і на позакласну діяльність, 

тому важливою умовою стає її правильна організація. Незалежно від форми 

спільної діяльності (парна, групова чи колективна), наявність спільної мети, 

чітке розподілення завдань, уміння вести діалог, здатність до компромісу 

знижують напруженість та сприяють позитивній психологічній атмосфері у 

дитячому колективі. Враховуючи, що учні початкової школи ще не мають 

сталих навичок спільної діяльності, велика роль в її організації відводиться 

педагогу. Беручи на себе роль лідера на початку навчання у початковій 

школі, тобто допомагаючи визначити цілі та розподілити завдання між 

членами групи, вчитель поступово формує у дітей вміння ефективної 

спільної діяльності, що стане у нагоді не лише під час навчання, а і 

подальшому житті.  

Емоційна залученість до спільного життя колективу є невід’ємною 

умовою для позитивної психологічної атмосфери. Важливу роль у цьому 

відіграють традиції класного колективу, тобто сталі форми колективного 

життя, які емоційно втілюють норми, звичаї, бажання учнів. Вони спрямовані 

на створення загальних норм поведінки, розвиток колективних переживань 

та привнесення позитивних моментів у навчальний процес. Традиції 

створюються за участі батьків, педагогів та учнів. Важливо, щоб кожен з 
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учнів щиро бажав брати участь у суспільному житті класу та отримував від 

нього справжнє задоволення [117]. 

є) Авторитет учителя. Авторитет учителя є досить складним явищем, 

що одночасно впливає на всі сторони навчально-виховного процесу. Загально 

відомо, що вчитель є ключовою особистістю для учнів у початковій школі, 

що зумовлено специфікою розвитку дітей молодшого шкільного віку. Ще на 

початку ХХ століття П. Каптерєв писав, що особистість учителя в умовах 

навчання та виховання займає перше місце, а властивості особистості 

педагога будуть підвищувати або знижувати виховний вплив навчання [60]. 

Тому образ вчителя повинен бути зразком для наслідування, адже діти 

молодшого шкільного віку свідомо та підсвідомо копіюють поведінку 

вчителя, тож авторитет учителя початкових класів має яскраво виражений 

виховний вплив. 

У психолого-педагогічній літературі авторитет найчастіше визначають 

як соціальну значущість, якою наділяються індивіди, соціальні групи, 

громадські інститути в силу властивих їм певних рис чи функцій. Виходячи з 

цього визначення, для отримання та збереження авторитету у дитячому 

колективі особистість педагога повинна характеризуватися певними 

якостями, розвитку яких слід приділити особливу увагу при підготовці 

майбутніх учителів.  

Чеські дослідники провели опитування серед 135 людей різного віку та 

створили перелік якостей, які повинен демонструвати вчитель початкових 

класів [181]. Найбільш згадуваними серед них були терплячість, відвертість 

та послідовність. 

Терплячість виділяють як вирішальну рису для вчителя початкових 

класів як самі вчителі, так і учні з батьками. Ф.Гілберт, американський 

педагог та журналіст, опублікував у міжнародному журналі The Guardian 

статтю, де описав власні думки стосовно особистості вчителя. Він писав: 

„Грубою помилкою є вважати, що диплом робить з людини гарного вчителя. 

Коли ти зустрічаєшся з 30-ма некерованими дітьми після обіду у п’ятницю, 
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дипломи не дуже допомагають” [167]. Ця стаття також містить приклад  

впливової керівниці зі сфери бізнесу, яка вирішила спробувати себе в 

учителюванні. Ф. Гілберт пише, що не дивлячись на науковий ступінь, чудові 

навички організації та спілкування, які мала жінка, нестача терпіння у 

спілкуванні з дітьми призвела до втрати ними мотивації та позитивного 

настрою. 

Уміння бути відвертим, відкритим для спілкування та обговорення 

будь-яких питань, що турбують учнів, є надійним інструментом для 

встановлення близьких стосунків педагога з дітьми. По-перше, щирість, 

невимушеність, відвертість забезпечують довіру до вчителя та підтримують 

його авторитет. По-друге, діти поступово починають демонструвати подібні 

якості у власних проявах, що підтримує сталість позитивних взаємин у 

колективі. По-третє, за свідченням учнів, учитель, який може відверто 

розповісти про власні почуття, емоції, досвід, перестає бути лише 

формальною персоною та сприймається більш особисто. 

Послідовність учителя є запорукою стабільності та передбачуваності 

освітньо-виховного середовища, що сприяє впевненості та розкутості учнів. 

Діти повинні знати, що можна, а чого не можна робити, які наслідки це 

матиме, та які загальні норми прийняті у колективі. Учитель, виступаючи 

гарантом цих норм, повинен контролювати постійність виконання цих норм. 

Важливо, щоб педагог і сам слідував цим вимогам, тобто, якщо цього не 

можна казати, то цього не можна казати ніколи і нікому.  

Учитель повинен завжди дотримуватися свого слова, адже загубити 

авторитет серед дітей дуже легко, тому виконання власних обіцянок 

обов’язкові для керівника дитячого колективу.  

Таким чином, підсумовуючи все вищезгадане, ми можемо 

стверджувати, що створення щасливого освітньо-виховного середовища під 

час професійної діяльності вчителів початкових класів буде більш 

ефективним, якщо реалізувати сукупність педагогічних умов: 
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• створити індивідуальну освітню траєкторію учня, тобто 

забезпечити варіативність, надмірність середовища та співробітництво з 

родинами учнів; 

• створити позитивну психологічну атмосферу в класі, яка 

складається з комфортності оточуючого середовища, поважного, відвертого, 

надихаючого спілкування всіх учасників освітньо-виховного середовища та 

задоволеності індивідуальною та спільною діяльністю. 

 

1.4. Етапи реалізації педагогічних умов у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів 

 

Виділені аспекти поліпшення підготовки студентів, а саме: більш 

об’ємна та глибока психологічна підготовка майбутнього фахівця, надання 

більшої кількості практичних знань в якості інструментів проведення 

ефективної педагогічної діяльності та відпрацювання набутих знань на 

практиці, зумовили розподілення процесу професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища на два етапи: 

• теоретичний етап, якому відповідає період проведення аудиторних 

занять; 

• практичний етап, якому відповідає період педагогічної практики. 

На кожному з цих етапів реалізовувалася сукупність педагогічних умов 

формування щасливого освітньо-виховного середовища. На теоретичному 

етапі студенти отримували не лише теоретичний та методичний матеріал, 

пов'язаний з організацією щасливого освітньо-виховного середовища для 

молодших школярів, а й можливість відчути влив запропонованих заходів на 

власному досвіді. Аудиторні заняття організовувалися з урахуванням 

можливостей для створення індивідуальної освітньої траєкторії кожного 

студента в умовах дружньої атмосфери, творчої взаємодії та поваги до 

кожного. На практичному етапі майбутні учителі початкових класів вже 
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самостійно реалізовували ті ж самі педагогічні умови для створення  

щасливого освітньо-виховного середовища класу. 

У межах даного дослідження теоретичний етап підготовки майбутніх 

учителів до формування щасливого освітньо-виховного середовища був 

спрямований на розгляд суті та основних компонентів щасливого освітньо-

виховного середовища, шляхів досягнення їх ефективної реалізації та 

функціонування. Для цього на основі запропонованих педагогічних умов 

було розроблено програму спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне 

середовище у початковій школі”.  

Метою спецкурсу є поглиблення й розширення професійних знань 

студентів, ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з 

практичними інструментами створення та підтримки щасливого освітньо-

виховного середовища у початковій школі.  

У зв’язку з метою ставляться такі завдання:  

• ознайомити з поглядами на щастя у міждисциплінарному ракурсі; 

• надати й розширити теоретичні знання про освітньо-виховне 

середовище як педагогічне явище; 

• надати практичні знання про створення, діагностування та підтримку 

щасливого освітньо-виховного середовища; 

• сформувати прагнення до професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; 

• сформувати  загальну та педагогічну культуру майбутніх учителів. 

По завершенню спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне середовище у 

початковій школі” студенти повинні знати: 

• суть та компоненти щасливого освітньо-виховного середовища; 

• діагностичні методики для визначення рівня задоволеністю 

шкільним життям; 

• засоби індивідуалізації навчання; 

• шляхи створення ефективної комунікації учасників освітньо-

виховного середовища; 
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• інструменти для власного особистісного та професійного 

саморозвитку. 

Також студенти повинні вміти: 

• користуватися професійною термінологією з проблеми щасливого 

освітньо-виховного середовища; 

• діагностувати та аналізувати освітньо-виховне середовище класу; 

• працювати над розвитком власних особистісних та професійних 

якостей. 

Основні відомості щодо спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне 

середовище у початковій школі” наведені у Додатку А (див. табл. А.3). 

Спецкурс складається з чотирьох змістових модулів, перший з яких 

присвячений ознайомленню з теоретичними положеннями, як-то: визначення 

понять „освітньо-виховне середовище”, „щасливе освітньо-виховне 

середовище”, ознайомлення з їх структурою; визначення щастя у площині 

різних наукових дисциплін. У цьому модулі також надаються відомості про 

діагностичні методики для визначення ступеню задоволеності шкільним 

життям усіх учасників освітньо-виховного середовища. 

Наступні три змістові модулі присвячені знайомству з практичними 

інструментами створення та підтримки щасливого освітньо-виховного 

середовища у початковій школі. Кожен з цих модулів пов'язаний із 

сукупністю педагогічних умов, що були виділені нами раніше, тобто містить 

відомості про створення позитивної атмосфери в класі та забезпечення 

можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії.  

Модулі були розділені за спрямуванням практичних інструментів на 

учасників освітньо-виховного середовища, а саме учителя, дітей та їхніх 

батьків. Другий модуль присвячений особистості педагога, його 

самовідчуттю, саморозвитку та самореалізації в умовах щасливого освітньо-

виховного середовища. У третьому змістовому модулі, який містить 

інформацію про роботу з учнівським колективом, пропонуються практичні 

інструменти для створення мотивуючого до розвитку, творчого, комфортного 
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середовища класу та підвищення рівня задоволеності дітей шкільним 

життям. Четвертий модуль присвячений роботі з родинами учнів як одними з 

основних учасників щасливого освітньо-виховного середовища.  

Більш детально з наповненням змістових модулів, а також з формами 

роботи, що застосовувалися під час впровадження даного спецкурсу, можна 

ознайомитися у таблиці А.4 (див. Додаток А).  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 57% – 43%. 

Детальний розгляд програми спецкурсу програми спецкурсу „Щасливе 

освітньо-виховне середовище у початковій школі” з прикладами матеріалів 

занять та завдань для самостійної роботи студентів надається у наступному 

розділі даного дослідження.  

Другий, практичний, етап підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до формування щасливого освітньо-виховного середовища полягає у 

застосуванні отриманих під час аудиторних занять знань на практиці в 

умовах реальної професійної діяльності. Для повноцінного та більш 

інформативного результату термін педагогічної практики збільшується до 

одного навчального року: один раз на тиждень студенти проводять повний 

день у якості учителя початкових класів в одній зі шкіл – учасниць 

експерименту. Робота з дитячим колективом починається з діагностики рівня 

задоволеності шкільним життям, після чого студенти розробляють план 

заходів з підвищення цього рівня та, залучаючи класних керівників, інших 

педагогів, батьків учнів, втілюють його у життя.  

Отже, є всі підстави стверджувати, що для підвищення ефективності 

процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища його доцільно 

проводити в два етапи (теоретичний та практичний), реалізуючи на кожному 

з них сукупність педагогічних умов, що сприяють підвищенню рівня 

задоволеності всіх учасників освітньо-виховного середовища.  
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Висновки до розділу 1 

Встановлено, що надання більшої кількості практичних знань з 

подальшим відпрацюванням набутих знань на практиці, а також більш 

об’ємна та глибока психологічна підготовка студентів буде сприяти 

підвищенню ефективності підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до подальшої професійної діяльності. 

На підставі детального аналізу психолого-педагогічної літератури було 

сформульовано поняття „щасливе освітньо-виховне середовище” для учнів 

початкової школи, яке визначається як сукупність освітньо-виховних впливів 

та умов, що поєднує можливості для вільного і комфортного всебічного 

розвитку та тісний взаємозв’язок учасників навчально-виховного процесу 

(педагога, учнів, батьків), а також характеризується їхнім відчуттям 

глибокого задоволення та радості. 

Визначено характеристики щасливого освітньо-виховного середовища, 

до яких відносяться: комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного 

процесу (вчителя, учнів і батьків); забезпечення можливостей для  

самовираження крізь поєднання навчальної, дослідницької та творчої 

діяльності; різноманітність та легкість трансформації предметно-

просторового компоненту освітньо-виховного середовища для задоволення 

індивідуальних потреб учасників щасливого освітньо-виховного середовища. 

Виокремлено умови формування щасливого освітньо-виховного 

середовища, до яких було включено створення: індивідуальної освітньої 

траєкторії учня, тобто забезпеченням варіативності (здатності надавати 

учням великий спектр можливостей вибору серед повноцінних, своєрідних та 

цікавих варіантів наповнення навчання та шляхів його засвоєння), 

надмірності середовища (суттєвого перевищення навчальних потреб та 

можливостей учнів) та співробітництва з родинами учнів (позитивної 

взаємодія, в якій цілі та інтереси учасників співпадають); позитивної 

психологічної атмосфери в класі, компонентами якої є фізичне оточення, 

рівноправ’я та повага до особистості, віра в сили кожної дитини, відверте та 
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зрозуміле спілкування, задоволеність діяльністю, організація спільної 

діяльності та  авторитет учителя. 

Визначено етапи реалізації педагогічних умов у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, до яких було віднесено 

теоретичний етап, на якому проводилися аудиторні заняття зі студентами, та 

практичний етап, або етап безпосередньої професійної діяльності під час 

педагогічної практики.  

Теоретично обґрунтовано та розроблено програму спецкурсу „Щасливе 

освітньо-виховне середовище у початковій школі”, метою якого є 

розширення професійних знань студентів, ознайомлення майбутніх учителів 

початкових класів з практичними інструментами створення та підтримки 

щасливого освітньо-виховного середовища у початковій школі. Структурою 

спецкурсу передбачено чотири змістових модулі, з яких перший  розкриває 

теоретичні відомості про створення щасливого освітньо-виховного 

середовища, а три інших мають практичне спрямування. Практичні заняття 

було розподілено на змістові модулі згідно їхньої орієнтації на кожного з 

учасників освітньо-виховного середовища (вчителів, учнів та їхніх батьків). 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

2.1. Організація експериментальної роботи 

 

Експериментальна робота проводилася на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківських 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 42, № 111, № 122, № 165 Харківської 

міської ради Харківської області та Харківського ліцею № 141.  

В експериментальному дослідженні брали участь студенти загальною 

кількістю 274 особи, із яких було сформовано одну експериментальну групу 

(ЕГ), яка налічувала 182 студенти, та одну контрольну групу (КГ), яка 

налічувала 92 студенти. 

Програма педагогічного експерименту включала три етапи: 

1 етап – 2011-2012 рр. – констатувальний експеримент, під час якого 

проводилось дослідження освітньо-виховного середовища початкових класів 

та рівня готовності майбутніх учителів до його формування; 

2 етап – 2013-2016 рр. – формувальний експеримент, який, у свою 

чергу, поділявся на два етапи: теоретичний (проведення аудиторних занять зі 

студентами) та практичний (безпосередня професійна діяльність під час 

педагогічної практики); 

3 етап – 2016-2017 рр. – контрольний етап експерименту, під час 

якого визначалась ефективність поетапно реалізованої сукупності 

педагогічних умов. 

Констатувальний експеримент було розпочато проведенням 

опитування серед учнів початкової школи з метою виявлення елементів 

освітньо-виховного середовища, які найбільше впливають на відчуття щастя 
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учнів початкових класів, адже необхідною була достовірна інформація про 

те, що саме робить щасливими дітей молодшого шкільного віку у школі.  

В опитуванні брали участь 60 учнів двох вікових груп: 1 – 2 класи та 3 

–4 класи. Для його проведення нами було обрано проективну психологічну 

методику, що була створена Джозефом М. Саксом у 1950 році [170], яку ми 

модифікували задля отримання відповідей, що були б напряму пов’язані із 

баченням особистісного щастя учнями початкової школи. Дітям 

пропонувалось подовжити 30 речень, що були умовно розподілені на 6 

блоків: щастя у школі, щастя у навчанні, щастя у спілкуванні з однолітками, 

щастя у спілкуванні з учителем, щастя у родині і щастя у майбутньому (див. 

Додаток Ж.1). Ці блоки були створені згідно з основними сферами 

життєдіяльності дитини молодшого шкільного віку та дозволили 

проаналізувати чинники, що сприяють відчуттю щастя або, навпаки, 

нещастя, учнів початкової школи. 

Блок I. Щастя у школі. Результати опитування у цьому блоці є 

яскравим підтвердженням того, що саме навчальна діяльність „є провідною і 

головною серед інших видів діяльності” упродовж усього періоду навчання у 

початковій школі [37]. Так, основною метою відвідування школи, згідно з 

відповідями дітей, є навчання (73%) і розумовий розвиток (18%) (див. 

Рис. 2.1).  

 
Рис 2.1. Твердження: „Я ходжу до школи для того, щоб…”
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Оскільки провідною діяльністю у початковій школі є навчання, 

найбільше задоволення дітям приносить успішність саме у цій сфері (див. 

Рис. 2.2, 2.3). 

 
Рис. 2.2. Твердження: „Для відчуття повного щастя в школі мені 

потрібно…” 

Досить часто у відповідях найщасливішим моментом у школі діти 

називали улюблений предмет, що свідчить про стійку мотивацію до навчання 

за умов особистісного інтересу до запропонованої інформації (див. Рис. 2.3). 

 
 

Рис. 2.3. Твердження „Самий щасливий момент у школі – це…” 

Одне з провідних місць серед явищ, що підтримують відчуття щастя, 

займають відпочинок і свята у школі (див. Рис. 2.3). Цей результат досить 

очікуваний, адже адаптація до нової незвичної ролі учня, а також постійно 
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зростаюче навантаження у школі разом із відсутністю суттєвих змін у 

системі початкової освіти створюють природну потребу у відпочинку та 

релаксації. Проведення свят будь-якої тематики у школі сприймаються 

дітьми не лише як відпочинок, а й як можливість власного творчого 

самовираження, що також було зазначене, як чинник, що сприяє відчуттю 

щастя (див. Рис. 2.2). 

Цікавим результатом став вплив шкільних атрибутів на рівень щастя 

молодших учнів (див. Рис. 2.2). Відповіді „красиві книги”, „портфель і 

пенал”, „альбом”, „сидіти на першій парті”, „працювати у дошки” свідчать 

про те, що просторово-предметний компонент є дуже важливим для 

створення щасливого освітньо-виховного середовища у початкових класах. 

Це можна пояснити тим, що шкільна атрибутика є наочним доказом нового 

статусу школяра, що є вельми бажаним для дітей цієї вікової категорії.  

Важливість соціальної складової для відчуття щастя молодшими 

школярами буде більш детально розглянута у блоках ІІІ і ІV, але слід 

зазначити, що у цьому блоці ми отримали досить суперечливі результати.  З 

одного боку, спілкування з друзями займає останнє місце серед вказаних 

дітьми явищ, які впливають чи можуть вплинути на відчуття щастя (див. Рис. 

2.2, 2.3).  

 
Рис. 2. 4. Твердження „Коли я довго не був у школі, я сумую за…” 

З іншого боку, саме негативні контакти з оточенням були названі 

дітьми найвпливовішим чинником, що заважає їм бути щасливими у школі, а 
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найбажанішим явищем у школі виявилося спілкування з друзями (див. Рис. 

2.4, 2.5). 

 

Рис. 2.5. Твердження „Я був би дуже щасливим у школі, якщо б не…” 

Такий результат, на нашу думку, свідчить про те, що згуртованість та 

позитивна соціальна взаємодія у шкільному колективі відіграє значну роль 

для відчуття щастя, але, нажаль, не реалізовується на високому рівні серед 

опитаних дітей.  

Блок ІІ. Щастя у навчанні. Результати опитування показали, що 

переважна більшість дітей молодшого шкільного віку отримує задоволення 

від самого процесу навчання (див. Рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Твердження „Коли я виконую завдання, найбільше мене 

тішить…” 

Аналіз відповідей дозволяє простежити також зв'язок між процесом 

навчання та отриманням позитивних емоцій. Так, при виконанні начальних 
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завдань серйозну розумову діяльність відзначили 36% опитаних, а позитивні 

емоції – ще 30% (див. Рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Твердження „Коли я читаю книгу або розв’язую завдання, 

я відчуваю…” 

Успішність розумової діяльності приносить позитивні емоції 72% 

учнів. Ще 12% опитаних відмітили відчуття активного розумового розвитку 

(див. Рис. 2.8). Тож, отримані результати свідчать про  те, що для молодшого 

шкільного віку розумова діяльність майже нерозривно пов’язана з відчуттям 

„щастя”, „радості” та „задоволення”. 

 

Рис. 2.8. Твердження „Якщо в мене вийшло виконати завдання, я 

відчуваю…” 

У цьому блоці підтвердилися висновки, зроблені при аналізі 

сприйняття щастя у школі в цілому, де зазначалося, що заняття улюбленим 

предметом у школі є одним з основних факторів, що впливають на відчуття 
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щастя. Аналіз отриманих результатів показав, що при виконанні завдань 

учнів, перед усім, тішать конкретні в кожному випадку види навчальної 

діяльності, наприклад, „писати текст або вірш”, „задачі”, „читання”. Більш 

того, закінчуючи речення „Найбільш захопливе у завданнях – це…” 55% 

опитаних, згадали про предмет, що їм найбільш до вподоби (див. Рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Твердження „Найбільш захопливе у завданнях – це…” 

Відповіді типу „Я усі завдання виконую добре” або „Я можу його 

зробити” на питання про те, що саме тішить опитаних при виконанні завдань, 

свідчать, що неабияку роль у отриманні задоволення від навчання також 

відіграє упевненість у власних силах (див. Рис. 2.6). Тут буде актуальним 

згадати К. Ушинського, який наголошував, що лише успіх підтримує інтерес 

учня до навчання, а „дитина, яка ніколи не відчувала гордості за себе при 

подоланні труднощів, утрачає навчальний інтерес” [134, c. 142] і В. 

Сухомлинського, який називав створення ситуацій успіху головним 

завданням педагога [128, c. 23].  

Вплив зовнішніх стимулів у вигляді заохочень та позитивних наслідків, 

хоча і спостерігається у відповідях учнів, але є неочікувано низьким (див. 

Рис. 2.6, 2.7, 2.8). Це можна пояснити тим, що, як вже зазначалося, діти 

молодшого шкільного віку спрямовані на навчання та, за умов правильно 

побудованого навчально-виховного процесу, не потребують додаткової 

мотивації для виконання навчальних завдань.  
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Питання про дії дітей у разі, якщо б вони могли зробити щасливими 

усіх інших учнів (див. Рис. 2.10), було спрямовано на виявлення спонтанних 

ідей щодо покращення шкільного життя та навчання, але показало зовсім 

інші результати. 

 

Рис. 2.10. Твердження „Якщо б я міг зробити щасливими всіх учнів, 

я би…” 

Звичайно, певні відповіді, наприклад, „подовжив перерву” або „додала 

уроки малювання”, відповідали першочерговій меті, але загалом отримані 

результати були настільки різноманітними та неочікуваними, що 

класифікувати їх за критеріями, які передбачалися при складанні тесту, не 

представлялося можливим. Тому відповіді були поділені на такі, що мали 

альтруїстичне (47%) та егоїстичне (15%) спрямування. Ще 18% відмітили, 

що така можливість доставила би їм радість, а 15% запропонували варіанти 

реальних і фантастичних ролей, в яких вони би використали подібну силу. На 

основі отриманих відповідей ми зробили висновок, що для учнів початкової 

школи більш пріоритетним є самовідчуття у шкільній дійсності, ніж 

об’єктивні елементи устрою шкільного життя. 

Блок ІІІ. Щастя у спілкуванні з однолітками. Цей блок ілюструє роль 

взаємовідносин шкільного колективу у створенні щасливого освітньо-

виховного середовища. У період навчання у початковій школі дитина 

переходить на новий рівень будування соціальних відносин, створює та 

розширює мережу дружніх контактів. Тому надзвичайно важливу роль 
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відіграє позиція дитини у шкільному соціумі. Так, майже 42% опитаних 

відзначили, що дуже радіють, коли однолітки їх слухають, поділяють 

інтереси, грають з ними (див. Рис. 2.11), і, навпаки, страждають, від 

ігнорування або негативного ставлення однокласників. 
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Рис. 2.11. Твердження „Я дуже радію, що мої друзі…” 

68% дітей, які брали участь у дослідженні, назвали головною 

причиною неповного відчуття щастя в школі саме неналагоджені стосунки з 

однокласниками (див. Рис. 2.12).   
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Рис 2.12. Твердження „Я відчуваю себе щасливим,  

коли мої друзі не…” 

Також аналіз отриманих результатів показав, що одним із лідируючих 

факторів відчуття щастя є загальний позитивний настрій колективу (див. Рис. 

2.11). У той же час, 24% опитаних найважливішою умовою власного щастя у 

школі вважають відсутність страждання інших дітей (див. Рис. 2.12). Саме в 
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оточенні „радісних”, „щасливих”, „веселих” однолітків діти, на їх 

переконання, і самі будуть почуватися комфортно.  

А ось престижність близького оточення за результатами нашого 

дослідження не є суттєвим фактором для відчуття щастя у школі. Лише 10% 

дітей зазначили, що для них важливо, які оцінки отримує його друг або чи є 

він найкращім (див. Рис. 2.11).  

Цікавим виявився той факт, що однією з важливих умов комфортного 

та радісного спілкування з друзями стали певні умови оточуючого 

середовища (див. Рис. 2.13). Опитані діти зазначали тишу, прогулянки, 

шкільний клас як обов’язковий фактор отримання задоволення від 

спілкування. Зважаючи на різноманітність таких потреб, можна зробити 

висновок, що щасливе освітньо-виховне середовище повинно включати 

можливості для усамітнення та групової взаємодії, активного та пасивного 

відпочинку. Такий підхід може дозволити кожному з учнів самостійно 

обрати форму та атмосферу для налагодження контактів з однолітками.  
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Рис. 2.13. Твердження „Я відчуваю захват від спілкування, коли…” 

У молодшому шкільному віці діти лише починають формувати дружні 

стосунки, здебільшого, на основі цікавої сумісної діяльності. Для дітей дуже 

важливо, щоб оточення розділяло їхні інтереси та спрямування (див. 

Рис. 2.13). На підтримку цього твердження наводимо варіанти відповідей 

дітей на питання „Я був би щасливим, якщо б мої друзі…”: „ловили зі мною 

жуків”, „гралися зі мною в піжмурки”, „ходили зі мною в парк”. 
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Рис.2.14. Твердження „Я був би щасливим, якщо б мої друзі…” 

У той же час важливими є довіра та доброзичливість у колективі. 20% 

опитаних дітей виділили агресію з боку однолітків як головний фактор, що 

заважає їм насолоджуватися спілкуванням (див. Рис. 2.14). 

І хоча показник позитивного ставлення до однокласників серед 

опитаних дітей переважає показник їх негативного сприйняття (див. 

Рис. 2.15), останній все ж залишається досить високим, що ще раз підкреслює 

важливість формування згуртованості колективу, спокійного та позитивного 

соціального компоненту освітньо-виховного середовища. 
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Рис. 2.15. Твердження „Вважаю, що більшість моїх однолітків…” 

Блок IV. Щастя у спілкуванні з учителями. Упродовж майже всього 

періоду навчання у початковій школі вчитель залишається для дитини 

центральною фігурою, від якої напряму залежить загальна атмосфера в класі 
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та особистісне щастя учнів. Тому взаємовідносини учителя та дітей ми 

вважаємо першочерговою складовою створення щасливого освітньо-

виховного середовища в класі.  

Завдяки аналізу отриманих відповідей ми визначили, що найбільше 

задоволення дітям приносять три прояви вчителя: позитивний настрій, 

активна взаємодія з учнями на уроці та позитивна оцінка результатів. 

Позитивний настрій учителя є, на думку опитаних дітей, 

найголовнішим фактором створення щасливої атмосфери у класі. Цей пункт 

став лідируючим у трьох з п’яти питань цього блоку (див. Рис. 2.16, 2.17, 

2.18).  
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Рис. 2.16. Твердження „Мене дуже тішить, коли мій учитель…” 

З огляду на те, що у початкових класах вчитель – це взірець для 

наслідування, а діти дуже швидко переймають як гарне, так і погане, можна 

стверджувати, що „веселий”, „спокійний” учитель, який „сміється”, є 

обов’язковою запорукою радості та спокою дитини. 

Наступним важливим фактором діти назвали активну взаємодію 

учителя з учнями. Допомога дитині у складних ситуаціях („гарно пояснює”), 

розумний розподіл активності серед учнів („питає на уроці”), знання вчителя, 

якими він хоче і може поділитися („розповідає щось цікаве”), складають 

разом ідеальну, з точки зору опитаних дітей, робочу атмосферу, де кожен 

може виявити себе та не розчаруватися у власних силах. 
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Рис. 2.17. Твердження „Справжнє щастя – це коли вчитель…” 

Позитивна оцінка результатів навчання з боку вчителя за результатами 

проведеного опитування знаходиться на третьому місці – лише 22% дітей 

вважають її головною запорукою власного відчуття щастя (див. Рис. 2.16). 

Але, у той же час, похвала у будь-якому вигляді позитивно сприймається 

усіма шістдесятьма опитаними дітьми (див. Рис. 2.17). 

 

Рис. 2.18. Твердження „Якщо вчитель мене хвалить, я…” 

65% з них зазначають значне покращення настрою та отримання 

гарних емоцій („радію”, „муркочу”, „найщасливіший”), 23% дітей 

відчувають себе більш впевненими та розумними („відчуваю себе 

найрозумнішою”, „я-молодець”), а 12% отримують додатковий стимул до 

розвитку („я завжди буду слухняною”, „буду такою і надалі”). 
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Рис. 2.19. Твердження „Якщо вчитель мною незадоволений, я…” 

Незадоволення вчителя сприймається молодшими школярами так само 

емоційно, як і позитивна оцінка. 62% опитаних відмічають у себе негативні 

емоції, такі як сум, образу, роздратування, але лише 23% відчувають 

необхідність виправити ситуацію (див. Рис. 2.19). Зважаючи на те, що період 

навчання у початковій школі характеризується імпульсивністю, емоційністю 

та недостатнім розвитком вольової сфери, позитивних оцінок учителя 

повинно бути більше, ніж негативних. 

  

Рис. 2.20. Твердження „Я був би по-справжньому щасливим, якщо 

б учитель не…” 

Ще одним доказом цього твердження є результати аналізу небажаних 

проявів вчителя з точки зору учнів. Переважна більшість опитаних дітей 
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(62%) головною проблемою вважає крик та інші негативні прояви вчителя, 

такі як постійні зауваження, сварки тощо (див. Рис. 2.20).  

Також серед негативних факторів, що впливають на відчуття 

особистісного щастя у школі, діти вказали вже згадані вище погані оцінки та 

настрій педагога.  

Блок V. Щастя у родині. Повноцінне відчуття щастя у школі для 

дитини неможливе без відчуття захисту, комфорту і любові у родині. Як вже 

зазначалося, упродовж періоду навчання у початкових класах учитель стає 

для дитини вельми важливою людиною в житті поряд з батьками. Тому 

необхідно розуміти, які потреби мають реалізовуватися у родині для того, 

щоб повноцінно доповнювати їх у шкільному класі.  

Результати опитування показали, що головною складовою 

благополуччя  обох батьків діти вважають щасливу та уважну родину, де усі 

члени родини піклуються один про одного (див. Рис. 2.21, 2.22). Цікаво, що 

інші показники для матері і батька різняться. Так, другим  по значущості 

фактором щастя для матері 28% дітей назвали позитивні риси особистості, 

наприклад, „добра людина”, „гарна”, „не кричить” (див. Рис. 2.21).  

 

Рис. 2.21. Твердження „Моя мама найщасливіша, тому що…” 

Цей пункт присутній і у характеристиці щастя батька, але займає 

останню позицію, тоді як на другому місці опинився фактор успішності на 

роботі (див. Рис. 2.22). Це ще раз доводить сталість статево-рольового 

стереотипу норм успішності, згідно з яким соціальна цінність чоловіка може 

бути виміряна його професійною успішністю та розміром заробітку [32]. 
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Рис. 2.22. Твердження „Мій тато найщасливіший, тому що…” 

Складові щастя молодшого школяра при спілкуванні з батьками, що 

були отримані нами в ході опитування, відповідають 3 основним потребам 

дитинства ‒ потребі у любові, захисті та розвитку. Так, 45% дітей запорукою 

щастя вважають „ласку”, „любов”, „сімейне тепло”, ще 26% назвали 

головним фактором відчуття спокою та безпеки, а 30% опитаних зазначили, 

що будуть щасливими дома за умов цікавого, розвивального дозвілля: „ми 

граємо з мамою”, „коли свято”, „коли я біля комп’ютера” (див. Рис. 2.23, 

2.24). 

 

Рис. 2.23. Твердження „Коли я разом із батьками, я відчуваю…” 

Серед інших явищ, що впливають на відчуття щастя дитини, були 

названі спілкування з родиною, навчання, спокійна атмосфера, спілкування з 

друзями та можливість усамітнення (див. Рис. 2.24). 
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Рис. 2.24. Твердження „Я щасливий дома, коли…” 

З огляду на те, що основним фактором відчуття щастя у родині діти 

визначили її благополуччя, досить логічним виглядає результат, отриманий 

нами на основі останнього запитання блоку. 50% дітей зазначили, що сварки 

та жорстокість у родині заважають їм відчувати себе щасливими (див. Рис. 

2.25). Опитані також долучили до списку факторів, що не сприяють 

позитивному та щасливому самовідчуттю, власну погану поведінку (8,3%), 

неуспішність у школі (8,3%), поганий настрій (6,7%), відсутність контакту з 

батьками (6,7%) та обман (1,7%).  

Аналізуючи результати 4 та 5 блоків, можна побачити певні подібності  

тих складових, що були визначені найбільш впливовими на відчуття щастя 

молодшого школяра. Спокійна, радісна атмосфера, спілкування, успішність і 

можливість розвитку, відсутність сварок та негативних емоцій однаково 

важливі для дитини як у школі, так і вдома.  
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Рис. 2.25. Твердження „Я відчуваю щастя від спілкування з 

батьками, якщо не…” 

Блок VI. Щастя у майбутньому. П’ятий блок питань був пов'язаний з 

уявленням дитини про своє майбутнє. Результати опитування показали, що, 

оскільки навчання є провідною діяльністю для молодших школярів, саме з 

успішністю в навчанні більшість з них пов’язують своє щастя. 32% дітей 

бачать прямий зв'язок успіхів у школі з позитивним, щасливим майбутнім 

(Рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26. Твердження „коли я подорослішаю, то буду самим 

щасливим, якщо…” 
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І, навпаки, навчальна неуспішність, на думку дітей, може стати 

серйозною перепоною для досягнення щастя у дорослому віці. Це зазначили 

23% опитаних (див. Рис. 2.27). До факторів, що не сприятимуть щастю у 

майбутньому, були також віднесені погана поведінка (20%), асоціальні 

прояви (16%), небажана професійна діяльність (8,3%). 

 

Рис. 2.27. Твердження: „Коли я виросту, я буду щасливим,  

якщо не…” 

Досить цікавим виявився пункт, пов'язаний зі здоров’ям людини. Те, 

що щастя у майбутньому можливо лише за умов, якщо він або вона „не 

захворіє” і не матиме „проблем із здоров’ям”, впевнені 15% опитаних (див. 

Рис. 2.27). Це свідчить про досить усвідомлене ставлення до свого здоров’я з 

боку молодших школярів. Ці результати можуть стати підґрунтям для 

розширення кількості та різноманітності здоров’язберігаючих елементів у 

освітньо-виховному середовищі. Таким чином буде забезпечене не лише 

гарний настрій і самопочуття дітей у теперішньому, а й здорове та щасливе 

майбутнє. 

Багато молодших школярів розглядають щастя дорослих крізь призму 

їхніх взаємовідносин із дітьми. Так, лідируючими факторами, що можуть 
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забезпечити щастя дорослій людині, стали не успішна кар’єра чи наявність 

родини, а гарна поведінка, навчальні успіхи та щастя дитини (див. Рис. 2.28).  

 

Рис. 2.28. Твердження „Всі дорослі радіють, коли…” 

Такі результати дозволяють нам припустити, що поводячи себе гарно 

або старанно виконуючи певне завдання, дитина робить це не лише заради 

себе, а і заради вважливих для неї дорослих: батьків, учителя. У такій 

ситуації важливими стають позитивні емоції педагога і батьків. Негативна 

або байдужа реакція на старання дитини може бути причиною втрати віри у 

власні сили та зниження навчальної мотивації молодшого школяра.  

Отримані під час опитування дані переконливо доводять відповідність 

змісту розробленого спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне середовище у 

початковій школі” його нагальним потребам. 

Наступним кроком констатувального експерименту було визначення 

вихідного рівня готовності студентів до формування щасливого освітньо-

виховного середовища у початкових класах з метою переконання у 

доцільності впровадження спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне 

середовище у початкових класах”, розробленого на основі обґрунтованих 

педагогічних умов, у навчальний процес майбутніх учителів початкових 

класів. 
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Студентам було запропоновано виконати тестову роботу, яка була 

укладена на базі науково-теоретичного матеріалу з питання формування 

щасливого освітньо-виховного середовища, що представлений у першому 

розділі дисертації, з урахуванням даних, отриманих завдяки аналізу 

результатів опитування, проведеного на початку констатувального 

експерименту.  

У тестуванні брали участь студенти двох груп IV року навчання (47 

осіб) Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. Кожному учаснику тестування було запропоновано 

розташувати надані чинники за їх впливовістю на відчуття щастя у школі 

учня початкових класів, починаючи з найвпливовішого і закінчуючи тим, що 

зовсім не впливає на задоволеність шкільним життям. У таблиці 2.1. 

запропоновані чинники, розміщені відповідно до результатів, отриманих під 

час опитування дітей. 

Таблиця 2.1 

Чинники у порядку впливовості на відчуття щастя учнів початкової 

школи 

№ 

п/п 
Чинник, що впливає на відчуття щастя % учнівських відповідей 

1 Вивчення улюбленого предмету 83% 

2 Загальна успішність у навчанні 73% 

3 Позитивний настрій учителя 62% 

4 Спілкування з друзями 56% 

5 Творчість та розваги 32% 

6 Особистісний простір 15% 

7 Комфортні умови навчання 12% 

8 Допомога учителя 11% 

9 Успішність оточення 10% 

10 Полегшення завдань 6% 

11 Відсутність вимог до поведінки – 
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Оскільки на тестових аркушах запропоновані чинники наводилися у 

рандомному порядку, відповіді майбутніх учителів ґрунтувалися лише на 

професійних знаннях, отриманих під час навчання у педагогічному виші, 

власних уявленнях про потреби дітей молодшого шкільного віку, а також на 

своїх спогадах про період навчання у початковій школі. 
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Рис. 2.29. Порівняльна діаграма важливості чинників на думку 

учнів та майбутніх учителів 

Аналіз результатів тестування показав, що лише один з чинників, а 

саме відсутність вимог до поведінки, в обох групах однаково не вважають 

важливим для створення щасливого освітньо-виховного середовища. По всім 

іншим чинникам у поглядах на щасливе освітньо-виховне середовище учнів 

та майбутніх учителів початкових класів існують суттєві розбіжності (див. 

Рис. 2.29). Це ще раз доводить необхідність формування спеціальних знань, 

умінь та навичок у студентів, які у подальшому дозволять їм створити 

щасливе освітньо-виховне середовище під час безпосередньої професійної 

діяльності.  
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2.2. Реалізація сукупності педагогічних умов на теоретичному та 

практичному етапах підготовки майбутніх учителів початкових класів 

 

Формувальний експеримент, а саме реалізація сукупності педагогічних 

умов створення щасливого освітньо-виховного середовища, проходив у два 

етапи: 

• 1 етап – проведення аудиторних занять зі студентами, до яких 

входили лекційні та практичні заняття, самостійна та індивідуально-дослідна 

робота студентів; 

• 2 етап – практична діяльність студентів у реальних умовах 

загальноосвітнього навчального закладу.  

На першому етапі студентам була запропонована теоретична 

інформація та практичні прийоми й методики роботи з формування 

щасливого освітньо-виховного середовища у початкових класах у межах 

спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне середовище у початковій школі”. 

Заняття проводилися впродовж другого семестру один раз на тиждень і 

включали в себе лекційні (29%) й практичні (71%) заняття.  

Далі представлено програму розробленого спецкурсу з прикладами 

матеріалів занять та завдань для самостійної роботи студентів. Зазначимо, що 

лекційні заняття першого, третього й четвертого модулів наводяться лише у 

вигляді плану, адже були побудовані на науково-теоретичному матеріалі 

дослідження, а тому були детально розглянуті у першому розділі дисертації.  

Змістовний модуль 1 складався з двох лекційних занять: „Щастя у 

міждисциплінарному ракурсі” (1 лекційне заняття) та „Особливості 

щасливого освітньо-виховного середовища” (1 лекційне заняття). Упродовж 

першого заняття студенти знайомилися з визначенням щастя у філософії, 

психології, педагогіці, а також методиками дослідження рівня щастя. Друге 

заняття було присвячено поняттям „середовище” у різних наукових 

дисциплінах та „освітньо-виховне середовище” у педагогіці. Особливу увагу 

було приділено визначенню  „щасливого освітньо-виховного середовища” та 
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його структурі. На перших двох заняттях спецкурсу студенти також 

знайомилися зі встановленою сукупністю педагогічних умов на 

теоретичному рівні, адже комфортна психологічна атмосфера та 

індивідуальна освітня траєкторія нерозривно пов’язані з формуванням 

щасливого освітньо-виховного середовища.  

До змістовного модулю 2 було включено три теми: „Саморозвиток та 

самовдосконалення вчителя” (2 практичних заняття), „Методики зняття 

професійного стресу” (1 практичне заняття), „Ефективна взаємодія та 

комунікація” (2 практичних заняття). Головним об’єктом вивчення цього 

змістового модулю була особистість учителя в умовах щасливого освітньо-

виховного середовища, а його наповнення сприяло реалізації встановленої 

сукупності педагогічних умов. Розглянемо зміст занять більш детально.” 

• Тема: „Саморозвиток та самовдосконалення вчителя” 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: вивчення методик 

розвитку відвертості мало на меті встановлення більш теплих та близьких 

відносин між учасниками освітньо-виховного середовища, методик розвитку 

послідовності – спокійної та психологічно безпечної атмосфери в класі, 

методик розвитку терплячості – забезпечення успішності навчального 

процесу та комфортної атмосфери на заняттях.  

• Зміст занять:  

Методика розвитку відвертості. К. Ферацці у своїй книзі „Як знайти 

друзів та наставників на все життя” зазначає, що відвертість потребує від 

людини неймовірної сили  „сказати вголос правду про себе та оточуючих і 

почути правду у відповідь” [138, с. 81]. Автор визначає відвертість як 

„сміливість розкривати свої переживання та недоліки перед іншою 

людиною” [138, с. 81].  

Саме відвертість діти назвали серед найцінніших якостей вчителя, хоча 

це дійсно може видаватися складним у контексті відносин „учитель-учень”. 

Відвертість є основою організації тісних міжособистісних зв’язків. 

Вона є також запорукою довірливих відносин, адже розповідь про власні 
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переживання зближує людей. Відвертий вчитель, готовий поділитися з 

дітьми власними думками, демонструє дітям модель організації здорових 

стосунків з оточуючими. Більш того, відверті стосунки з учнями великою 

мірою сприяють тому, що, стикнувшись зі складною ситуацією у житті, вони 

звернуться до вчителя, як до близької та надійної людини.  

Американський психолог А. Арон провів експеримент, який яскраво 

ілюструє вплив відвертості на створення міцних взаємовідносин між людьми. 

Суть експерименту полягала в тому, що незнайомі між собою люди 

спілкувалися впродовж години, задаючи один одному питання та 

відповідаючи на них, що призвело до емоційної близькості під кінець 

експерименту. Результати впливу відвертості на організацію відносин є ще 

більш вражаючими, якщо взяти до уваги той факт, що через півроку пара, що 

брала участь у експерименті, вирішила одружитися. 

Для цього дослідження А. Арон розробив перелік питань, які 

використовувались для відвертої розмови учасників експерименту [149]. Цей 

перелік питань став основою для тем, які в рамках цього дослідження були 

запропоновані для обговорення в класі (див. Додаток В). Для того, щоб це 

обговорення сприймалося позитивно усіма учасниками та було керованим, 

воно було представлено в якості ритуалу з символічною атрибутикою та 

чіткими правилами поводження під час самого заходу.  

Раз на тиждень у якості позакласного заходу було введено „Коло 

Таємниць”. Готуючись до його започаткування, студенти разом з учителем 

запропонували учням назвати предмет, який, на їхню думку, може 

символізувати відвертість. Запропоновані варіанти були записані на аркуші 

паперу і впродовж тижня кожен міг віддати свій голос за той варіант, який 

сподобався йому або їй найбільше. До голосування залучалися не лише діти, 

а й батьки, інші вчителі, студенти. За результатами голосування переміг 

скляний шар, який і став одним з основних символів цього заходу.   

Головною метою „Кола Таємниць” було навчити всіх учасників 

освітньо-виховного середовища ділитися власними думками та емоціями і 
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чути думки оточуючих. До цього заходу могли приєднатися батьки та  

педагоги, які працюють з класом. Для створення комфортної та невимушеної 

атмосфери учасникам пропонувалися напої, які можна було отримати перед 

заходом або принести з собою.  

Захід „Коло Таємниць” 

Реквізити: м’які крісла-мішки, подушки, стільці – за вибором 

учасників; скляний шар; пісочний годинник на 1 хвилину; чашки для напоїв.  

Правила заходу:  

• Учасник, що отримав шар, стає Володарем та має одну хвилину для 

того, щоб висловити власні думки з запропонованої теми. 

• Інші учасники не мають права перебивати або коментувати розповідь 

Володаря під час його висловлювання. 

• Розповідь Володаря не повинна ображати чи висміювати інших 

учасників Кола або будь-кого з людей. 

• Якщо в інших учасників з’явилися запитання до Володаря, вони 

можуть позначити це, виставивши руку з піднятим великим пальцем до 

центру кола. 

• Володарь може не відповідати на запитання, якщо це приносить йому 

дискомфорт. 

• Все, що було сказано у Колі, є таємницею, яка повинна залишитися 

серед учасників Кола. 

Хід заходу: 

Учасники сідають у зручний для них спосіб, утворюючи коло. Учитель 

оголошує питання, яке сьогодні буде обговорюватися у „Колі Таємниць”. На 

центр кола виставляють пісочний годинник. Учитель першим відповідає на 

питання, тримаючи скляний шар. Якщо ні у кого не виникло запитань, шар 

передається учаснику, який сидить зліва. Процедуру повторюють для усіх 

учасників заходу. Після того, як всі учасники висловилися, всі беруться за 

руки та  одночасно проговорюють  фразу: „Все, що було у Колі, залишається 

у Колі”. Захід закінчують аплодисментами. 
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Методика розвитку послідовності. У психологічній літературі 

послідовність визначається як здатність людини до схожої поведінки у 

однотипних ситуаціях у різний час [107]. 

Соціологи, психологи та педагоги вже давно визнали, що послідовність 

є досить впливовим інструментом, завдяки якому можна керувати 

поведінковими проявами людей [107]. Більш того, послідовність людини є 

основою формування її репутації, а також однією з найважливіших рис 

ідеального вчителя з точки зору дітей.  

Цінність послідовності як характеристики педагога обумовлюється 

тим, що людина, яка послідовна у своїх діях та реакціях, сприймається 

оточуючими як більш відповідальна, сильна, розумна та надійна.  

Більш того, послідовність як у повсякденній, так і у професійній 

діяльності дає можливість зберегти внутрішні енергетичні  ресурси, діючи за 

встановленою схемою у типових ситуаціях.  

Послідовність є рисою характеру, над якою потрібно працювати 

кожному педагогу, адже вона є запорукою дисципліни, взаєморозуміння та 

ефективності керування процесами в класі. Учитель повинен мати 

сформований характер, певні правила та мету, з якими будуть узгоджуватися 

його дії та слова. Постійно змінюючи вимоги, не виконуючи власні правила, 

демонструючи то м’якість, то жорсткість у однакових ситуаціях, не 

дотримуючись обіцянок, вчитель породжує нерозуміння з боку дітей, а, 

заразом, неповагу до себе та некерованість поведінки класу.  

Послідовність у вимогах та правилах інколи буває суворою, але вона є 

запорукою систематичності та порядку. Вона дозволяє учителеві побудувати 

відносини з учнями, спираючись на взаємну повагу та взаєморозуміння.  

Для розвитку професійної послідовності вчителеві потрібно розробити 

схему реакцій на найбільш типові позитивні та негативні ситуації, які можуть 

трапитися в школі. Прикладами таких ситуацій можуть бути невиконання 

домашнього завдання, перемога дитини у змаганні, конфлікт між учнями, 

активна гра на перерві, тощо.  
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Рекомендації до процедури: 

• у верхній частині аркушу запишіть ситуацію, для якої потрібно 

розробити схему реакцій; 

• у нижній частині аркушу запишіть результат, якого хотіли б досягти; 

• виходячи з цього, визначне та опишіть дії, які б могли привести вас від 

описаної ситуації до бажаної дії; 

• намагайтеся зазначати не більше трьох пунктів для більш легкого 

запам’ятовування; 

• розмістіть ці нотатки на робочому столі та звертайтеся до них у разі 

потреби до поки ці дії не стануть автоматичними.  

Подібні схематичні сценарії допоможуть не лише сформувати 

професійну послідовність, але і уникнути конфліктних ситуацій, 

спровокованих зайвою емоційністю, спричиненою втомою, поганим 

самопочуттям або іншими чинниками.  

Чіткі правила допомагають зберегти міжособистісні відносини учителя 

та дитини незалежно від успіхів у навчанні. Звикнувши до вимог педагога, 

діти відчувають постійність і захищеність та розуміють, що реакція учителя є 

закономірним наслідком їхньої діяльності.   

Методики розвитку терплячості. Терплячість – це здатність зберігати 

спокій та гідність у неслушних ситуаціях, контролювати власні відчуття та 

емоції, а також контролювати власну агресивність стосовно оточуючих. 

Терплячість виявляється також у здатності людини до очікування, 

наполегливості, завзятті стосовно своєї справі та цілеспрямованості щодо 

своїх намірів та бажань. Цього питання торкається й І. Глазкова, 

стверджуючи, що „поведінка майбутнього учителя повинна бути керованою”, 

тому студентам педагогічних вишів необхідно навчатися управлінню та 

організації власного емоційного сприйняття [32, 160].  

Складові терплячості є окремими уміннями, над якими учителеві 

потрібно систематично працювати: 
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• Уміння ділити великі завдання на маленькі та планомірно 

виконувати їх. Ця здатність допомагає створити своєрідний план дій, де, 

виконуючи маленьке завдання, людина рухається до глобальної мети. 

Подібна тактика є корисною, адже завершеність дії незалежно від її об’єму 

позитивно впливає на психологічний стан людини, заспокоює та, у той же 

час, мотивує її на подальшу активність.  

• Уміння не здаватися після першої невдалої спроби. Подібне вміння 

допоможе вчителеві не розчаровуватися у собі та своїх учнях, адже робота з 

людьми передбачає великий вплив людського фактору на результати праці. 

Те, що не спрацювало одного разу, може стати знахідкою в іншій ситуації.  

• Уміння доводити розпочате до ідеалу. Здоровий перфекціонізм є 

складовою терплячості та корисною рисою для педагога, адже дозволяє 

зупинитися та критично оцінити себе та результати своєї роботи з точки зору 

стороннього спостерігача, а потім внести зміни для досягнення бажаного 

ефекту.  

• Уміння чекати. Робота педагога не завжди має миттєві результати: 

інколи проходить певний відрізок часу до того, як можна буде побачити 

результати своїх зусиль. Тому майбутньому вчителеві корисно навчитися 

чекати, не намагаючись прискорити події та не зосереджуючись на 

очікуванні як такому. 

Протилежністю терплячості є дратівливість.  

Дратівливість – це стан людини, при якій її психологічні реакції є 

більш вираженими у порівнянні з подразником. Дратівливість – це емоційна 

реакція на невідповідність оточуючої дійсності внутрішнім потребам 

людини.  

Нерідко дратівливість виявляється через агресію, злість, людина 

відчуває, що внутрішні негативні емоції потребують виходу - людина 

кричить, робить різки нехарактерні рухи. 

Роздратованість з’являється тоді, коли дії, підкріплені внутрішніми 

потребами, не можуть бути здійснені. Ступінь роздратованості 
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безпосередньо пов'язаний з нездатністю людини вплинути на ситуацію. У 

таких обставинах людина стає перед вибором: змиритися або продовжувати 

зміни оточуючого світу згідно зі своїми вимогами.  

Розум людини постійно генерує внутрішні вимоги, створюючи різність 

потенціалів. Якщо вчитель починає відчувати роздратування, йому потрібно 

одразу проаналізувати, які внутрішні потреби йому не вдається реалізувати. 

Роздратування не може бути свідомим, воно є біологічною реакцією, тому 

для запобігання конфліктним ситуацій потрібно навчитися розрізняти його 

на самому початку та не допускати його збільшення.  

Роздратування найчастіше виявляється у формі агресії, у людини 

змінюється інтонація та тональність голосу, рухи стають більш різкими, очні 

яблука рухаються швидше. Стан роздратування також може 

супроводжуватися сухістю в роті, вологими долонями та іншими проявами 

вегетативної нервової системи.  

Психологічними причинами роздратованості є перевтома, стрес, 

тривожність, депресія. Роздратування завжди є відповіддю на дію або стан, 

яке не задовольняє людину. Чим довше людина є незадоволеною певними 

обставинами, тим сильнішим стає роздратування, що може мати досить тяжкі 

наслідки у вигляді неврозів. Тому вчителеві потрібно постійно працювати 

над собою, розвиваючи власні адаптивні механізми. Допомогою в цьому 

можуть стати запропоновані нижче методики. 

Методики боротьби з роздратуванням: 

• Зробіть своєрідний талісман Терплячості та тримайте його у кишені. 

Це може бути будь-який гладенькій та приємний на дотик предмет, 

наприклад, камінець, великий ґудзик або каблучка. При перших ознаках 

роздратування корисно торкатися та гладити цей предмет, гладенька 

поверхня якого разом з монотонними рухами буде виконувати роль 

заспокійливого.  

• У ситуаціях, які викликають роздратування, оцініть власні емоції за 

десятибальною шкалою: від одного до п’яти балів – норма, від шести до 
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восьми – агресивний стан, який є контрольованим, від дев’яти до десяти – 

агресивний стан, який може стати неконтрольованим та спричинити 

конфлікт. Подібний аналіз не займає більше однієї хвилини, але дозволяє 

переключитися та зменшити напругу.  

• У стані роздратованості корисно застосовувати фізичні вправи, 

наприклад, поставивши ноги на ширину плечей, плавно перенесіть вагу тіла з 

однієї ноги на іншу, рахуючи перед кожним перенесенням до п’яти. 

• Для ліквідації роздратованості зробіть дію, яка одразу покаже 

позитивний результат. Тому професійне роздратування можна знімати 

прибиранням та декоруванням робочого місця: викиньте сміття, переберіть 

папери, заточіть олівці тощо.  

Для самостійної роботи до цієї теми студенти отримували такі 

завдання: обрати свій Талісман Терплячості; обрати одне з об’ємних завдань 

та розкласти його на маленькі складові; додати одне питання для 

обговорення під час заходу „Коло Таємниць”, створити список правил для 

учнів у класі, розробити схеми реакцій при порушенні кожного з правил, 

оформити правила та схеми реакцій в якості нагадувань для робочого місця 

тощо. 

• Тема:  „Методики зняття професійного стресу” 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: це практичне заняття 

спрямоване на підтримку позитивного психологічного стану вчителя як 

запоруки створення відповідної атмосфери в класі.  

• Зміст занять:  

Стрес є відповіддю організму людини на перенавантаження та 

негативні емоції. Він має фізіологічне підґрунтя – під час стресового стану 

виробляється гормон адреналін, який стимулює людину до активного пошуку 

шляхів виходу з цього стану. У невеликих кількостях стрес може бути 

корисним, адже він мобілізує сили людини, привносить нові переживання та 

емоційні підйоми.    
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Але постійний стан стресу є шкідливим для фізичного та 

психологічного здоров’я людини, адже він знижує загальний імунітет 

людини, особливо впливаючи на серцево-судинну, нервову та шлунково-

кишкову системи. Більш того, постійне переживання стресу робить людину 

дратівливою, слабкою та незосередженою.  

Для вчасного виявлення стресу, людині необхідно звернути увагу на 

такі ознаки: 

• постійне відчуття пригніченості та роздратованості, інколи без 

причини; 

• тривожний сон; 

• фізична слабкість, головний біль, хронічна втома, небажання щось 

робити; 

• зниження концентрації, швидкості мислення, проблеми з пам’яттю;  

• нездатність до розслаблення; 

• відчуття жалю до себе, слізливість; 

• порушення апетиту (відсутність або різке підвищення); 

• інколи з’являються нервові звички, спостерігається загальна 

метушливість, недовіра до оточуючих.   

Педагог за родом своєї діяльності знаходиться у стресових умовах 

кожного дня, адже робота вчителя передбачає велику відповідальність, 

постійне розумове, емоційне та енергетичне навантаження. Тому метою 

ознайомлення майбутніх та вже практикуючих учителів початкових класів з 

методиками боротьби зі стресом була боротьба з уже накопиченими виявами 

стресу та профілактика виникнення ознак стресу у майбутньому.  

Найбільш ефективними методами боротьби зі стресом є перелічені 

нижче заходи: 

• улюблена музика; 

• дихальні вправи, медитація; 

• фізичні вправи; 

• психологічні вправи; 
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• щоденник вдячності. 

Метод 1: Улюблена музика. Мозок людини дуже схильний до 

сприйняття музики. Багаторічні дослідження доводять, що музика має 

терапевтичний вплив, стимулюючи різноманітні ділянки мозку [61]. Ритм та 

тональність впливають переважно на ліву півкулю, тембр та мелодія – на 

праву півкулю, а темп сприймається обома півкулями в однаковій мірі.  

Прослуховування музики здатне понизити рівень кортизолу (гормону, 

який відповідає за відчуття стресу) і стимулювати вироблення ендорфіну 

(гормону радості). Музика допомагає знизити рівень тривожності, підняти 

настрій, підвищити мотивацію та навіть покращити пам'ять та увагу.  

Існують різні напрями музики, які використовуються з певною метою. 

Наприклад, класична музика рекомендується для розслаблення та 

відпочинку, а весела та енергійна – для підбадьорення. Але найбільш 

важливим критерієм у музикотерапії є особисті смаки людини – якщо музика 

не подобається, вона не зможе виконати терапевтичне завдання у той час, 

коли улюблені композиції, навпаки, ефективно сприятимуть боротьбі зі 

стресом.  

Метод 2: Дихальні вправи, медитація. Медитацію визначають як 

„різноманіття практик, які простягаються від методів, призначених для 

досягнення розслаблення, до вправ, які виконуються з більш далекосяжними 

цілями, такими як посилення відчуття благополуччя” [173, с. 163]. Тобто, 

медитація здатна як підвищити концентрацію та працездатність, так і 

вплинути на самовідчуття та рівень задоволеності життям. Автори 

процитованої статті також відмічають, що, з огляду на різноплановість 

поняття „медитація”, „важливо конкретно зазначати тип медитативної 

практики, що розглядається у дослідженні” [173, с. 163]. Вправи, що будуть 

представлені в даному дослідженні, відносяться до пасивних індивідуальних 

практик медитації, що спрямовані на розслаблення тіла і розуму та 

звільнення від негативу.  
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Фізичний вплив медитації на функціонування організму людини 

підтверджується науковими дослідженнями. Наприклад, працівники 

Массачусетського госпіталю встановили, що восьмитижневий курс медитації 

здатен кардинально змінити структуру мозкової діяльності. Аналіз 

отриманих завдяки цьому дослідженню даних показує, що активність ділянок 

мозку, пов’язаних із самосвідомістю, значно підвищилася, а ділянки мозку, 

які відповідають за стрес, навпаки, стали стабільними [160].  

Головною метою медитації є знаходження спокою та можливості 

відволіктися від метушні, яка супроводжує життя сучасної людини. При 

ознайомленні майбутніх учителів з методикою медитації, було 

сформульовано декілька правил, виконання яких забезпечує ефективність 

вправи. 

Правила медитації: 

• для медитації найкраще підходить усамітнене, спокійне місце; 

• починати потрібно з трьох – п’яти хвилин, постійно збільшуючи до 

п’ятнадцяти – двадцяти хвилин; 

• сидіти потрібно максимально нерухомо; 

• якщо процес медитації був перерваний важливим зовнішнім 

подразником, потрібно переключити свою увагу на нього, а вже потім 

повернутися до процесу  медитації; 

Як стверджує М. Остін, людям, які починають практикувати 

медитацію, складно звільнити розум від думок, але це є природнім, і з часом 

досягнення концентрації на процесі медитації стає легшим [97]. На перших 

етапах потрібно знову зосереджуватися на об’єкті концентрації, наприклад, 

диханні, кожен раз, коли людина усвідомила, що повернулася до думок. 

Для легшого та скорішого розслаблення корисно проводити підготовчі 

ритуали, серед яких можуть бути:  

• підготовка зручного місця для медитації; 

• запалювання свічок, наповнення кімнати улюбленими пахощами; 

• вмикання спокійної, розслаблюючої музики тощо. 
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Рекомендації до процедури:  

• займіть позу для медитації – сядьте на стілець, тримаючи спину 

рівно. Сидіти на стільці потрібно якомога глибше, а під спину можна 

підкласти невелику подушку для зручності;  

• плечі потрібно тримати розслабленими, руки повинні спокійно 

лежати на колінах долонями догори. Кожен м’яз повинен бути розслабленим, 

голову потрібно тримати на одній лінії з хребтом; 

• заплющить очі та спрямуйте свій внутрішній погляд на область 

серця; 

• сформулюйте твердий намір відчути внутрішній спокій і радість; 

• упродовж 2-3 хвилин зосередьтеся на своєму диханні, щоб 

розслабити тіло та заспокоїти розум. Вдихати потрібно на „1, 2, 3”, а 

видихати – на „1, 2, 3, 4, 5, 6”, тобто у два рази довше; 

• відчувши спокій і розслаблення, на вдиху безмовно вимовить „Я 

можу звільнитися від страждань. Я можу відчувати любов до всіх”, а на 

видиху ‒ „Я можу знайти спокій. Я можу наповнитися радістю”; 

• подумки спрямуйте ці побажання до кожної клітини свого тіла [97]. 

Для відчутного ефекту сеанси медитації потрібно проводити регулярно, 

але із-за досить жорстких вимог до виконання вони носять скоріше 

попереджувальний характер, допомагаючи не накопичувати втому, 

роздратування та негативні думки. 

Екстреною допомогою у разі втрати концентрації чи роздратуванні 

можна вважати дихальні вправи, наприклад, вправу „Позмінне дихання”. 

Ефективність цієї вправи ґрунтується на фізіологічній особливості організму 

людини дихати лише однією ніздрею: впродовж двох годин лише одна ніздря 

працює у повну силу, а інша знаходиться у стані „спокою”. Після закінчення 

двохгодинного циклу нервова система людини переводить пасивну ніздрю в 

активний стан, а активну – в пасивний. Оскільки ніздрі пов’язані з півкулями 

мозку, то під час активності певної ніздрі більш продуктивно працює і 

відповідна півкуля.  
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Запропоноване позмінне дихання допоможе вчителеві у короткий 

термін активізувати увагу та концентрацію на роботі, розслабитися.  

Рекомендації до процедури: 

• Займіть зручну позицію на стільці. Тіло повинно бути розслабленим. 

• Закрийте праву ніздрю великим пальцем правої руки та зробіть 

глибокий, повільний вдих через ліву ніздрю.  

• Відкрийте праву ніздрю, закрийте ліву ніздрю, використовуючи 

мізинець та безіменний палець лівої руки. Видихніть повільно через праву 

ніздрю. Не змінюючи позиції, зробіть глибокий, повільний вдих. 

• Знову закрийте великим пальцем правої руки праву ніздрю, повільно 

видихніть через ліву ніздрю. 

• Повторіть цей цикл зі змінами активних ніздрів 3-5 разів.   

Подібна дихальна вправа загалом займає не більше 5 хвилин, а її 

результатом є відчутне розслаблення та підвищення рівня уваги.  

Метод 3: Фізичні вправи. Позитивний вплив фізичних вправ на 

емоційний стан людини пояснюється підвищеним виділенням у кров людини 

гормону ендорфіну, який виникає під час фізичної активності. Серед 

спортсменів такий вплив фізичних вправ називають „м’язовою радістю”, 

адже ендорфін є „гормоном радості”, оскільки він сприяє відчуттю ейфорії. 

Для боротьби зі стресом достатньо займатися фізичними вправами 3 рази на 

тиждень протягом 30 хвилин. Тип фізичних навантажень раціонально 

обирати за особистими вподобаннями людини, адже сам процес тренування 

повинен приносити задоволення. Ефективною є комбінація фізичних 

навантажень з музикою, що також є антистресовим засобом.  

Одним з видів фізичного навантаження після напруженого дня є 

стретчінг (від англ. „stretch” - „розтягувати”). Перевагою цього типу вправ є 

їх відносна легкість та доступність, адже всі вони можуть виконуватися в 

домашніх умовах.  

Рекомендації до процедури: 
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• під час занять важливо зосередитися на відчутті власних м’язів, 

розслабленні тіла. Найбільш проблемним зонам потрібно приділяти особливу 

увагу;     

• під час виконання вправ потрібно розтягувати м’язи максимально 

повільно. Неспішність є однією з запорук зниження рівня стресу, адже вона 

уповільнює серцебиття; 

• під час занять стретчінгом потрібно слідкувати за диханням: не 

затримувати його, підтримувати спокійний темп та намагатися зробити видих 

у два рази довшим за вдих.      

Вправи стретчінгу для зняття стресу: 

• Вправа „Півмісяць”. Стоячи, підійміть руки над головою. На вдиху 

з’єднайте долоні, а на видиху нахиліться з піднятими руками в одну сторону, 

слідкуючи за тим, щоб плечі не підіймалися. Затримайтесь у такому 

положенні 15 секунд та верніться до вихідної позиції. Зробіть декілька вдихів 

та видихів та нахиліться в іншу сторону. 

• Вправа  „Обіймання”. Сядьте на стілець з прямою спиною, ступні рівно 

стоять на підлозі. На вдиху розведіть руки в сторони, тримаючи їх 

паралельно з підлогою. На видиху з’єднайте руки перед собою, 

розташувавши праву руку над лівою та з’єднавши лікті. Долоні повинні 

торкатися лопаток. Позиція схожа на обіймання самого себе. Після цього 

нахилить голову вперед та затримайтесь у такій позиції 15 секунд. Розведіть 

руки знову та повторіть вправу, змінивши положення рук.  

•  Вправа „Метелик”. Сядьте на підлогу, зігніть ноги у колінах, 

з’єднайте ступні та підтягніть їх якомога ближче до тазу. Коліна розведіть 

максимально широко та почніть легко надавлювати на них руками. 

Поступово збільшуйте витягнення. Можливо ускладнити цю вправу нахилом 

уперед з прагненням доторкнутися животом до ніг.   

• Вправа „Книга”. Сядьте на підлогу, ноги витягніть перед собою, 

з’єднавши ступні та натягнувши носки на себе. Видихаючи, нахиліться 
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животом до ніг, тримаючи верхню частину спини прямо. Залишиться у такій 

позиції 30 секунд [7].  

Метод 4: Психологічні вправи. Вправа „Психоенергетична 

парасолька”. Це вправа була запропонована студентам ‒ майбутнім учителям 

для того, щоб протистояти хвилюванню перед заняттям. Вона спрямована на 

усвідомлене контролювання ситуації в класі.  

Рекомендації до процедури: 

• Встаньте перед дітьми, бажано посередині класу. 

• Уявіть велику парасольку, яка щільно накриває всіх учнів. 

• Міцно та впевнено тримайте ручку уявної парасольки впродовж 

всього уроку.  

Вправа „Картина настрою”. Б. Едвардс у своїй книзі „Правопівкульне 

малювання” стверджує, що малювання – це ефективний та корисний 

інструмент пізнання людиною свого внутрішнього світу. Вона переконана, 

що за допомогою творчості людина змінює аналітичний стан на 

перцептивний стан, тобто долучає чуттєве сприйняття [21]. Завдяки цьому 

природному механізму малювання у комбінації з ритуальними елементами є 

ефективним засобом боротьби зі стресом.  

Рекомендації до процедури:  

• візьміть кольорові олівці та чистий аркуш паперу; 

• розслабтеся та лівою рукою намалюйте на аркуші абстрактну картину – 

це можуть бути лінії, фігури, плями; 

• уявіть, що всі негативні емоції переносяться на аркуш разом з 

малюнком; 

• важливо зосередитися на власних відчуттях, а не на тому, що саме Ви 

малюєте. Головне, щоб сюжет малюнку та кольори відповідали 

внутрішньому стану, подобалися Вам у момент його створення; 

• закінчивши малюнок, перегорніть аркуш та запишіть від п’яти до семи 

слів, які відображають Ваш настрій; 
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• знову подивіться на малюнок та перечитайте написані слова, ще раз 

активізуючи власні емоції; 

• швидко, емоційно та із задоволенням розірвіть аркуш та викиньте його 

у сміттєвий бак.  

Метод 5: Щоденник вдячності. Щоденні стресові ситуації, велика 

емоційна напруженість на роботі можуть призвести до хронічного стану 

незадоволеності своїм життям, депресії та професійного вигоряння.  

Одним з інструментів, який допомагає мінімізувати вище згадані 

прояви, є ведення Щоденника Вдячності. Цей прийом є досить простим і в 

той же час вельми дієвим, адже дозволяє: 

• змінити світовідчуття, погляд на життя у позитивний бік; 

• навчитися бачити і цінувати навіть незначні приємні моменти та 

нюанси, які раніше залишалися непоміченими; 

• вибудувати здорові стосунки з оточуючими; 

• додати елемент гри у життя, якого часто не вистачає дорослим людям.  

Щоденник Вдячності є досить універсальною практикою, яку можна 

спрямувати на життя в цілому або на його окремі складові. Тому, спираючись 

на специфіку даного дослідження, студентам і педагогам було запропоновано 

створити Щоденник Вдячності, який би стосувався їхньої професійної 

діяльності.  

Рекомендації до процедури: 

Оберіть зошит, який стане Щоденником Вдячності. Він повинен 

подобатися Вам та викликати бажання використовувати його. Якщо є 

можливість і бажання, можна навіть задекорувати його на власний смак, 

наділивши його власною енергетикою. 

Кожен вечір перед сном запишіть дві подяки комусь або чомусь з 

кожної категорії: професійна діяльність; учні; батьки учнів; колеги; класна 

кімната. 

Одним з головних правил ведення Щоденника Вдячності є відсутність 

повторень, тобто кожен день подяки повинні бути різними. 
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Важливо знаходити речі, за які можна бути вдячним, навіть тоді, коли, 

на перший погляд, це неможливо. Цей психологічний тренінг допомагає 

навчитися бачити позитив навіть у негативному досвіді, звертати увагу на 

дрібниці, а також формує позитивний погляд на життя в цілому.   

Серед завдань для самостійної роботи студентів були: перелік з 10 або 

більше улюблених класичних, спокійних і мелодійних, веселих і  

танцювальних композицій, сеанси медитації кожного дня після повернення 

додому, щоденники власних емоційних відчуттів та фізіологічних реакцій, 

пов’язаних з медитацією та дихальними вправами, дихальні вправи, вправи 

для розтягування два або три рази на тиждень, заняття з улюбленого виду 

фізичних вправ (біг, фітнес, танці тощо), вправи „Психоенергетична 

парасолька” та „Картина настрою”, створення та ведення Щоденників 

Вдячності.  

• Тема: „Ефективна взаємодія та комунікація”. 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: уміння майбутніх учителів 

початкових класів налагодити комунікацію та скеровувати діяльність учнів у 

правильному напрямі сприяє, з одного боку, підвищенню ефективності 

навчального процесу та забезпеченню індивідуальної освітньої траєкторії за 

рахунок узгоджених дій усіх учасників освітньо-виховного процесу. З іншого 

боку, наявність чітких правил та передбачуваних наслідків тих чи інших дій 

створює відчуття захищеності та стабільності як у дітей, так і у педагога.   

• Зміст занять: Шляхи заохочення та покарання  учнів. Заохочення є 

важливим інструментом створення щасливого освітньо-виховного 

середовища, адже воно спонукає дитину до позитивної, ініціативної, творчої 

діяльності. Завдяки заохоченню вчитель може підвищити ефективність 

навчальної діяльності та сприяти самоствердженню особистості учня.  

Заохочення є незамінним для формування впевненості у власних силах, 

позитивної життєвої позиції, формуванню відповідальності та мотивації до 

діяльності. Головне призначення заохочення – це передати щиру впевненість 

учителя у можливостях свого учня.  
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Але заохочення, як і будь-який інший прийом у педагогічній 

діяльності, повинно використовуватися згідно з низкою правил (див. 

Додаток Д, п. Д.2), порушення яких може призвести до втрати його 

ефективності.  

Для особливих досягнень цікаво розробити окрему систему заохочення, 

яка може стати однією з традицій класу. Це може бути „Дошка Досягнень”, 

де будуть розміщатися фотокартки дітей та описання їхніх вчинків, що 

заслуговують на заохочення, або якесь особливе поздоровлення від учителя 

під урочисту музику, або стаття у класній газеті, тощо.  

Використовуючи метод заохочення, слід пам’ятати, що іншим його 

складовим є покарання, без якого виховний процес не буде повноцінним.  

Під покаранням потрібно розуміти дії та сигнали, які показують дитині, 

що її вчинок є неправильним та не може бути схвалений оточенням. 

Покарання, так само як і заохочення, може бути корисним лише за умов його 

правильного використання (див. Додаток Д, п. Д.2). Покарання застосовують, 

якщо дитина виявляє нечесність, відвертий егоїзм, агресивність, жорстокість 

та неповагу до оточуючих. Лінощі та навчальну неуспішність карати 

зазвичай неефективно, адже ці прояви свідчать про недорозвиненість 

вольової складової особистості, тож потребують не покарання, а допомоги 

дитині, більшої уваги з боку педагога.   

Управління діяльністю в класі. Щасливе освітньо-виховне середовище 

передбачає спокій, стабільність та повагу до кожного з його учасників. 

Досягти цього можливо за умов, коли вчитель має чіткі правила та вимоги, 

вміє організовувати та керувати діяльністю учнів. Такі навички педагога 

допомагають уникнути конфліктів під час навчального процесу, 

підтримувати дисципліну в класі та стимулюють дітей використовувати 

самоконтроль. В щасливому освітньо-виховному середовищі діти повинні 

навчитися, що в них є відповідальність за свій вибір та свої дії.  

Передусім, учні повинні бути знайомі з діями, яких від них очікує 

педагог, тобто перед тим, як вимагати від учнів тих чи інших реакцій, слід 
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ознайомити їх з алгоритмами дій, а також регулярно відпрацьовувати їх на 

практиці. 

З перших днів навчання у початковій школі вчителеві необхідно 

ознайомити дітей з тим, що саме вони повинні робити: коли діти входять до 

класного кабінету; коли вчитель подає сигнал для того, щоб привернути 

увагу дітей; під час групової роботи; якщо вони бажають говорити; якщо їм 

потрібно вийти; якщо у них не пише ручка або потрібно загострити олівець; 

коли вони потребують допомоги; коли вони закінчили завдання; коли їм 

потрібно стати у лінію; коли вони йдуть по коридору; під час відвідування 

їдальні; якщо гість зайшов до класного кабінету; якщо вчителя немає в 

класному кабінеті; в екстрених ситуаціях; при покаранні.  

Розробивши власний перелік засобів управління діяльністю дітей в 

класі, учитель може передбачати та вирішувати проблеми у поведінці та 

дисципліні учнів ще до того, як вони зможуть розвинутися, забезпечивши 

тим самим спокій та неперервність навчального процесу. Ефективне 

управління з боку педагога допомагає учням відчувати себе вільними навіть 

у рамках дисциплінарних правил.  

Ч. Фей і Д. Фанк переконані, що спокій та повага до учнів є більш 

дієвими під час навчального процесу, ніж погрози, роздратування та 

моралізаторство. Автори також пропонують учителям надавати дітям 

якомога більше можливостей вибору під час перебування у школі та за її 

межами. Таким чином, учні відчуватимуть повагу з боку педагога та будуть 

більш схильними до слухняності. Прикладами такого прийому є фрази на 

кшталт: 

• Ти хочеш зараз почитати книгу або попрацювати над своїм проектом? 

• Можеш зайняти стілець біля мого столу або поводитися тихо на 

своєму місці. 

• Що для тебе буде краще: пограти в м’яч або спостерігати за грою? 

Якщо вчителеві потрібно встановити дисципліну, використання цього 

прийому буде ефективним лише за умови, що обидва варіанти для вибору 
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будуть прийнятними. Згідно зі спостереженнями Ч. Фея та Д. Фанка, 

пропонування вибору між варіантами, один з яких не відповідає нагальним 

потребам, не буде дієвим, адже діти майже завжди обирають саме  

небажаний варіант [165].  

Важливо також обмежити час прийняття рішення, тобто, у дитини має 

бути 10 секунд для вирішення, що для неї буде краще. Якщо рішення не було 

прийнято, то вчитель самостійно робить вибір.  

Ще одним прийомом для ефективного управління діяльністю в умовах 

щасливого освітньо-виховного середовища, запропонованим авторами, є 

позитивне формулювання тверджень. Наприклад, учитель може замінити 

фразу „Підійміть руку та чекайте до того, коли вас викличуть!” на „Я знаю, 

що у вас є багато важливих думок з цього приводу, але я слухаю тих дітей, 

які підіймають руку та чекають свого часу на відповідь”. Подібні 

формулювання зберігають позитивну атмосферу в класі, у той же час 

спрямовуючи діяльність учнів у потрібному руслі.  

Доброзичлива, позитивна атмосфера під час групової роботи також 

може підтримуватися шляхом використання засобів управління діяльністю в 

класі. Поділивши клас на групи, які є сталими впродовж тижня, вчитель 

може надавати їм додаткові бали за тишу під час пояснень учителя, за 

взаємну повагу учасників групи, за взаємну допомогу тощо. Група, яка за 

результатами тижня має найвищій результат, отримує бонус, а наступного 

тижня накопичення балів починається спочатку.  

Елементи предметно-просторового середовища також можуть 

використовуватися для управління процесами в класі. Наприклад, для 

швидкого привернення уваги дітей можна використовувати звуковий маркер, 

такий як дзвіночок, свисток або жерстяна банка з монетами. Плакати з 

інструкціями для учнів щодо дій у той чи іншій ситуації можуть слугувати 

нагадуваннями для дітей. 

Ще одним корисним інструментом управління дитячою діяльністю 

може стати Екран гучності. Для його створення яскравий аркуш паперу 
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великого розміру поділяють на дві частини вертикальною лінією. У лівій 

частині записують цифри від 1 до 3. У правій частини напроти кожної цифри 

записують очікуваний рівень гучності. Наприклад: 

• 1 – без розмов; 

• 2 – розмови пошепки; 

• 3 – розмови звичайним голосом.  

Розмістивши цей плакат на магнітній дошці, його використовують для 

позначення рівня дозволеної гучності у будь-який час перебування дітей у 

школі. Для цього магніт-позначку розмішують на вертикальній лінії напроти  

однієї з цифр.  

Ураховуючи той факт, що діти молодшого шкільного віку є дуже 

активними, емоційними та схильними до захоплення певною діяльністю, 

вчителеві корисно мати декілька прийомів керування увагою та дисципліною 

в класі, приклади яких наведені нижче. 

Прийоми управління увагою:  

• учитель підіймає руку вгору та каже „Дайте п’ять”. Діти також 

підіймають руки вгору та гучно кажуть „п’ять”, а потім рахують у 

зворотному порядку, поступово знижуючи тон таким чином, щоб  „один” 

було вимовлено пошепки; 

• цей прийом може використовуватися вчителем, коли діти поводяться 

занадто голосно. Коли вчитель говорить „Голоси”,  діти тихо відповідають 

„Шшш”. Якщо потрібно ще більше знизити рівень шуму, вчитель повторює 

слово „Голоси”, а діти знову відповідають „Шшш”, але тихіше за перший раз. 

Якщо вчителеві потрібна повна тиша, він повторює слово „Голоси”, що є 

сигналом для дітей замовчати та слухати вчителя;    

• учитель пропонує традицію „тижневого пароля”. Кожен тиждень 

обирається пара слів, яка пов’язана з темою, яку діти вивчають зараз. 

Наприклад, „Тарас” - „Шевченко” або „Північний” - „полюс”. Ці слова 

використовуються у класі та за межами класу для фіксації уваги на 

викладачеві. Тобто, почувши слово „північний” від учителя, діти 
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відповідають „полюс” та чекають на подальші інструкції. Можна долучати 

дітей до обрання нових пар слів. 

• учитель, не підвищуючи голосу, каже: „Плесніть раз, якщо чуєте мене”. 

Ті діти, які були уважними, плеснуть один раз. Потім учитель каже: 

„Плесніть два рази, якщо чуєте мене”. На цей раз більше дітей відреагують, 

плеснувши два рази. Останньою фразою вчителя буде „Плесніть три рази, 

якщо чуєте мене„. Зазвичай, до цього моменту увага всього класу буде 

зосереджена на викладачеві. 

Прийоми управління дисципліною:  

• учитель на дошці розміщує слово „відповідальність”. Коли діти гарно 

поводяться та працюють, слово залишається підкресленим червоним 

кольором. Коли діти, навпаки, відволікаються або не виконують інструкції 

вчителя, лінію видаляють – за одне порушення витирають лінію під однією з 

літер. Якщо впродовж всього дня слово залишається підкресленим, весь клас 

отримує винагороду, а якщо лінія під словом зникає – покарання; 

• учитель пояснює дітям, що класна кімната – це територія, де вони 

можуть бути і серйозними, і пустотливими. Час від часу вчитель може 

сказати „Час для пустошив”, і тоді діти можуть розслабитися та навіть трохи 

побешкетувати. Але, потім, почувши від учителя „Час бути серйозними”, 

діти повертаються до роботи, поводячись серйозно та уважно; 

• учитель пропонує дітям варіацію досить відомої гри „Море 

хвилюється…”. Під час заняття, почувши від учителя фразу „Море 

хвилюється три, два, раз, повинен завмерти кожен із вас”, учні повинні 

завмерти та залишатися у такому стані так довго, як це можливо. Якщо 

вчитель бачить, що хтось ворушиться або розмовляє, він підіймає один 

палець. Якщо всі п’ять пальців підняті, вчитель перевіряє годинник та каже 

дітям результат. Головною метою є перевершити свій попередній результат; 

• учитель використовує систему зворотного відліку, коли очікує від дітей 

оперативної реакції на завдання; 
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• учитель гучно вимовляє „Хлопці та дівчата”, а потім починає писати на 

дошці цифри від 5 до 1. Завдання дітей створити тишу та зосередитися на 

вчителеві до того, як він досягне цифри 1. Якщо цього не відбулося, діти 

отримують певне покарання. 

Перед застосуванням вищезгаданих прийомів учителеві обов’язково 

необхідно познайомити з ними дітей, пояснити, які позитивні чи негативні 

наслідки вони можуть спричинити.  

Як вже зазначалося, щасливе освітньо-виховне середовище повинно 

вчити дітей нести відповідальність за свої вчинки, адже це готує їх до 

подальшого життя в соціумі. При порушенні встановлених правил учень 

повинен отримати покарання, але навіть у такій ситуації вчителеві початкової 

школи слід виявити інтерес та турботу, а вже потім констатувати логічні 

висновки. Такий підхід допоможе дитині визнати власну відповідальність, 

знизити бажання заперечення провини, а також зробити висновки з цієї 

ситуації. Наприклад, при невиконанні завдання можна сказати: „Мені так 

шкода! Ця одиниця повинна бути врахована разом з усіма іншими твоїми 

оцінками”. При порушенні дисципліни вчитель може сказати: „Нажаль, ти 

обрав розмови замість роботи. Це досить сумно, але тобі доведеться втратити 

частину твоєї перерви” [157]. 

Винагорода за досягнення, як індивідуальна, так і колективна, є 

ефективним інструментом управління діяльністю в класі, а також додатковим 

мотивуючим стимулом для дітей. У якості винагороди учитель початкової 

школи може використовувати нематеріальні заохочення, наприклад: 

додатковий вільний час; додатковий час на читання; додатковий час за 

комп’ютером; обрання книги для читання у класі; допомога бібліотекарю; 

ведення класної гри; обід у їдальні разом з учителем; роль помічника вчителя 

тощо.   

Подібного роду заохочення можуть бути використані для роботи з 

цілим колективом. Раз у тиждень учитель разом з дітьми обирає тижневу 

ціль, наприклад, дотримуватися правил поведінки у їдальні без нагадувань 



148 

протягом всього тижня або прочитати за п’ять днів певну кількість сторінок 

або книг. За умов досягнення поставленої цілі весь клас отримує заохочення 

у вигляді цікавого тематичного заходу або додаткового вільного часу. 

Таким чином, створивши власний перелік засобів управління 

діяльністю в класі, учитель може покращити дисципліну та підняти рівень 

досягнень дітей, зберігши позитивну атмосферу та міжособистісні відносини 

в класі. 

Розробка правил поведінки. Розробка правил поведінки у класі може 

бути справою лише педагога, але учителі, які залучали до цього процесу 

своїх учнів, стверджують, що за таких умов діти більш схильні 

дотримуватися правил, наданих у Додатку Д, п. Д.1.  

Спільно сформульовані правила поведінки в класі потрібно перенести 

на плакат, макет якого може бути створений заздалегідь учителем або у класі 

разом з дітьми. Цей процес може супроводжуватися якимось символічним 

ритуалом, наприклад, діти можуть розмальовувати свою долонь фарбами та 

залишати свій відбиток на плакаті, фіксуючи таким чином свою згоду з ними.  

Завершити створення правил поведінки в класі можна урочистим 

розміщенням плакату у класній кімнаті.  

Після створення правил поведінки в класі учителеві необхідно 

обов’язково ознайомити учнів з наслідками їх порушення. Педагог може 

розробити власну систему штрафних санкцій. Наприклад, Л. Девіс пропонує 

такий перелік: 

• перше порушення: ім’я порушника на дошці; 

• друге порушення: дитина записує певну кількість разів правило, яке 

було порушено; 

• третє порушення: учень втрачає десять хвилин вільного часу; 

• четверте порушення: звернення до батьків дитини; 

• п’яте порушення: учень відправляється на прийом до директора [157]. 

У той же час учитель початкової школи повинен бути гнучким, адже 

будь-яке покарання повинно бути спрямоване на допомогу учневі зробити 
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правильні висновки з власної помилки. Корисною буде також індивідуальна 

бесіда з порушником, під час якої учителю слід запитати у дитини, що саме 

він може зробити для того, щоб допомогти учневі виправитися. Отримавши 

відповідь, учитель разом з дитиною розробляють план дій щодо досягнення 

встановленої мети.  

Учитель повинен постійно нагадувати дітям про відповідальність 

кожного з учасників освітньо-виховного середовища за їхні вчинки та 

поведінку. Дж. Фей і Д. Фанк пропонують ввести в класі правило: „Ти 

можеш вирішувати свої проблеми будь-яким шляхом до того часу, поки твоє 

рішення не створює проблеми для будь-кого іншого” [157]. 

Завдання для самостійної роботи студентів до цієї теми включали: 

записи 5 власних правил поведінки у класі, макети плакату для правил для 

заповнення у класі, перелік інструментів управління процесами в класі, макет 

одного з елементів предметно-просторового середовища для управління 

процесами в класі, список висловлювань (не менше 20 пунктів), які можна 

використовувати у якості заохочення учнів, схеми заохочення та покарання.  

Змістовний модуль 3 висвітлює практичні інструменти для роботи з 

дітьми в межах щасливого освітньо-виховного середовища. До цього модулю 

входять три теми: „Комфортність освітньо-виховного середовища” (1 

лекційне й 1 практичне заняття), „Індивідуалізація освіти” (1 практичне 

заняття) та „Шляхи самовираження учнів” (1 практичне заняття). Розглянемо 

зміст практичних занять та їхній взаємозв’язок із сукупністю педагогічних 

умов створення щасливого освітньо-виховного середовища.   

• Тема:  „Індивідуалізація освіти”. 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: головний акцент в цій темі 

зроблено на забезпечення можливості створення індивідуальної освітньої 

траєкторії кожного учня. Проте, спираючись на тісний взаємозв’язок двох 

обґрунтованих умов, можна стверджувати, що ці ж самі інструменти 

впливатимуть і на загальну психологічну атмосферу класу, адже сприятимуть 

задоволеності учасників освітньо-виховного процесу.  
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• Зміст занять: Створення навчальних центрів. Навчальний центр 

визначають як спеціально організоване місце в класному кабінеті, де учні, 

об’єднані в маленькі групи, самостійно працюють із запропонованими 

навчальними матеріалами [154].  

Іншими словами, навчальним центром може бути невеличка зона 

класної кімнати, куток, ніша, стіл зі стільцем, полиця тощо, де розміщуються 

навчальні ресурси та особливе обладнання таким чином, щоб діти мали до 

них легкий доступ. 

Головною метою навчальних центрів є забезпечення індивідуальної, 

самостійної роботи дітей, диференціації у навчанні, спрямованої на усунення 

труднощів у навчанні. Навчальні центри також дають можливість 

організувати роботу в групах.  

У своєму практичному посібнику для вчителів Е. Д. Фредерікс 

розподіляє всі навчальні центри на три категорії: 

• Центри збагачення – центри, що були створені для того, щоб 

запропонувати дітям широкий вибір навчальних матеріалів у якості 

доповнення до основної програми. Цю категорію центрів найчастіше 

використовують після презентації основних положень теми для того, щоб 

учні змогли збагатити та поглибити свої знання з цієї теми за допомогою 

індивідуальних завдань. Зазвичай, центри збагачення створюються таким 

чином, щоб різні завдання можна було комбінувати одне з одним, тож кожен 

окремий учень міг обрати власну траєкторію діяльності.  

• Центр майстерності – ця категорія центрів відноситься переважно до 

початкової школи. За концепцією Центри майстерності дуже подібні до 

Центрів збагачення, тому робота в таких центрах відбувається після 

презентації матеріалу. Але, на відміну від попередньої категорії, вони 

розподіляються на секції, кожна з яких спрямована на відпрацювання певних 

навичок. При роботі з Центрами майстерності завданням учителя є чітке 

розподілення учнів у цих секціях для того, щоб вони могли краще засвоїти 

запропонований матеріал.  
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• Центри інтересів – відмінність цієї категорії навчальних центрів 

полягає в тому, що вони не пов’язуються зі змістом навчальної програми, а 

базуються на особистих інтересах учнів. Вони дозволяють дітям поглибити 

свої знання й отримати практичний досвід в галузі, яка їх цікавить, 

відповідно до своїх можливостей та рівня зацікавленості [166]. 

Згідно з іншою класифікацією навчальні центри поділяють на 3 типи 

відповідно до способу організації роботи в них: 

• Відкритий тип – учні можуть самі обирати, з ким, як довго і в якому 

центрі вони будуть працювати. Такий спосіб є більш характерним для 

дошкільної освіти, адже навчання в школі вимагає більш структурованої та 

організованої діяльності.  

• Закритий тип – головна роль належить учителеві, який розподіляє дітей 

на групи, які працюють в центрах за заздалегідь підготовленим планом. Цей 

тип організації навчальних центрів гарантує керованість процесу, але, з іншої 

сторони, не залишає учням можливості робити власний вибір.  

• Комбінований тип – містить характеристики двох попередніх типів. 

При цьому підході вчитель формує групи для роботи в декількох центрах, 

після роботи в яких діти можуть самостійно  обрати інші центри згідно з 

власними інтересами [166].  

На наше переконання, ще одним варіантом комбінованого типу може 

бути система, в якій навчальні центри будуть характеризуватися як закриті 

під час занять і як відкриті – впродовж перерви та у вільний час. Таким 

чином, діти зможуть ефективно та організовано працювати на уроці, після 

чого будуть мати змогу приділити час своєму хобі у тому вигляді, в якому 

вони забажають.  

Кількість та тематика навчальних центрів залежить від розміру 

приміщення, кількості предметів й інтересів учнів класу. Прикладами 

навчальних   центрів у початковій школі можуть бути: 

• центр писемності; 

• математичний центр; 
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• центр творчості; 

• центр читання; 

• природничий центр; 

• центр українознавства; 

• науковий центр; 

• центр професій; 

• спортивний центр тощо. 

Оскільки створення навчальних центрів у класі може викликати 

труднощі не тільки у молодого вчителя, а й у досвідченого фахівця, нами був 

розроблений перелік запитань, відповідаючи на які вчитель початкової 

школи зможе значно полегшити цей процес: 

1. Які навички потрібно розвинути? Відповідь на це питання дає змогу 

розробити попередню концепцію системи навчальних центрів у класі. На 

основі потреб класу формується перелік індивідуальних та групових завдань 

у центрах, їх наповнення навчальними засобами різного характеру.  

2. Які інтереси мають учні класу? Для відповіді на це питання 

потрібно провести невеличке опитування серед учнів та їхніх батьків. 

Отримані результати вчитель також доповнює своїми спостереженнями щодо 

інтересів та схильностей учнів.   

3. Скільки навчальних центрів потрібно створити? Комплексне 

запитання, відповідаючи на яке потрібно спиратися на результати, отримані 

завдяки попереднім відповідям та на оцінку особистих можливостей  

учителя. Останній пункт є досить вагомим, адже навчальні центри містять 

велику кількість навчальних матеріалів, потребують регулярного оновлення, 

а також вимагають від педагога організаторських та управлінських умінь під 

час навчального процесу. Зазвичай, молоді фахівці, які мають бажання 

працювати з навчальними центрами в класі, починають з організації одного 

чи двох центрів, поступово збільшуючи їх кількість. 

4. Як діти будуть працювати у кожному з навчальних центрів? Це 

питання допоможе зрозуміти, як саме організувати навчальні центри для 
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їхньої більшої ефективності. Від того, чи спрямований навчальний центр на 

групову роботу, індивідуальну роботу чи їх комбінацію, залежить його 

розташування, оздоблення та наповнення. 

5. Які матеріали потрібні для створення кожного з навчальних 

центрів? Базуючись на концепції навчальних центрів, розробленій завдяки 

відповідям на чотири попередні питання, потрібно скласти окремий перелік 

необхідних матеріалів для кожного навчального центру. 

Зазвичай, цей перелік містить три категорії: 

• меблі (столи, стільці, шухляди, полиці тощо); 

• системи зберігання (корзини, коробки, фолдери тощо); 

• навчальні матеріали (книги, електронні пристрої, постери тощо). 

6. Як кожен з навчальних центрів буде функціонувати? Відповідаючи 

на це питання, вчителю необхідно розробити перелік правил роботи у 

кожному з навчальних центрів, а також вибудувати систему дій, що 

необхідні, коли: 

• діти визначають, куди їм потрібно йти; 

• вони потребують допомоги; 

• вони закінчили роботу з зазначеними матеріалами. 

Це питання нерозривно пов’язане з управлінням процесами в класі, 

адже робота в навчальному центрі повинна бути керованою й організованою, 

таким чином, лише за умов чіткого розуміння процесу, зрозумілих інструкцій 

для учнів та систематичного тренування навчальні центри будуть працювати 

ефективно.  

Створення класної бібліотеки. Класна бібліотека є різновидом 

навчальних центрів, згаданих вище, але має певні особливості організації та 

структурування для полегшення її утримання, використання та підтримки 

зацікавленості дітей. 

На переконання Ф. Серафини, організація та структурування класної 

бібліотеки повинна бути спільною роботою педагога та учнів. На думку 

автора, такий підхід дозволяє сформувати відповідальність за бібліотеку та 
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познайомити дітей з книгами, які там представлені [187].  

Алгоритм створення класної бібліотеки складається з таких кроків: 

• Визначення місця та способу зберігання літератури. Для початку 

потрібно визначитися з місцем розташування класної бібліотеки. Погляди 

практикуючих педагогів на це питання дуже різняться: одні вважають, що 

класна бібліотека повинна бути окремою, усамітненою зоною, де дитина 

зможе повністю зануритися у читання; інші переконані, що книги є джерелом 

натхнення не лише під час безпосереднього процесу читання, а й упродовж 

колективних занять, тому потрібно розташувати бібліотеку у полі зору дітей 

[187]. 

На наше переконання, альтернативним варіантом є комбінування цих, 

на перший погляд, протилежних думок шляхом розділення класної 

бібліотеки на дві складові: систему зберігання літератури та читацьку зону.  

Системою зберігання книжок може виступати шафа, набір поличок, 

стенд тощо. Згідно спостережень М. Грегорі, учні початкової школи схильні 

обирати книгу за обкладинкою, тому важливо, щоб її легко було побачити 

[168]. Для цього книги можна розкласти у корзини або коробки. Таким 

чином, обравши коробку, дитина зможе оцінити книги повністю без 

особливих зусиль, не порушуючи при цьому їх порядок. Розташувати книжну 

шафу можна у будь-якому місці класної кімнати.  

Читацька зона потребує комфорту та затишку, тому її розміщенню 

необхідно приділити особливу увагу. Слід урахувати характер навчальних 

центрів, що знаходяться поблизу, адже активна групова робота може 

заважати читанню. Більш того, м’які подушки, зручні крісла-мішки та інші 

елементи, що сприяють розслабленню, допоможуть розвинути позитивне 

ставлення до читання та створять відчуття домашнього затишку, якого часто 

не вистачає дітям у школі.  

• Визначення системи сортування літератури. На цьому етапі корисно 

залучити учнів до роботи над створенням класної бібліотеки. Всі книжки 

розподіляються на купки по 3-4 книжки. Діти за кожним столом отримують 
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одну купку, продивляються їх кілька хвилин, після чого передають їх далі, а 

самі отримують наступну купку від попереднього стола. Після того, як всі 

учні познайомляться з усіма книжками, вчитель звертається до дітей за 

пропозиціями щодо літературних категорій. Всі ідеї записуються на дошці, а 

потім аналізуються – перелік категорій може доповнюватися, скорочуватися, 

уточнюватися тощо.  

Прикладами літературних категорій класної бібліотеки у початковій 

школі можуть бути: тварини; транспорт та техніка; природа навколо нас; 

казки та легенди; книги власного видавництва; відомі люди; вірші тощо.  

Після визначення категорій класної бібліотеки слід підготувати 

відповідну кількість корзин або коробок, на зовнішній стороні яких 

розмішують ярлик з позначенням категорії. Оформлення етикеток також 

певним чином впливає на ступінь зручності класної бібліотеки. Діти 

молодшого шкільного віку краще орієнтуються за допомогою кольорів та 

малюнків, у той же час полюбляючи читати написи. Таким чином, етикетка 

для категорії буде більш ефективною, містячи всі ці компоненти. 

Кожна книжка повинна мати таку ж етикетку, що і корзина 

літературної категорії, до якої вона належить. Це допоможе учням 

підтримувати порядок у бібліотеці, повертаючи книгу у відповідне місце. Це 

також допоможе відокремити класні книжки від тих, що діти приносять з 

собою.  

Створення категорійних корзин та ярликів у подальшому може також 

забезпечити самостійне утримання бібліотеки учнями класу, наприклад, 

введенням позиції „бібліотекаря”, в обов’язки якого входить стеження за 

охайністю та коректним розміщенням літератури.  

• Оформлення класної бібліотеки. Привабливе та інформативне 

оформлення класної бібліотеки є одним з мотивуючих факторів для дітей. 

Біля книжкової шафи можна розташувати дошку, де будуть демонструватися 

ілюстрації до творів, намальовані учнями класу. Там же можна розмістити 
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літературний клуб з інформацією про книжку місяця з відгуками учителя та 

дітей. 

Окремим інформаційним бордом повинні стати правила користування 

бібліотекою (див. Додаток З). Тут потрібно нагадати дітям, як можна обрати 

книжку, яким чином і коли її потрібно повернути. Не менш важливими є 

інструкціями щодо поводження з літературою. Для цього можна 

використовувати ілюстрації, фотографії, постери тощо.  

Організація проектної діяльності. Проектна діяльність – це 

цілеспрямована, самостійна діяльність учнів, яка спрямована на вирішення 

певної проблеми та отримання конкретного результату у вигляді 

матеріального чи ідеального продукту [3]. Під час створення проекту позиція 

учителя як керівника змінюється на позицію організатора спільної діяльності: 

він стає радником, помічником і партнером.  

Головною тезою проектної діяльності можна назвати вираз: „Все, що я 

пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно та де й як я можу ці знання 

застосувати” [142, с. 43]. Дійсно, проектна діяльність цінна тим, що наближує 

дітей до реального життя та формує риси, що стануть запорукою успішності 

у майбутньому, наприклад, уміння працювати у команді, критичне мислення, 

ефективне управління особистими ресурсами, активність та відповідальність, 

пошук, аналіз та синтез інформації, знання сучасних технічних засобів тощо. 

Проектна діяльність представляє собою єдність п’яти „П”: проблема – 

планування – пошук інформації – продукт – презентація, де кожен з етапів  

алгоритму є надзвичайно важливим. 

Робота над проектом у початковій школі дозволяє закласти основи 

універсальних навчальних дій. Згідно спостережень педагогів-практиків, 

учні, які займалися проектною діяльністю у початковій школі, після переходу 

до основної школи демонструють більш високий рівень адаптації, активності 

та працездатності [27]. 

Перевагами застосування проектної діяльності у початковій школі 

задля створення щасливого освітньо-виховного середовища можна вважати: 
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• Розвиток активності, самостійності та зацікавленості у набутті 

знань. Під час створення проекту учень отримує досвід самостійної 

діяльності, під час якої необхідно знаходити джерела інформації, вирішувати 

проблеми, встановлювати зв’язки, прогнозувати наслідки тих чи інших 

рішень тощо. Така позиція дослідника у поєднанні зі свободою у набутті 

знань буде сприяти створенню позитивного ставлення до навчання. 

• Системність оволодіння практичними знаннями. Проектні роботи 

передбачають використання певного алгоритму дій („подумав сам – 

звернувся до інших – отримав результат – зробив висновки – поділився з 

іншими”), слідуючи якому дитина досягає бажаного результату. Це дозволяє 

уникнути хаотичності у формуванні знань, а також забезпечує відчуття 

спокою та впевненості під час роботи. Більш того, демонстрація власних 

надбань не може не сприяти підвищенню самооцінки.  

• Широкий спектр можливостей для самовиявлення. Створення проекту 

є творчою діяльністю, що дає змогу кожному з учнів виявити себе, вносячи 

особистий вклад у спільну справу. Таким чином, кожна дитина може відчути 

себе важливою, успішною та значущою.  

• Досвід роботи у команді. Колективні та групові проекти навчають 

дітей ефективно співпрацювати з оточуючими, обговорювати проблеми, 

відстоювати власну позицію та знаходити компромісні рішення. Спільна 

мета та робота задля її досягнення згуртовують колектив, створюють 

атмосферу єдності та творчої співпраці  

• Формування відповідальності. У проектній роботі кожен з учнів 

одночасно виконує і організаторські, і виконавчі, і контролюючі функції, 

тому несе безпосередню відповідальність за ефективність кожного з етапів 

проектної діяльності, що є однією з ознак дорослості, яка дуже важлива для 

учнів молодшого шкільного віку.    

• Взаємодія з батьками. Проектні роботи у початковій школі можуть 

виконуватися за допомогою батьків, що створює можливість додаткового 
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спілкування та зближення для родини, позитивних емоцій від пошуку та 

відкриття, ситуації спільного успіху.  

Особливості проведення проектної діяльності у початковій школі. У 

першому та другому класах краще виконувати колективні проекти, адже, по-

перше, це допоможе дітям закріпити алгоритм дій проектної діяльності, а, по-

друге, зміцнить стосунки між учнями, об’єднаними загальною метою. У 

третьому та четвертому класах можна застосовувати також групові проекти.  

Головною метою вчителя початкових класів є зацікавлення учнів 

проектною діяльністю, тому перші проектні роботи краще пов’язати з 

позакласною діяльністю. Брати участь у такій роботі діти можуть за 

бажанням, що сприяє створенню творчої, невимушеної атмосфери. Після 

того, як діти познайомились з проектною діяльністю, можна використовувати 

її як частину навчального процесу.  

Презентація продукту є обов’язковим етапом, і чим яскравіше вона 

буде, тим більш мотивованими будуть діти під час роботи над наступним 

проектом. Бажано продумати шляхи презентації проекту, запросити батьків 

та адміністрацію школи, тобто перетворити цей етап на святковий захід, під 

час якого діти відчуватиму значущість своєї діяльності.  

Завданнями для студентів під час вивчення цієї теми було: зробити 

перелік тем проектних робіт, до якого повинні ввійти 2 теми для кожного 

року навчання у початковій школі, створити електронні шаблони постерів з 

правилами користування бібліотекою та ярликів для електронних категорій, 

розробити макети трьох навчальних центрів для учнів початкової школи. 

• Тема: „Шляхи самовираження учнів”. 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: Враховуючи різноманіття 

можливих заходів, що сприятимуть самовираженню учнів, дана тема 

спрямована на підготовку студентів до реалізації всієї сукупності 

обґрунтованих педагогічних умов: створення позитивної психологічної 

атмосфери (відчуття власної значущості, задоволення від самого процесу 
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навчальної та позакласної роботи) та забезпечення індивідуальної освітньої 

траєкторії (творчі заходи, створення учнівського портфоліо). 

• Зміст занять: Традиції класу. Традиції у шкільному колективі є 

важливим елементом створення щасливого освітньо-виховного середовища. 

Всі традиції можна розподілити на категорії, які представлені у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2  

Категорії традицій класу 

№ 

п/п 

Категорія класних 

традицій 
Характеристика 

1 Щорічні класні 

традиції 

Заходи, які проходять в класі один або два рази на рік та не 

пов’язані з будь-якими загальноприйнятими святами. Ці 

традиції зазвичай є своєрідними сигналами певного етапу у 

життєдіяльності класу: початку або закінчення року і т.д.. 

2 Щоденні/ 

щотижневі класні 

традиції 

Дії, які виконуються у класі кожного дня або кожного 

тижня. Окрім багатьох інших функцій, вони спрямовані на 

створення відчуття стабільності і, як наслідок, захищеності 

та комфорту учнів.   

3 Святкові традиції  Заходи, присвячені загальноприйнятим святам. Подібні 

традиційні заходи найбільш спрямовані на отримання 

позитиву в колі однокласників. Більш того, розслаблення та 

веселощі сприяють відкриттю особистості дитини та 

згуртуванню колективу.  

4 Традиції, пов’язані 

з досягненнями 

Дії, які пов’язані з визнанням видатних досягнень, прогресу 

або визначних вчинків учасників освітньо-виховного 

процесу. 

 

Щорічні класні традиції: 

• Спільне чаювання у перший холодний день року – подібна традиція 

є своєрідною зустріччю зими. Це чаювання можна провести в кабінеті або в 

їдальні. Під час спільного чаювання можна пограти у нескладну гру або 

просто поспілкуватися; 

• Нагородження кожного учня у номінаціях в останній день 

навчального року – для цього заходу вчитель вигадує номінації для дітей, 

записує їх на дипломах та урочисто нагороджує учнів у кінці травня. 

Номінації повинні бути складені з гумором, адже їх головна мета – 

підкреслити особливі риси кожної дитини та підтримати веселу та 

доброзичливу атмосферу в колективі. 
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• Створення класної книги – цей захід можна проводити один раз чи 

два рази на рік. Наприклад, одна книга може бути присвячена життю класу 

впродовж навчального року, а інша – літнім канікулам. Формування 

наповнення подібних книжок також залежить від фантазії педагога, батьків 

та дітей. У класній книзі можуть бути маленькі розповіді, статті, вірші, казки, 

тощо. Ці класні книги зближують дітей, дають можливість виявити себе, 

поділитися своїми думками, а потім стають джерелом зворушливих спогадів.  

• Створення автопортретів на початку та наприкінці року – у перший 

та останній день навчального року діти малюють власні автопортрети, а 

потім порівнюють їх. Ці малюнки зберігаються у портфоліо учнів, а також 

можуть використовуватися для виготовлення тематичних сувенірів.  

• Створення класної вистави – цей захід відкриває для дітей цілий 

спектр можливостей для самовираження, адже діти приймають участь у 

створенні вистави на всіх етапах його її підготовки: написання сценарію, 

виготовлення декорацій, підбір музикального супроводження, репетиції, 

тощо. На виставу запрошуються батьки та друзі учнів, інші вчителі, 

адміністрація школи. Класні вистави допомагають відкрити здібності 

кожного з учнів, а також допомагають згуртувати колектив.  

• Осінній похід – у цьому заході беруть участь не тільки діти, а і їхні 

батьки. Подібні пікніки можуть бути тематичними, наприклад, ковбойський  

або піратський похід. Учителю необхідно розробити сценарій для такого 

походу, підготувати необхідний реквізит, до виготовлення якого можна 

залучити батьків. Захід на свіжому повітрі передбачає багато активних ігор, 

під час яких і батьки, і діти можуть не лише повеселитися, а й дізнатися щось 

корисне.  

Щоденні/ щотижневі класні традиції: 

• Вітання відмінників наприкінці кожного тижня – традиційне 

привітання відмінників у навчанні у п’ятницю спрямоване на розвиток та 

підтримку мотивації дітей до навчальних досягнень. Привітання може 

супроводжуватися нагородженням символічними грамотами, сувенірами, 
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наліпками тощо. Іншим варіантом привітання може бути урочистий ритуал, 

який проводиться за участі всього класу.  

• Коло Таємниць – захід, спрямований на розвиток відвертості, 

зближення всіх учасників освітньо-виховного середовища. Під час цього 

заходу вчитель разом з дітьми обговорює обране питання згідно з попередньо 

встановленими правилами.  

• Ранкове привітання – ця традиція є своєрідним ритуалом, який 

налаштовує дітей на робочий процес. Його зміст залежить від фантазії 

педагога. Наприклад, це може бути нескладний танок, весела пісня, 

скоромовка. Ще одним цікавим варіантом ранкового привітання може буди 

експрес-гра, коли діти кажуть один одному позитивні фрази, перекидаючи 

м’яча.  

Святкові традиції: 

• День народження – перед приходом іменинника його робоче місце 

прикрашається повітряними кульками та яскравими написами. Для спинки 

стільця можна виготовити чохол, на якому також будуть святкові малюнки та 

поздоровлення. Перед першим уроком діти поздоровляють іменинника 

святковою піснею, а вчитель урочисто дарує подарунок від усього класу. 

Можна також додати ритуал „святкового капелюху”, коли іменинник 

отримує право носити яскравий, веселий капелюх упродовж всього 

навчального дня. На великий перерві або після останнього уроку всі діти 

разом п’ють чай із солодощами, які може принести іменинник.   

• Новий рік – останній тиждень перед зимовими канікулами повинен 

бути сповненим святковим новорічним настроєм. Для цього кожного дня 

впродовж цього тижня потрібно робити щось пов’язане з цим святом. 

Прикладом такого тижня може бути: 

Понеділок – прикрашання класного кабінету; 

Вівторок – виготовлення святкових листівок для учителів та батьків; 

Середа – благодійний новорічний ярмарок у холі; 

Четвер – спільний перегляд новорічного фільму з какао та солодощами; 
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П’ятниця – костюмована танцювальна вечірка.  

• Масляна – в останній день тижня Масляної діти приносять зроблені 

дома вареники до спільного чаювання. Також можна разом з дітьми зробити 

солом’яне опудало, що традиційно символізує зиму, та спалити його після 

закінчення занять на вулиці, підтримуючи цей обряд веселими піснями та 

танками.  

Традиції, пов’язані з досягненнями 

• Відзначення переможців у спорті, навчанні та творчості – у цій 

традиції використовується класна дошка пошани, де розміщують слова 

поздоровлення від усього класу, а також дипломи, грамоти, сертифікати, 

фотографії або будь-що інше, що пов’язане з певним досягненням. Діти 

можуть особисто додати свої привітання за допомогою кольорових стикерів, 

які розміщуються на тій же дошці.    

• Сторінка „Я зростаю” – три рази на рік діти разом з учителем 

вимірюють свій зріст та занотовують отримані дані на спеціальній сторінці 

свого портфоліо. Ця традиція є дуже цікавою для дітей, адже вони мають 

можливість побачити свій прогрес у зростанні, що є дуже важливим у 

молодшому шкільному віці.    

• Свято 100 книжок – захід, який проводиться після кожної сотні 

книжок, що були прочитані учнями класу. До цього переліку зараховуються 

книжки для колективного та індивідуального читання.  

Створення портфоліо учнів. Однією з головних задач початкової 

школи в умовах щасливого освітньо-виховного середовища є відкриття, 

визнання та розвиток особистих здібностей кожного з учнів. Одним з 

вагомих інструментів реалізації цієї задачі є створення учнівського 

портфоліо.  

К. Майер пропонує визначати портфоліо як „цілеспрямовану колекцію 

робіт учня, яка демонструє його зусилля, прогрес, досягнення в одній чи 

декількох областях. Колекція повинна залучати учня до відбору його змісту, 

визначення критеріїв його відбору” [27, с. 60]. Тобто, портфоліо є 
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інструментом фіксації індивідуальних досягнень учня та показує йому та 

оточуючим, на що він дійсно спроможний.  

Безумовною цінністю створення портфоліо можна вважати наступне: 

• Формування адекватної самооцінки. Самооцінка дитини під час 

навчання відіграє дуже важливу роль – як занизька, так і завищена 

самооцінки негативно впливають на особистий розвиток, відносини з 

оточуючими, навчальну успішність. Портфоліо дозволяє створити ситуації 

успіху, формує впевненість у власних силах.  

• Уміння ставити цілі та управляти власною діяльністю. Для того, 

щоб управляти собою, потрібно знати себе, свої сильні та слабкі сторони, 

вміти подивитися на себе „з боку”, об’єктивно оцінюючи свою діяльність.  

• Забезпечення  мотивації до подальшого всебічного розвитку. На 

наше переконання, характеризувати діяльність учнів початкової школи (як і 

будь-якої людини взагалі) слід не за їхніми видатними здібностями, а за 

їхньою мотивацією, бо саме мотивацію можна вважати головним чинником 

реалізації потенціалу особистості.  

• Можливість максимального розкриття індивідуальних 

можливостей. Портфоліо стимулює дитину на самовдосконалення та творче 

зростання.  

На даний час, чітких обмежень для портфоліо не існує. Це, безперечно 

є значною перевагою, адже робота над створенням портфоліо учня 

початкової школи є творчою діяльністю, де кожен з учнів може 

продемонструвати свої таланти, свою особистість. Але, вивчаючи профільні 

форуми та портали, ми виявили, що більшість батьків та навіть педагогів не 

розуміють, яку функцію воно виконує, що саме можна розмістити в 

учнівському портфоліо чи з яких розділів воно може складатися. Це 

призводить до того, що вони не можуть допомогти дітям на початку роботи 

над портфоліо, що робить цей педагогічний інструмент неефективним. Саме 

тому необхідно знайомити майбутніх учителів початкових класів з 
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орієнтовною структурою учнівських портфоліо (див. Додаток Е), а також з 

особливостями його ведення у молодшій школі.  

Особливості створення портфоліо у початковій школі: 

• учні першого класу, які лише починають створювати своє портфоліо, 

не впораються без допомоги дорослих. Але батькам не слід забувати, що 

працюючи над власним портфоліо дитина має можливість обміркувати свої 

досягнення та усвідомити свої можливості. Тому з часом сторонню допомогу 

потрібно зводити до мінімуму, побудувавши роботу над портфоліо таким 

чином, щоб дитина сама докладала зусиль до його формування. 

• Перед початком роботи над створенням портфоліо, дорослим потрібно 

провести невеликий експеримент. Дітям пропонують розповісти, як би вони 

хотіли провести свій день народження. Важливо не коментувати та не 

спрямовувати розповідь у той чи інший бік.  Відповіді занотовують та 

аналізують. Якщо вони містять фрази типу „Мій День Народження повинен 

залишити багато яскравих вражень” або „Так, щоб навеселитися від душі”, це 

свідчить, що дитина націлена на результат. А якщо в розповіді більше уваги 

приділяється самому святу, наприклад, „Хочу провести день в аквапарку” або 

„Запрошу друзів, з якими буде весело”, то це – показник того, що для дитини 

більш важливим є сам процес. Структуру портфоліо слід розробити, 

спираючись на результати цього експерименту, тобто для дітей, орієнтованих 

на результат, розділ „Мої досягнення” переміщують на початок для 

підтримки мотивації, а для тих, кому важливий сам процес, ‒ в кінець.  

• Учнівське портфоліо є відображенням особистості власника, тому, 

допомагаючи дитині у створенні портфоліо, батькам слід більш спиратися на 

інтереси та уявлення школяра, ніж на власні уявлення. 

• Розміщення будь-якого матеріалу у портфоліо повинно бути осмислене 

учнем. Головне завдання портфоліо – це допомога у розумінні, що саме 

цікавить дитину, виявлені її можливостей, а не у формальному 

колекціонуванні великої кількості документів.  
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Рекомендації для учителя початкових класів щодо сприяння у роботі з 

учнівськими портфоліо: 

• Перед початком роботи над портфоліо проведіть майстер-клас для 

батьків, під час якого ознайомте їх з основними завданнями учнівського 

портфоліо, надайте детальну інструкцію з його створення, запропонуйте 

шаблони сторінок та інформаційні ресурси, що можуть допомогти у роботі з 

портфоліо. 

• Визначте час, який Ви зможете приділяти написанню відгуків та 

побажань у портфоліо учнів. Для економії часу це можна робити, наприклад, 

на окремих яскравих аркушах паперу, які можна потім вклеїти до розділу 

„Відгуки та побажання”.    

• Обов’язково ознайомте всіх педагогів, що працюють з класним 

колективом, з ідеєю учнівського портфоліо та попросіть їх по можливості 

сприяти цьому процесу – ділитися інформацією, писати відгуки тощо.  

• Створіть інформаційний борд, де буде розміщуватися інформація про 

класні, загальношкільні, міські та державні заходи, в яких діти можуть брати 

участь. Це надасть їм можливість виявити власні здібності, обравши саме те, 

що їх дійсно цікавить.  

Серед завдань для самостійної роботи студентів було створення: 

презентації „Учнівське портфоліо у початковій школі” для батьків за 

допомогою комп’ютерних програм, набору шаблонів для оформлення 

сторінок, розробка  власного календарю традицій класу.  

• Тема:  „Комфортність освітньо-виховного середовища”. 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: як і попередні теми цього 

модулю, це заняття пов’язане з обома педагогічними умовами, адже 

комфортність, безпечність, затишність класної кімнати, її кольорове 

оздоблення однаково впливають як на працездатність людей, що в ній 

знаходяться, так і на їхній настрій.  

• Зміст занять: Санітарні норми облаштування класної кімнати та  

психологія кольору детально описані в теоретичній частині даного 
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дослідження. Створення затишку в класі було повністю творчим завданням 

студентів. Розділені на невеличкі групи, вони пропонували свої ідеї, робили 

макети, виготовляли елементи інтер’єру тощо. 

Змістовний модуль 4 складався з двох занять: „Залучення батьків до 

створення освітньо-виховного середовища” (лекційне заняття) та „Інтернет-

простір в освітньо-виховному середовищі” (практичне заняття). Цей 

змістовий модуль покликаний навчити майбутніх учителів початкових класів 

встановлювати та підтримувати зв'язок з родинами учнів. Розглянемо зміст 

занять, що ввійшли до цього модулю, більш детально.   

• Тема: „Залучення батьків до створення освітньо-виховного 

середовища”. 

• Реалізація сукупності педагогічних умов: залежно від того, який 

напрям роботи з батьками обрано вчителем, їхня участь у формуванні 

щасливого освітньо-виховного середовища може сприяти реалізації однієї з 

двох педагогічних умов або їх сукупності. Наприклад, участь у позакласній 

діяльності більш спрямований на позитивну психологічну атмосферу класу, 

тоді як залучення батьків до навчальної діяльності безпосередньо пов’язане з 

індивідуальною освітньою траєкторією.   

• Зміст занять: Щасливе освітньо-виховне середовище у початкових 

класах передбачає тісний зв'язок школи з батьками дітей та їхню активну 

участь у позакласній діяльності. Батьки є першими та головними вчителями 

дитини у дошкільний період, тому їхня роль у шкільному житті учня 

початкових класів є надзвичайно великою. Сучасний ритм життя робить 

взаємодію школи та батьків ще більш актуальним, зважаючи на те, що 

економічний стан родини нерідко виходить на перший план, знижуючи 

рівень взаємодії з дитиною. 

Тому завданням учителя початкової школи є встановлення теплих, 

довірливих стосунків з родинами учнів, їхнє залучення до процесу навчання 

та виховання у якості рівноправних партнерів.  
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Робота з батьками поділяється на три  напрями: підвищення психолого-

педагогічної обізнаності, залучення до навчального процесу та позакласної 

діяльності (див. Рис. 2.30) 

 

Рис. 2.30. Напрями роботи з батьками в умовах щасливого 

освітньо-виховного середовища. 

Розглянемо ці напрями окремо, приділяючи увагу формам роботи на 

кожному з них. 

1. Психолого-педагогічна обізнаність. Суть взаємодії батьків та учителя 

початкових класів полягає у взаємній зацікавленості у всебічному розвитку 

дитини, вивченні її можливостей та схильностей, розкритті її талантів, адже 

все це є необхідною умовою для подальшого самовизначення та 

самореалізації особистості. Тому важливою є спільна позиція педагогів та 

батьків щодо шляхів виховання, навчання та розвитку дітей.  

До форм роботи, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної 

обізнаності батьків, відносяться: 

• батьківські збори – до переліку питань, що обговорюються на 

батьківських зборах, доцільно включати обговорення питань навчання та 

виховання, які турбують батьків учнів. Для виявлення тем, що можуть 
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зацікавити батьків, можна використовувати поштову скриньку вчителя, 

анкетування, тестування тощо. Для полегшення встановлення контакту 

можна зробити всі ці опитування анонімними, адже не кожна людина готова 

відкрито говорити про свої  проблеми та виникаючі труднощі; 

• психолого-педагогічний розділ у класному блозі – можливості 

Інтернет-простору є цінним інструментом донесення інформації до цільової 

аудиторії. Його безперечними перевагами є розповсюдженість, доступність, 

необмеженість у часі. Тому публікація тематичних статей з психології та 

педагогіки у класному блозі з подальшим обговоренням порушених питань за 

допомогою функції коментування є зручним шляхом формування психолого-

педагогічної обізнаності. Тут же можна розмістити перелік цікавої літератури 

щодо виховання та розвитку дітей та попросити батьків залишати свої 

рецензії та враження у разі ознайомлення з нею; 

• семінари, конференції, мастер-класи – для проведення подібних заходів 

можна запрошувати як педагогічних працівників школи (соціального 

педагога, психолога), так і сторонніх людей, які можуть поділитися корисним 

досвідом. Також необхідно повідомляти батьків про міські заходи 

педагогічної та психологічної тематики, в яких вони можуть брати участь. 

Подібну інформацію можна розміщувати на шкільному інформаційному 

борді або у відповідному розділі класного блогу; 

• індивідуальні консультації – батьки повинні знати, що у разі потреби 

вони можуть звернутися до педагога особисто та обговорити питання, які є 

для них важливими. Слід пам’ятати, що інформація, отримана під час таких 

бесід, є конфіденційною і не є темою для обговорення з іншими батьками 

класного колективу. 

2. Залучення до навчального процесу. Молодші школярі нерідко 

потребують допомоги дорослих у навчанні, але батьки не завжди знають, як 

саме та у який спосіб потрібно цю допомогу надати для того, щоб це 

позитивно вплинуло на інтелектуальний та особистісний розвиток дитини. 

Тому учителеві початкової школи важливо навчати батьків шляхам 
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ефективної співпраці з їхніми дітьми, а також роз’яснювати цілі та завдання 

окремих видів діяльності. 

Залучення батьків до навчального процесу відбувається ефективно, 

якщо використовувати при цьому: 

• Проектні роботи – у підготовці своєї дослідницької роботи учні 

початкових класів нерідко звертаються по допомогу до батьків, які можуть 

стати помічниками у доборі теоретичних відомостей, підготовці 

експериментів. Подібна спільна діяльність створює у родині творчу 

атмосферу та активізує інтелектуальні сили не лише дітей, а і дорослих. 

Також батьки можуть допомогти зробити висновки шляхом навідних 

запитань або на етапі оформлення роботи, враховуючи при цьому побажання 

дитини.   

• Учнівське портфоліо – як вже відзначалося, основна роль у створенні 

учнівського портфоліо належить дитині, але на початку цієї діяльності 

допомога батьків є необхідною. Допомога в оформленні, спільне обговорення 

матеріалів, які можна помістити в розділи, пошук та обрання заходів, в яких 

може прийняти участь дитина – все це є частиною роботи над портфоліо, в 

який учень молодшої школи буде потребувати допомоги дорослих. З часом, 

коли дитина стає більш дорослою, кількість допомоги потрібно знижувати, 

привчаючи тим самим дитину до самостійності та відповідальності.  

• Допомога у підготовці до інтелектуальних конкурсів – підготовка до 

учнівських олімпіад та конкурсів переважно стосується педагогів та учнів, 

але батьки можуть долучатися до цього процесу, використовуючи доступні 

їм ресурси. Наприклад, знайти цікаву літератури з питання, разом виконати 

творче завдання, навчити дитину контролювати хвилювання, тощо. Будь-які 

подібні дії з боку батьків покажуть дитини, наскільки бажаною та цінною є її 

діяльність, що є дуже важливим у період навчання у початковій школі.  

3. Залучення до позакласної діяльності. Позакласна шкільна діяльність 

надає широкий спектр можливостей для творчого самовиявлення не тільки 

дітей, а і їхніх батьків. Батьки можуть допомагати в організації, оздобленні 
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чи проведенні заходу в залежності від його типу. Також можна запровадити 

позакласні заходи, що були б спеціально спрямовані на участь всієї родини. 

Прикладами таких заходів можуть бути: 

• Тиждень професій. Раз на рік до школи запрошують декількох 

представників родин учнів (батьки, дідусі, бабусі, брати чи сестри тощо), які 

розповідають учням про свої професії. Після презентації діти можуть 

поставити свої запитання та поспілкуватися із запрошеним гостем. 

• Батьківська вистава. Цей захід потребує певної підготовки, але 

практика доводить, що всі старання винагороджуються захватом та 

вдячністю дітей. Подібний захід можна зробити традиційним та робити 

батьківську виставу раз на рік, наприклад, у якості подарунку до завершення 

навчального року.  

• Сімейний похід. Невимушене спілкування на свіжому повітрі, ігри, 

пісні та інші розваги сприяють встановленню більш тісного зв’язку з дітьми, 

а згуртуванню батьківського колективу,  їхньому зближенню з учителем. 

• Спортивний захід „Спортивна родина”. Представляє собою естафету, 

учасниками якої стають учні і їхні батьки. Цей захід можна проводити у 

будь-якій тематиці, але найбільш позитивні емоції приносить гумористичне 

спрямування з веселими завданням, наприклад, бігу в підводних масках і 

ластах, стрибках у різнокольорових мішках, перенесення води ложками у 

зубах тощо. 

Всі згадані вище форми взаємодії школи з родиною учнів допоможуть 

батькам сконцентрувати увагу на дитині та підсилити відчуття батьківського 

самоусвідомлення і задоволеності процесом виховання, а діти зі свого боку  

отримають можливість подивитися на своїх батьків з іншого боку та 

пишатися їхньою талановитістю і енергійністю. Спільна робота над 

створенням щасливого освітньо-виховного середовища допоможе всім його 

учасникам  укріпити взаємозв’язок між собою та отримати позитивні 

враження від спілкування.  

• Тема: „Інтернет-простір в освітньо-виховному середовищі”. 
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• Реалізація сукупності педагогічних умов: прозора та безперешкодна 

комунікація між всіма учасниками освітньо-виховного середовища є однією з 

запорук його ефективності. Реалізацію сукупності педагогічних умов 

забезпечує можливість ділитися інформацією, що однаково впливає і на 

відносини між учасниками освітньо-виховного середовища, і на забезпечення 

індивідуальних освітніх потреб.  

• Зміст занять: Створення класного блогу. Блог (з англ. blog, від “web 

log” – мережевий журнал або щоденник подій) представляє собою веб-сайт, 

основним контентом якого є записи, зображення, фото та відеоматеріали, які 

регулярно додаються та оновлюються. Сучасні реалії життя дозволяють 

називати блоги однією з форм ефективної взаємодії всіх учасників освітньо-

виховного середовища класу.  

Перевагами створення класного блогу в умовах щасливого освітньо-

виховного середовища у початковій школі можна вважати: 

• Створення додаткового каналу обміну інформацією між педагогом, 

батьками та дітьми. За допомогою Інтернет-сторінки класу учні та їхні 

батьки завжди можуть дізнатися про події шкільного життя, отримати 

інформацію про прийдешні заходи тощо. Можливість отримати доступ до 

сторінки у будь-який час та у будь-якому місці полегшує процес 

встановлення взаємодії, що часто є проблемним питанням як для учителя, так 

і для батьків; 

• Використання Інтернет-простору як площадки для впровадження 

особистісного підходу. Блог можна використовувати для опублікування 

власних навчальних матеріалів з теми, що вивчається в даний період часу, а 

також залучати інші інформаційні ресурси, серед яких і дитина, і її батьки 

зможуть знайти саме те, що буде їм корисне. 

• Формування активності та ініціативності всіх учасників освітньо-

виховного середовища. Стаючи читачами та співавторами класного блогу, 

батьки долучаються до навчально-виховної діяльності, стають ближчими як 

до учителів, так і до дітей, розуміючи їхні проблеми та потреби.  
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• Підтримка мотивації до розвитку та самовдосконалення. Бачачи 

увагу дорослих до опублікованих матеріалів, діти краще усвідомлюють 

цінність своєї діяльності, що сприяє розвитку додаткової мотивації. 

• Створення додаткового простору творчого самовираження. Класний 

блог є чудовою нагодою ще раз поділитися своїми творчими надбаннями, а 

його безперечна цінність у тому, що це можуть робити не лише діти, а й їхні 

батьки та вчителі. 

• Формування згуртованого колективу, де кожен з учасників (діти, 

батьки та педагоги) активно долучається до цікавого наповнення життя 

класу. 

• Постійний зворотній зв'язок між учителем та батьками учнів, що 

надає можливість оперативно вирішувати питання, що виникають у 

навчальній та позакласній роботі з дітьми.  

 

 

Рис. 2.31. Структура блогу класу початкової школи 

На даний час існує велика кількість платних та безкоштовних 

Інтеренет-платформ для створення власного блогу, які забезпечують 

користувачів необхідними функціональними інструментами. Важливо 

ретельно проробити структуру блогу для підвищення зручності його 
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використання. До рубрик, які бажано додати до класного блогу, можна 

віднести: 

• новини класу; 

• інформацію з навчальних предметів; 

• досягнення учнів класу; 

• інформацію для батьків; 

• інформацію про конкурси; 

• фотогалерею; 

• зворотній зв'язок. 

Приклад структури класного блогу можна побачити на рис. 2.31. 

Розглянемо детальніше кожен з розділів класного блогу. 

• Новини класу. Цей розділ є одночасно і головною сторінкою блогу. 

Вона виглядає як щоденник, де у хронологічному порядку публікуються 

новини життя класу та школи, інформаційні повідомлення, фотографії тощо. 

• Наші предмети. На Рис. 2.3 можна побачити, що цей розділ 

складається з підрозділів, присвячених шкільним предметам. Цей розділ 

спрямований на допомогу учням, адже тут можна розміщувати різноманітні 

відеозаписи, малюнки та статті з поясненнями теоретичного матеріалу, 

додаткові завдання різного рівня складності, цікаві статті для поглиблення 

знань тощо. Також до цього розділу можна додати публікацію домашніх 

завдань. Все це дозволить учням „наздогнати” матеріал, який вони 

пропустили із-за хвороби, або ще раз вивчити те, що не до кінця зрозуміли в 

класі, адже відомо, що кожна людина має свій провідний шлях сприйняття та 

обробки інформації: хтось малює схеми, хтось продивляється відео, хтось 

потребує самостійного читання тексту тощо. Такий розділ класного блогу є 

також незамінним інформаційним ресурсом для батьків, які допомагають 

дитині з виконанням домашнього завдання.  

• Наші вчителі. Цей розділ презентує педагогічний склад, який працює з 

даним класним колективом. Його цікаво оформити як анкету, де, окрім 

офіційної інформації про освіту та регалії, учителі зможуть розповісти про 
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власні захоплення, професійне кредо, дитячі спогади тощо. Це допоможе їм 

зблизитися з дітьми, яким цей розділ дасть змогу подивитися на них не лише 

як на педагогів, а й як на звичайних людей.  

• Наш фотоальбом. Тут зручно публікувати фотографії зі шкільного 

життя, класних та шкільних заходів, екскурсій тощо, зроблені учителем, 

самими дітьми, їхніми батьками.  

• Наші досягнення. Розділ представляє собою електронний варіант 

одного з розділів учнівського портфоліо. Тут можна публікувати 

поздоровлення з перемогами, зображення нагород та дипломів тощо. Також 

корисно створити діаграму колективних досягнень у навчанні.  

• Батьківські збори. Як можна зрозуміти з назви, цей розділ містить 

інформацію для батьків, а саме: статті з психології та педагогіки, що 

допоможуть краще зрозуміти дитину; нормативні документи та правову 

інформацію, що може стати у нагоді батькам школяра; календар 

запланованих заходів та необхідну контактну інформацію; допоміжні 

матеріали для створення учнівського портфоліо; оголошення від 

батьківського комітету тощо. Даний розділ є надзвичайно важливим для 

полегшення організаційної роботи учителя та донесення інформації до 

батьків. 

• На зв’язку. Для того, щоб підтримувати постійний контакт з усіма 

учасниками освітньо-виховного середовища, вчителю необхідно додати 

форму зворотного зв’язку, де кожен бажаючий може задати питання, 

написати листа або поділитися своїми міркуваннями. 

• Увага, конкурс. Розділ містить оголошення, інформаційні листи, 

посилання на різноманітні конкурси, виставки, презентації тощо. 

Спрямування заходів повинно бути різноманітним: творчі, спортивні, 

навчальні тощо. Тут також публікують детальну інформацію щодо заходів, 

які планується проводити в межах класу або школи.   

Завданням для студентів у цьому модулі було розробити свою 

структуру класного блогу. 
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Підсумковим завданням спецкурсу стало написання студентами 

творчих письмових робіт за темою „Щасливе освітньо-виховне середовище: 

за та проти”. Думки, викладені у цих творах, стали показником одного з 

критеріїв, за якими було оцінено ефективність упровадженого спецкурсу.  

Одним з результатів проведення першого етапу впровадження 

спецкурсу стало створення електронного ресурсу для студентів та учителів, 

присвяченого створенню щасливого освітньо-виховного середовища, у 

вигляді блогу під назвою „HappEn” (скорочено від „Happy Environment” - 

„щасливе середовище”). Цей блог був створений ще до початку проведення 

занять зі студентами та використовувався як інформаційна платформа, за 

допомогою якої можна було отримати додаткову інформацію з тем 

спецкурсу, завантажити  власні розробки та долучитися до обговорення 

окремих питань за допомогою функції коментування.  

Окрім цього, „HappEn” став додатковим засобом моніторингу 

формування професійного інтересу до досліджуваної проблеми та прагнення 

до професійного розвитку крізь підвищення власної компетентності з питань 

щасливого освітньо-виховного середовища початкових класів.  

Другий етап формувального експерименту передбачав практичну 

діяльність студентів в реальних умовах загальноосвітнього навчального 

закладу. Цей етап проводився на базі Харківських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів № 42, № 111, № 122, № 165 Харківської міської ради Харківської 

області та Харківського ліцею № 141.  

Перед початком навчального року кожен зі студентів, що брали участь 

у дослідженні, був закріплений за одним із класних колективів початкової 

школи. У тісній співпраці з класними керівниками та іншими педагогічними 

працівниками шкіл завданнями студентів були: 

• Дослідити стан щасливого освітньо-виховного середовища за 

допомогою діагностичних методик, педагогічного спостереження, бесід 

тощо. 
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• Розробити та втілити на практиці план заходів задля підвищення 

рівня задоволеності шкільним життям усіх учасників освітньо-виховного 

середовища. 

• Систематично проводити аналіз власної діяльності за допомогою 

самоаналізу, опитувань, бесід тощо. 

Одним з важливих елементів етапу практичної діяльності студентів 

став щоденник педагогічної практики, який ми назвали „Щоденник 

щасливого вчителя”. З огляду на те, що діяльність щодо створення щасливого 

освітньо-виховного середовища є суцільно творчим процесом, а можливості 

для творчого самовиявлення, у свою чергу, є одним з основних чинників 

задоволеності діяльністю, ми відмовилися від жорсткого регламентування 

роботи над цими щоденниками.  

Кожен зі студентів міг оформити свій „Щоденник щасливого вчителя” 

у будь-якій формі за власним смаком. Єдиною умовою ведення щоденника 

було занесення туди професійних спостережень та аналізу власних дій після 

кожного дня безпосередньої професійної діяльності. Окрім цього, до 

щоденника можна було внести розроблені схеми реакцій, переліки правил, 

нотатки щодо цікавих заходів для дітей та їхніх батьків, фотографії, 

малюнки, розклад власних заходів боротьби зі стресом тощо.  

Ці „Щоденники” стали не лише інструментом накопичення та 

систематизації професійного багажу кожного зі студентів, а також були 

використані нами під час аналізу результатів експерименту для оцінки 

розвитку професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів.  

Етап практичної діяльності студентів в реальних умовах 

загальноосвітнього навчального закладу тривав 9 місяців, тобто повний 

навчальний рік. Педагогічна практика проводилась без відриву від навчання, 

тобто студенти проводили у школах два повних робочих дні, безпосередньо 

контактуючи з дитячим та педагогічним колективом, а така частина роботи 

як ведення блогу класу, створення предметних елементів, розробка заходів 

тощо, проводилась у позакласний та позааудиторний час.   
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Всі дані, отримані під час формувального етапу експерименту, було 

систематизовано та проаналізовано згідно критеріїв та показників, що були 

розроблені нами за для оцінки ефективності впливу сукупності педагогічних 

умов на рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища. Аналіз отриманих 

результатів представлено у п. 2.3. 

 

2.3. Аналіз результатів дослідження 

 

Готовність майбутніх учителів початкових класів до формування 

освітньо-виховного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах 

оцінювалась за такими критеріями, їх показниками та рівнями. 

Таблиця 2.3 

Рівні сформованості готовності за показниками 

Показники 

критеріїв 

Низький 

Рівень 

Середній 

Рівень 

Високий 

Рівень 

Мотиваційний критерій 

Усвідомлення 

важливості рівня 

задоволеності 

шкільним життям 

для повноцінного 

розвитку 

особистості 

Недостатня 

усвідомленість 

важливості 

задоволеності всіх 

учасників освітньо-

виховного 

середовища, 

нерозуміння або 

неприйняття 

принципів, методів 

та прийомів 

створення 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища. 

Достатня 

усвідомленість 

важливості 

задоволеності всіх 

учасників освітньо-

виховного 

середовища, досить 

стійка прихильність 

до принципів, 

методів та прийомів 

створення 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища разом з 

несистематичним їх 

впровадженням. 

Повноцінна 

усвідомленість 

важливості 

задоволеності всіх 

учасників освітньо-

виховного 

середовища, стійка 

прихильність до 

принципів, методів та 

прийомів створення 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища, постійна 

робота з їхнього 

впровадження. 

Позитивне 

ставлення до 

діяльності по 

формуванню 

щасливого 

освітньо-виховного 

середовища 

 

 

Відсутність 

чіткої позиції щодо  

взаємодії з 

суб’єктами 

професійної сфери, 

слабка установка на 

досягнення цілей, 

несформованість 

професійного такту  

Позитивне 

ставлення до 

взаємодії з 

суб’єктами 

професійної сфери, у 

той же час 

відсутність 

необхідної 

концентрації на  

Позитивне 

ставлення до 

взаємодії з суб’єктами 

професійної сфери, 

чітка концентрація на 

досягненні цілей та 

відповідальність за 

результат,  

постійність проявів  



178 

Продовження табл. 2.3 
 та витримки.  досягненні цілей, 

ситуативність 

проявів 

професійного такту 

та витримки. 

професійного такту та 

витримки. 

Прагнення до 

професійного 

розвитку  

Відсутність 

прагнення до 

особистісного 

професійного 

зростання крізь 

підвищення власної 

компетентності з 

питань щасливого 

освітньо-виховного 

середовища 

початкових класів. 

Ситуативність 

прагнення до 

підвищення власної 

компетентності з 

питань щасливого 

освітньо-виховного 

середовища 

початкових класів, 

поодинокі дії з 

особистісного 

професійного 

зростання. 

Постійне прагнення 

до підвищення 

власної 

компетентності з 

питань щасливого 

освітньо-виховного 

середовища 

початкових класів, 

підкріплене 

систематичними 

діями з 

особистісного 

професійного 

зростання. 

Когнітивний критерій 

Сформованість 

науково-

теоретичних знань 

про суть та 

особливості 

щасливого 

освітньо-виховного 

середовища та 

практичних знань 

щодо його 

формування 

Нерозуміння суті 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища, 

незнання його 

компонентів та 

методів 

дослідження, 

невміння аналізувати 

отримані результати, 

відсутність знань 

про практичні 

прийоми та 

методики взаємодії з 

учасниками 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища. 

Знання суті 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища та його 

компонентів, 

достатній рівень 

знання методів 

дослідження та 

аналізу отриманих 

результатів, знання 

окремих практичних 

прийомів та методик 

взаємодії з 

учасниками 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища. 

Глибоке розуміння 

суті щасливого 

освітньо-виховного 

середовища, його 

компонентів, методів 

дослідження та 

аналізу отриманих 

результатів, впевнене 

володіння 

практичними 

прийомами та 

методиками взаємодії 

з учасниками 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища. 

  Оцінно-рефлексивний 

Здатність до 

оцінки ситуації та 

результатів власної 

діяльності в її 

контексті 

 

 

 

 

 

 

Невміння оцінити 

результати власної 

діяльності, 

відсутність потреби 

у корекції та 

збагаченні власної 

професійної 

діяльності, низький 

рівень самооцінки, 

внутрішня 

неготовність до  

Наявність здатності 

до оцінки власної 

діяльності, 

внутрішня 

готовність до  

самоаналізу, що є не 

завжди об’єктивним, 

готовність до 

стратегічного 

планування, 

фрагментарне  

Здатність та 

прагнення до 

систематичної оцінки 

власної діяльності, 

високий рівень 

самооцінки, 

внутрішня готовність 

та систематичне 

проведення  

об’єктивного 

самоаналізу,  
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 об’єктивного 

самоаналізу та 

стратегічного 

планування. 

 

прагнення до 

корекції та 

збагачення власної 

професійної 

діяльності, достатній 

рівень самооцінки. 

стратегічного 

планування,  

прагнення до 

корекції та збагачення 

власної професійної 

діяльності, 

професійної 

самореалізації. 

Операційно-діяльнісний критерій 

Уміння 

діагностувати 

освітньо-виховного 

середовище за 

рівнем задоволення 

його учасників 

Низький рівень 

професійних знань, 

пов’язаних з 

діагностуванням 

стану освітньо-

виховного 

середовища, 

отриманих під час 

аудиторних занять та 

самоосвіти, 

некоректне 

використання 

інструментів 

діагностики,  

невміння аналізувати 

отримані дані.   

Достатній рівень 

професійних знань, 

пов’язаних з 

діагностуванням 

стану освітньо-

виховного 

середовища, 

отриманих під час 

аудиторних занять 

та самоосвіти, 

коректне 

використання 

інструментів 

діагностики,  

невміння 

аналізувати 

отримані дані.   

Високий рівень 

професійних знань, 

пов’язаних з 

діагностуванням 

стану освітньо-

виховного 

середовища, 

отриманих під час 

аудиторних занять та 

самоосвіти, коректне 

використання 

інструментів 

діагностики,  вміння 

аналізувати отримані 

дані.   

Самостійне 

визначення та 

впровадження 

заходів з 

формування 

щасливого 

освітньо-виховного 

середовища класу 

Нерозвиненість 

вміння аналізу 

професійних 

ситуацій, невміння 

приймати рішення та 

розробляти схеми 

дій, недостатність 

прагнення до 

впровадження 

заходів з 

формування 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища 

Ситуативне 

прагнення до 

впровадження 

заходів з 

формування 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища класу, 

аспектна оцінка 

професійних 

ситуацій вміння 

приймати рішення 

та розробляти схеми 

дій без подальшого 

їх втілення 

Стійке прагнення до 

впровадження заходів 

з формування 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища класу, 

адекватна оцінка 

професійних ситуацій 

вміння приймати 

професійні рішення, 

розробляти схеми дій 

та впроваджувати їх 

на практиці 

 

Мотиваційний критерій 

• Усвідомлення важливості рівня задоволеності шкільним життям 

для повноцінного розвитку особистості. 
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Для перевірки усвідомлення майбутніми учителями важливості рівня 

задоволеності шкільним життям для повноцінного розвитку особистості 

студентам було запропоновано написати творчі писемні роботи за темою 

„Щасливе освітньо-виховне середовище: за та проти” після закінчення 

спецкурсу. Формулювання теми передбачало наведення студентами 

аргументів, які б ілюстрували позитивні та негативні сторони організації 

щасливого освітньо-виховного середовища в початкових класах. Окремо 

було зазначено, що аргументи, які будуть наводитись у творах, повинні бути 

близькі учасникам експерименту, тобто за певних умов саме такі думки 

могли б виникнути у авторів. Також студенти не були обмежені лише 

позицією учителя, а могли наводити позитивні чи негативні думки з точки 

зору дітей та їхніх батьків.  

84%

11%

5%

Позитивних тверджень

Псевдо-негативних тверджень

Негативних тверджень

Рис. 2.32. Співвідношення тверджень у творах за темою „Щасливе 

освітньо-виховне середовище: за та проти” 

Аналіз отриманих робіт показав, що переважну більшість склали 

аргументи на підтримку організації освітньо-виховного середовища, що 

свідчить про високий рівень усвідомлення студентами важливості рівня 

задоволеності шкільним життям для повноцінного розвитку особистості (див. 

рис. 2.32). У 57 % творів взагалі було відсутнє описання негативних сторін 

щасливого освітньо-виховного середовища. 
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Більше того, вивчення аргументів виявило неможливість їхнього 

розподілу лише на негативні та позитивні, як передбачалося на початку 

дослідження. Тому кінцевий результат аналізу, представлений на рис. 2.32., 

включає в себе три групи аргументів: позитивні – ілюструють переваги 

організації щасливого освітньо-виховного середовища, його користь та 

позитивний вплив на всіх його учасників; негативні – висвітлюють проблеми, 

пов’язані з формуванням щасливого освітньо-виховного середовища; псевдо-

негативні – наводяться  у якості негативних аргументів та мають відповідне 

формулювання, але по суті є позитивними характеристиками.  

Для більшої наочності розподілу саме за такими групами наведемо 

приклади тверджень з творів студентів з нашими поясненнями: 

Таблиця 2.4 

Приклади тверджень з творів студентів 

№ 

п/п 
Твердження студентів Пояснення 

Позитивні аргументи 

1 Леся М. „Позитивний настрій дітей полегшує роботу з 

ними, вони, так би мовити, горять жагою до нового і 

цікавого”. 

Аргумент на підтримку 

щасливого освітньо-

виховного середовища як 

інструменту мотивації. 

2 Наталя В. „У сучасному світі так важливо вміти 

розслаблятися, а щасливе освітньо-виховне середовище 

допомагає це зробити і дітям, і педагогам”. 

Позитивна характеристика, 

яка підкреслює вплив 

щасливого освітньо-

виховного середовища на 

психологічний стан його 

учасників.  

Негативні аргументи 

3 Катерина М. „Потребує багато енергії, зусиль та часу, 

які учитель не завжди має у своєму розпорядженні”. 

Дійсно є недоліком, адже 

зумовлює витрату додаткових 

ресурсів людини.  

4 Людмила С. „Витрати на закупівлю канцелярських 

товарів, елементів декору та інших важливих дрібниць 

ляжуть на плечі батьків, а це вельми болюча тема”. 

Аргумент ілюструє можливі 

труднощі та непорозуміння з 

батьками, які можуть 

виникнути в організаційних 

моментах. 

Псевдо-негативні аргументи 

5 Сабіна Ш. „Дитині може бути так цікаво у школі, що 

батькам буде проблематично забирати її зі школи”. 

Для людини природно 

бажати бути там, де їй добре, 

тому подібна ситуація 

свідчить лише про те, що 

шкільне середовище створено 

на високому рівні. 

 



182 

Продовження табл. 2.4 

6 Катерина А. „Великий об’єм інформації та 

можливостей буде бентежити дитину, адже вибір 

завжди є складним завданням”. 

Можливість вибору у будь-

якій ситуації позитивно 

впливає на психологічний 

стан людини. За умов 

пояснення основних 

принципів, на які потрібно 

спиратися, приймаючи 

рішення, великий об’єм 

інформації є лише перевагою 

середовища.  

 

• Позитивне ставлення до діяльності по формуванню щасливого 

освітньо-виховного середовища. 

Перед початком аудиторних занять зі студентами, що брали участь в 

експериментальному дослідженні, були проведені індивідуальні бесіди з 

метою виявлення їхнього вихідного ставлення до діяльності по формуванню 

щасливого освітньо-виховного середовища. Для подальшого аналізу бесіди зі 

студентами фіксувалися за допомогою аудиозаписів. Під час бесід з 

респондентами обговорювались такі питання: 

• Що саме робить освітньо-виховне середовище щасливим? 

• Чи хотіли би Ви створити щасливе освітньо-виховне середовище 

у своєму класі? Чому? 

• Чи впливає щасливе освітньо-виховне середовище на навчання та 

розвиток дітей? Як? 

Після закінчення практичної частини експерименту серед студентів – 

учасників експерименту було проведено ще одне опитування за допомогою 

анонімного анкетування. Анонімність анкетування дозволила отримати 

відверті відповіді на запитання, що ставилися перед респондентами. Анкети 

складалися на основі питань, що обговорювалися на першому етапі 

дослідження. Це забезпечило можливість порівняння результатів, отриманих 

під час першого та другого дослідження.  

Для систематизації отриманих результатів отримані під час обох 

досліджень твердження, в основі яких були схожі думки, об’єднувалися у 
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групи. Подальший  аналіз показав, що кожна з груп так чи інакше пов’язана з 

одним із компонентів освітньо-виховного середовища. Результати оцінки 

наведені у таблиці 2.5., де кожна з груп зазначена за допомогою однієї з 

відповідей студентів разом з кількістю подібних відгуків у процентному 

відношенні перед початком курсу („До”) та після його закінчення („Після”).  

 

Таблиця 2.5 

Результати досліджень позитивного ставлення студентів до 

діяльності по формуванню щасливого освітньо-виховного середовища 

№ 

з/п 

Компонент 

середовища 
Приклади відгуків студентів 

% подібних 

тверджень 

До Після 

 

1. 

 

1 

 

Предметно-

просторовий 

1. „Напевно, це якось впливає на 

самовідчуття людини, але я не можу 

пояснити, як само…”  

51,06 4,26 

2. „Мені здається, що веселі плакати та інші 

деталі неодмінно можуть створювати гарний 

настрій. Та чи пов’язані вони з навчанням? 

Напевно, ні.” 

40,43 6,38 

3. „Звичайно, зручність та відповідне 

наповнення класної кімнати впливає на те, 

як само діти себе почувають, чи хочуть щось 

робити, розвивати себе…” 

14,89 95,74 

4. „Для того, щоб це працювало, необхідно 

зробити так, щоб предмет в класі мав якусь 

мету, зміст…” 

59,57 100 

 

2 

 

Соціальний 

5. „Дитині складно реалізуватися, коли з нею 

ніхто не дружить. Тобто, це можливо, але 

про щастя мова не йде…” 

82,98 93,62 

6. „Веселий учитель, сумній учитель, 

роздратований учитель, байдужий учитель – 

все це може заважати лише тому, хто шукає 

причину…” 

55,32 6,38 

7. „Як на мене, учитель повинен тримати 

дистанцію, зберігати „обличчя”. Так легше 

керувати дітьми.” 

89,36 17,02 

8. „Якщо дитина знаходиться у 

згуртованому дружньому колективі, кожен 

день в школі стає не примушенням, а 

відпочинком.” 

85,11 100 

 

3 

 

Психодидактичний 

 

 

9. „Звичайно, що впливає! Якщо не 

зрозуміло, не цікаво, не захоплююче, то 

ніхто (ні дитина, ні дорослий) не захоче 

повертатися до школи!” 

87,23 97,87 
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  10. „Тут важливою є можливість обирати 

шляхи роботи. Мені, наприклад, складно 

виконувати завдання на час, але те, що я 

роблю (нехай і трохи довше), я роблю 

якісно. Нажаль, у школі багато вчителів 

цього не враховували!” 

21,28 82,98 

11. „Дізнаватися про щось цікаве, бути 

успішним, отримувати гарні оцінки 

приємно, але це не головне, що робить 

школу привабливою.” 

63,83 40,43 

 

Порівняння результатів першого та другого опитування показали зміни 

у кожній групі тверджень. Характерним є те, що позитивні коментарі щодо 

формування освітньо-виховного середовища збільшили свої показники, у той 

час, коли нейтральних та негативних тверджень, навпаки, стало менше. 

Особливу увагу слід приділити групам тверджень (наприклад, групи 4 та 10), 

які демонструють не лише ставлення до щасливого освітньо-виховного 

середовища, а і відображають професійні думки майбутніх учителів щодо 

цього питання. Зміна їхніх показників свідчить не тільки про зростання рівня 

зацікавленості проблемою формування щасливого освітньо-виховного 

середовища, а і про формування професійного усвідомлення основних його 

ідей серед студентів, що брали участь в експерименті.  

• Прагнення до професійного розвитку крізь підвищення власної 

компетентності з питань щасливого освітньо-виховного середовища 

початкових класів. 

Інструментом перевірки цього показника став блог „НаррЕn”, 

створений у рамках проведення спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне 

середовище у початкових класах”. Створення блогу мало на меті 

забезпечення платформи для розміщення додаткової інформації щодо змісту 

спецкурсу, розширення можливостей для обміну ідеями, професійними 

надбаннями, практичними розробками між учасниками експерименту.  

На початку аудиторних занять студентів знайомили з цілями та 

структурою блогу, а також можливостями самих студентів, як його 
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співавторів. Робота з блогом продовжувалася протягом всього терміну 

проведення експерименту, і вже на етапі практичної діяльності кількість 

читачів збільшувалась за рахунок педагогічних колективів шкіл, де 

проводився експеримент. Окремого дослідження серед педагогів шкіл не 

проводилось, але багато класних керівників початкових класів, що 

працювали зі студентами, у приватних бесідах зазначали практичну цінність 

створеного інтернет-ресурсу.  

Прикладом позитивної динаміки статистики відвідувань блогу є звіт за 

навчальний рік 2014/2015 (рис. 2.33.). Досить явно простежується тенденція 

до зростання цікавості до теми, адже кількість унікальних відвідувачів блогу 

кожного місяця збільшувалась. Значне зниження показників у липні та серпні 

2014 мають закономірний характер, адже саме на цей період випадають літні 

канікули в університеті. Коливання у січні та травні 2015 року, на нашу 

думку, також можуть бути пов’язані об’єктивними причинами, такими як 

свята (січень) та завантаженість у зв’язку із закінченням навчального року 

(травень).   

 

Рис. 2.33. Статистика відвідувань блогу „HappЕn” 

Але найбільш переконливим свідченням прагнення студентів до 

підвищення власної компетентності у формуванні щасливого освітньо-
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виховного середовища стала їхня активність у якості співавторів блогу. На 

початку аудиторних занять учасники експерименту переважно коментували 

та завантажували вже опубліковані матеріали, втім, вже наприкінці 

теоретичного етапу спостерігалося різке підвищення власних публікацій від 

студентів, в яких вони ділилися розробками, що були виконані у межах 

курсу, та матеріалами з додаткових інформаційних джерел. Дані для 

порівняння рівня активності студентів наведено у Табл. 2.6, що містить звіт 

за навчальний рік 2013/2014. 

Таблиця 2.6 

Активність учасників експерименту в інтрнет-ресурсі „HappЕn” 

№ 

п/п 
Місяць 

Кількість 

завантажень 

Кількість 

опублікованих 

матеріалів 

Кількість 

коментарів 

2013 рік 

1 Січень 4 0 1 

2 Лютий 11 3 10 

3 Березень 2 1 24 

4 Квітень 7 2 19 

5 Травень 18 25 58 

6 Червень 17 34 41 

7 Липень 2 2 3 

8 Серпень 0 2 5 

9 Вересень 29 31 126 

10 Жовтень 36 9 110 

11 Листопад 39 32 223 

12 Грудень 42 18 82 

2014 рік 

13 Січень 32 12 37 

14 Лютий 64 45 190 

15 Березень 59 38 217 

16 Квітень 68 39 150 

17 Травень 31 32 174 

Усього: 461 325 1470 

 

Майже кожна публікація супроводжувалась живим обговоренням за 

допомогою функції коментування. Такі обговорення, особливо під час 

практичної діяльності студентів, можна вважати окремим інформаційним 

джерелом, адже кожен з учасників таких „бесід” наводив свої приклади, 

ділився власними професійними спостереженнями щодо ефективності того 
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чи іншого методу, прийому. Безперервне спілкування за допомогою блогу 

дозволило студентам колективно знаходити шляхи удосконалення своєї 

роботи, у той же час самостійно аналізувати отриману інформацію, 

адаптувати її для власних потреб.  

Таблиця 2.7 

Результати експериментальної перевірки  

 за мотиваційним критерієм (динаміка у %) 

Критерії, показники, рівні 

ЕГ КГ 

До 

експ. 

Після 

експ. 

При-

ріст 

Конст. 

зріз 

Контр

. зріз 

При-

ріст 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Усвідомлення важливості рівня задоволеності шкільним життям для повноцінного 

розвитку особистості: 

Високий 1,62 75,08 +73,46 1,87 5,96 +4,09 

Середній 35,92 24,92 -11 39,18 66,04 +26,86 

Низький 62,46 - -62,46 58,95 28 -30,95 

2. Позитивне ставлення до діяльності по формуванню щасливого освітньо-виховного 

середовища: 

Високий 2,91 64,08 +61,17 5,97 25 +19,03 

Середній 32,04 35,92 +3,88 33,96 47 +13,04 

Низький 65,05 - -65,05 60,07 28 -32,07 

1. Прагнення до професійного розвитку: 

Високий 3,88 67,96 +64,08 2,98 10,07 +7,09 

Середній 43,04 31,07 -11,97 38,06 / 54,1 +16,04 

Низький 53,08 0,97 -52,11 58,96 35,83 -23,13 

 

Після впровадження педагогічних умов у студентів ЕГ відбувались 

значні зміни у рівні сформованості готовності студентів до формування 

освітньо-виховного середовища. 

Проаналізуємо зрушення, що відбулися у процесі проведення 

педагогічного експерименту за мотиваційним критерієм (див. табл. 2.7). Так, 

на початку експерименту  більшість студентів ЕГ та КГ мали майже однаково 

низький рівень усвідомлення важливості рівня задоволеності шкільним 

життям для повноцінного розвитку особистості, а саме: високий рівень 

діагностувався у 1,62% (ЕГ) та 1,87% (КГ); середній рівень у 35,92% (ЕГ) та 

39,18% (КГ); низький рівень у 62,46% (ЕГ) та 58,95% (КГ). Повторна 

діагностика показала позитивні зміни в ЕГ та КГ групах, однак, більш 
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помітні зміни відбулись в ЕГ, що проявилися в стрімкому зростанні кількості 

студентів з високим рівнем – 75,08% та середнім – 24,92 %, а також 

відсутності низького рівня. В КГ, незважаючи на те, що зросла частка 

студентів з високим рівнем з 1,87% до 5,96% та з середнім з 39,18% до 

66,04%, все одно було зафіксовано присутність студентів з низьким рівнем 

28%. 

Також було встановлено позитивні зміни в позитивному ставленні до 

діяльності по формуванню щасливого освітньо-виховного середовища, що 

проявилися у зростанні в студентів високого рівня з 2,91% (на початок 

експерименту) до 64,08%, а також середнього рівня з 32,04% до 35,92%. 

Зазначені зміни відбулися за рахунок зменшення кількості студентів з 

низьким та середнім рівнем. В той час як у контрольній групі також 

відбулись зміни: виросла кількість студентів з високим рівнем з 5,97% до 

25%; з середнім з 33,96% до 47% та знизилася частка студентів з низьким 

рівнем з 60,07% до 28%. 

Відбулися зрушення в студентів у прагненні до професійного розвитку, 

якщо на початок експерименту відсутність мотивації щодо професійного 

розвитку, тобто низький рівень мали 53,08% ЕГ та 58,96% КГ, то після 

експерименту лише у 0,97% ЕГ та 35,83% КГ; середній рівень мали 43,04% 

ЕГ та 38,06% КГ, то після експерименту – 31,07% ЕГ та 54,1% КГ; високий 

рівень у ЕГ змінився з 3,88% до 67,96% та незначні зміни відбулися в КГ з 

2,98% до 10,07%. 

Когнітивний критерій 

• Сформованість науково-теоретичних знань про суть і 

особливості щасливого освітньо-виховного середовища та практичних знань 

щодо його формування. 

Перед початком спецкурсу всі учасники експерименту пройшли 

тестування, в якому перевірявся рівень наково-теоретичних та практичних 

знань про суть та особливості щасливого освітньо-виховного середовища. 

Отримані результати стали основною для подальшого порівняння з 
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тематичними тестуваннями після кожного змістовного модулю та 

контрольним тестуванням, яким завершилась аудиторна частина спецкурсу. 

Дані, що представлені у таблиці 2.8., яскраво демонструють значне зростання 

рівня сформованості науково-теоретичних знань з досліджуваного питання. 

Якщо на початку експерименту 44,7% студентів мали низький рівень знань 

про щасливе освітньо-виховне середовище, то контрольне тестування 

показало зниження цього показника до 0%. Значні зміни спостерігалися 

також у показниках високого рівня, де вхідне тестування виявило лише 6,3% 

студентів, а контрольне –74,5%, тобто відбулось підвищення на 68,2%. 

Таблиця 2.8 

Результати проведених тестувань під час аудиторної частини курсу 

№ 

з/п 
Рівень  

Вхідне 

тестування 

(% студентів) 

Тематичне тестування 

(% студентів) 
Контрольне 

тестування 

(% студентів) 

 

 

1 

мод

уль 

 

 

2 

мод

уль 

 

3 

мод

уль 

 

 

4 

мод

уль 

 

1 Високий 6,3 76,7 68,1 63,8 80,9 74,5 

2 Середній 48,9 17 31,9 27,7 19,1 25,5 

3 Низький 44,7 6,3 0 8,5 0 0 

 

Такі результати дають підстави говорити про ефективність 

запропонованого аудиторного курсу для підготовки майбутніх учителів 

освітньо-виховного середовища.  

Таблиця 2.9 

Результати експериментальної перевірки за когнітивним критерієм 

 (динаміка у %) 

Критерії, показники, рівні 

ЕГ КГ 

До 

експ. 

Після

експ. 

При-

ріст 

Конст. 

зріз 

Контр

. зріз 

При-

ріст 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сформованість науково-теоретичних знань про суть та особливості щасливого 

освітньо-виховного середовища та практичних знань щодо його формування: 

Високий 0,65 78 +77,35 1,12 4,85 +3,73 

Середній 42,07 19,09 -22,98 36,94 54,1 +17,16 

Низький 57,28 2,91 -54,37 61,94 41,05 -20,89 



190 

Аналіз табличних даних (див. табл. 2.9) дозволяє зробити висновок про 

наявність суттєвих змін у сформованості когнітивного критерію 

сформованості готовності студентів до формування освітньо-виховного 

середовища. Так, у ЕГ відсоток студентів, які показали високий рівень 

сформованість науково-теоретичних знань про суть та особливості 

щасливого освітньо-виховного середовища та практичних знань щодо його 

формування значно виріс від 0,65% до 78%, тоді як у КГ – з 1,12% до 4,85%, 

а кількість студентів, яких було віднесено до низького рівня зменшилася з 

57,28% до 2,91% (ЕГ) та з 61,94% лише до 41,05%. Отримана динаміка 

сформованості науково-теоретичних знань про суть та особливості 

щасливого освітньо-виховного середовища та практичних знань щодо його 

формування значною мірою зумовлена введенням спецкурсу в 

експериментальній групі, що сприяло систематизації і закріпленню знань 

студентів, контролю з боку викладача. 

Оцінно-рефлексивний критерій 

• Здатність до оцінки ситуації та результатів власної діяльності 

в її контексті 

На першому занятті спецкурсу студентам було запропоновано виділити 

окремий зошит чи папку, яка б виконувала функції вчительського 

щоденника. У подальшому аналіз цих щоденників дозволив оцінити рівень 

професійної рефлексії у студентів – учасників експерименту.  

Однією з умов було оформлення цих щоденників на власний смак 

таким чином, щоб вони дійсно подобалися своїм власникам. Під час 

аудиторних занять студенти отримували домашні завдання, які були 

безпосередньо пов’язані з їхньою майбутньою практичною діяльністю. Для 

зручності у подальшому користуванні ці роботи (переліки улюблених пісень, 

приклади правил поведінки, схеми реакцій тощо) розміщувались у 

щоденниках, які вже протягом аудиторних занять отримали назву 

„Щоденники щасливого учителя”. За відгуками самих учасників 
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експерименту, такі щоденники стали їхніми головними помічниками, адже 

містили усі важливу інформацію, яка була отримана під час занять.   

Протягом практичної частини експерименту студенти продовжували 

вести свої щоденники, в яких занотовували не тільки зміни, які побачили у 

дитячому колективі, та заходи, що проводилися для цього, а і власні відчуття 

та думки.  

Результати аналізу щоденників після закінчення експерименту 

дозволяє стверджувати, що рівень самосвідомості та самоаналізу студентів, 

здатність до самооцінки та самостійності, прагнення до професійного 

саморозвитку за час проходження теоретичної та практичної частин 

експерименту значно збільшилися. Так, записи за вересень та початок жовтня 

у більшості містять стислу, досить формальну констатацію фактів та подій, в 

яких не простежується критична оцінка власних дій. Наприклад, у 

щоденнику Альони В. за 19.09.2013 є такий запис: „Проведено позакласний 

захід „Моя родина”. Загальну активність дітей можна оцінити як середню. 

Батьки долучилися до заходу, але не всі з них підготувалися на належному 

рівні”. Такий запис не містить жодного самоаналізу та не може бути 

використаний у подальшому для поліпшення проведення заходів. Проте, вже 

з середини жовтня у щоденниках студентів починали з’являтися записи, які 

свідчили про успішний початок процесу розвитку професійної рефлексії. 

Вероніка З. 10.11.2015 пише, що „на уроці діти із задоволенням приймали 

участь у вправах, які, окрім математичних знань, мали творчий компонент. 

Вони настільки жваво сприйняли створення математичного пано, що 

закінчили роботу на 10 хвилин раніше запланованого. Це було дуже приємно, 

але неочікувано, і я не знала, чим їх зайняти”. Після цього запису було 

занотовано чотири інтелектуальні гри, які можна легко адаптувати під будь-

який предмет та будь-яку тему. Це свідчить про те, що, по-перше, студентка 

встановила зв’язки між типом завдань та рівнем зацікавленості та 

продуктивності дітей, по-друге, провела роботу з усунення недоліків власної 

підготовки задля запобігання таких незручностей у майбутньому. Протягом 
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дослідження вдалося встановити, що процес формування професійної 

рефлексії у 87% студентів почався з позитивного досвіду (успішного уроку 

чи позакласного заходу), що можна пояснити тим, що людина за своєю 

природою більш схильна сприйняти критику на фоні загального позитиву.  

Ще одним свідченням розвитку професійної рефлексії можна вважати 

нотатки щодо додаткових джерел для подальшого саморозвитку. У блозі та у 

своїх щоденниках студенти записували книги, відеоролики, фільми, що, на 

їхню думку, допоможуть їм стати більш успішними під час педагогічної 

практики. Окрім педагогічної літератури, до якої нерідко відносились твори 

таких класиків гуманістичної педагогіки, як Ш. Амонашвілі, 

В. Сухомлинський, студенти багато уваги приділяли психологічним 

джерелам, книжкам з менеджменту та розвитку особистості.  Наприклад, 

серед додаткових джерел були „Скарга як подарунок” Дж. Баролоу, „Тайм-

драйв” Г. Архангельського, „Вирішення конфліктів: від конфліктів до 

співпраці” С. Левіна.  

Вже у лютому майже всі записи, незалежно від їхнього характеру, 

містили оцінку власної діяльності та імовірні шляхи подальшого 

удосконалення. Прикладами можна вважати наступні твердження: „Перегляд 

навчального мультфільму був не дуже вдалим, адже діти сиділи занадто 

близько один до одного, інколи заважали сусідам, відволікалися на інших. 

Наступного разу принесу свої колонки, можливо, це виправить ситуацію”, 

„Нарешті побачила результати ведення блогу – батьки прочитали мою 

статтю про спогади з початкової школи про матусин пиріг і самі 

запропонували наступний захід зробити з домашньою випічкою! А коли сама 

їм казала, так ні, не хотіли…”, „За моїми спостереженнями, інформаційний 

борд є найбільш ефективним, коли оновлюється раз на тиждень – саме тоді 

всі встигають отримати повідомлення, але не втрачають звички його 

перевіряти”. 

Фрази типу „Як класно, коли діти кажуть „А давайте ще раз! “ або „Я 

не можу дочекатися, коли вже батьки та учителі побачать нашу виставу!” 
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у 93,7% записів у щоденниках у другій частині практичного етапу свідчать 

про загальне позитивне ставлення до професійної діяльності, прагнення до 

удосконалення себе у майбутньому, чого не спостерігалося на початку 

практичної діяльності. Тому можна стверджувати, що проведення спецкурсу 

дозволило підняти рівень професійної рефлексії у студентів – учасників 

експерименту. 

Таблиця 2.10 

Результати експериментальної перевірки за оцінно-рефлексивним 

критерієм (динаміка у %) 

Критерії, показники, рівні 

ЕГ КГ 

До 

експ. 

Після

експ. 

При-

ріст 

Конст. 

зріз 

Контр

. Зріз 

При-

ріст 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здатність до оцінки ситуації та результатів власної діяльності в її контексті: 

Високий - 41,1 +41,1 - 25 +25 

Середній 5,2 56 +50,8 3 58,2 +55,2 

Низький 94,8 2,9 -91,9 97 16,8 -80,2 

 

Найсуттєвіші зміни відбулись за оцінно-рефлексивним критерієм. Так, 

спостерігалася значна динаміка високого рівня здатності до оцінки ситуації 

та результатів власної діяльності в її контекст в обох групах, але у ЕГ на 

41,1%, а у КГ на 25%; спостерігалось зниження низького рівня в ЕГ з 94,8% 

до 2,9 % та в КГ – з 97% до 16,8%. 

Операційно-діяльнісний критерій 

• Уміння діагностувати освітньо-виховне середовище за рівнем 

задоволення його учасників. 

Оцінка проходила шляхом самостійного дослідження студентами рівня 

щастя у дитячих колективах на початку педагогічної практики з подальшим 

аналізом результатів у вигляді звіту на основі методики SWLS, яка вимірює 

емоційне переживання людиною власного життя як цілого та відображає 

загальний рівень психологічного благополуччя. Результати, отримані за 

допомогою такого дослідження, виявляються сталими та надійними завдяки 

простій та однозначній внутрішній структурі [143]. Вона також є досить 
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короткою, і тому комфортною у використанні при опитуванні великої 

кількості респондентів (див. Додаток Ж, п. Ж. 2). Не дивлячись на невеликий 

об’єм, валідність  методики SWLS підтверджується багатьма дослідженнями. 

Наприклад, було доведено, що результати цього тесту корелюють з 

результатами іншим методик оцінки задоволеності життям, що є значно 

довшими та більш об'ємними. Вони також відповідають даним про 

моральний стан людини, що були зібрані з інших джерел (клінічні оцінки, 

висловлювання друзів та родичів) [9].  

Зразок звіту наведений нижче. З іншими прикладами студентських 

звітів можна ознайомитись у додатку Ж, п. Ж.3. 

1 – Б клас 

Ступінь відчуття щастя у школі учнями першого класу є досить 

високим (5,7). Характерно, що рівень щастя жодної дитини не має показника 

нижче 4, а кількість дітей, що мають найвищій ступінь задоволеності 

шкільним життям у цілому, є найвищім серед усіх опитаних класів (див. 

Рис. 2.34.).  

 

Рис. 2.34. Персональні показники щастя учнів 1-Б класу 

Подібні результати є очікуваними, адже учні першого року навчання 

отримали новий статус школярів, що саме по собі є для них позитивним 

моментом. На питання, чи відповідає школа їхнім очікуванням, лише 13% 

учнів надали негативну відповідь або не визначилися з оцінкою ( 1 – „2”, 1 – 

„3”, 2 – „4”). 
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Умови у школі учні 1-Б класу оцінили як „дуже чудові” - 45%, „чудові” 

- 23%, „майже чудові” - 16%. Негативну оцінку надали 5 учнів, що становить 

16%. Треба відмітити, що предметне оточення класу є досить комфортним та 

сучасним, але має небагато ознак класного приміщення саме молодшої 

школи.  

Задоволеність своїм шкільним життям відмітили 81% учнів, 6% учнів 

не визначилися з відповіддю, і лише 13% негативно оцінили цей показник.  

Твердження „В школі я отримую те важливе, що я хочу” отримало 

найвищій середній бал з усіх питань (5,9) (див. Рис. 2.35), що є природнім, 

адже, як вже зазначалося вище, першокласники відчувають потребу у позиції 

школяра, яка є для них емоційно привабливою  

 

Рис. 2.35. Середній показник рівня щастя 1-Б класу та середні 

показники по кожному з питань 

Жоден з учнів не зазначив, що не згоден з цим твердженням, лише 4 

учні (13%) не змогли визначитися з оцінкою.  

Останнє питання, навпаки, має найнижчий бал порівняно з усіма 

іншими (див. Рис. 2.35), хоча сам результат є досить високим (5,5). Це 

зумовлено тим, що багато дітей (19%) не змогли визначитися з оцінкою. 

Оскільки дослідження проводилося у вересні, це може пояснюватися тим, що 

учні першого класу ще не сформували власного бачення організації 
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шкільного життя та не мають прикладів, з якими його можливо було би 

порівняти. 

• Самостійне визначення та впровадження заходів з формування 

щасливого освітньо-виховного середовища класу. 

Головним чинником при визначенні готовності студентів до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища була їхня здатність 

до самостійного визначення та впровадження заходів для його створення. 

Саме від цього залежав рівень щастя дітей, з якими працювали учасники 

експерименту.  

Для оцінки цього показника було проведено два тестування на 

виявлення рівня задоволеності шкільним життям – на початку практичної 

частини спецкурсу та після його закінчення.  

Діяльність студентів оцінювалась шляхом порівняння результатів цих 

досліджень, результати яких представлені у Додатку В.  

Аналіз отриманих результатів підтвердив ефективність діяльності 

студентів, адже всі показники мають тенденцію до зростання, що свідчить 

про доречність заходів, що були впровадженні з метою підняття рівня 

задоволеністю шкільним життям серед учнів початкових класів.  

Таблиця 2.11 

Результати експериментальної перевірки за операційно-діяльнісним 

критерієм (динаміка у %) 

Критерії, показники, рівні 

ЕГ КГ 

До 

експ. 

Після

експ. 

При-

ріст 

Конст. 

зріз 

Контр

. зріз 

При-

ріст 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Уміння діагностувати освітньо-виховного середовище за рівнем задоволення його 

учасників: 

високий - 31,1 +31,1 - 1,87 +1,87 

середній 8,1 67 +58,9 10,1 56,3 +46,2 

низький 91,9 1,9 -90 89,9 41,83 -48,07 

 

Динаміка сформованості когнітивного критерію сформованості 

готовності студентів до формування освітньо-виховного середовища 

проявлялася в умінні діагностувати освітньо-виховного середовище за рівнем 
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задоволення його учасників (див. Табл. 2.11). Так, в ЕГ низький рівень 

зменшився з 91,9% до 1,9%, а той час як у КГ зменшився з 89,9% до 41,83%, 

в високий рівень в ЕГ зріс на 31,1%, що є дуже помітно в порівнянні з КГ, де 

позитивні зміни відбулися лише на 1,87%. 

Тож, оцінюючи  рівень сформованості готовності студентів до 

створення освітньо-виховного середовища у початкових класах за 

встановленими критеріями та показниками, ми отримали наступний 

результат: 

Таблиця 2.12  

Загальний рівень готовності студентів до формування щасливого 

освітньо-виховного середовища (у %)  

Рівні 
Груп

и 

Результат  

Динаміка Характеристика 
На 

початку 

експериме

нту 

Після 

закінченн

я 

експерим

енту 

Високий  

ЕГ 21 83 +62 

Студенти мають стійкі 

знання з теорії формування 

освітньо-виховного 

середовища, вміють 

продіагностувати  його 

стан, запропонувати нові 

рішення для його розвитку, 

практично застосовують 

різноманітні прийоми та 

методики для створення 

комфортної спокійної 

атмосфери. 

КГ 17 17 0 

Середній 

ЕГ 50 17 -33 

Студенти мають стійкі 

знання з теорії формування 

освітньо-виховного 

середовища, вміють 

продіагностувати  його 

стан, практично 

застосовують певний 

невеликий набір прийомів 

та методик для створення 

комфортної спокійної 

атмосфери, але не 

намагаються додати щось 

нове до цього переліку. 

КГ 52 56 +4 
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Продовження табл. 2.12 

Низький  

ЕГ 29 0 -29 

Студенти мають знання з 

теорії формування освітньо-

виховного середовища, 

вміють продіагностувати  

його стан, але не 

застосовують прийомів та 

методик для створення 

комфортної спокійної 

атмосфери, не намагаються 

винайти щось своє. 

КГ 31 27 -4 

 

Таким чином, з огляду на високий рівень сформованості готовності 

студентів до формування освітньо-виховного середовища згідно критеріїв, 

показників та рівнів, ефективність поетапно реалізованих педагогічних умов 

вважаємо підтвердженою, а мету дослідження досягнутою. 

Для аргументованого підтвердження того, що результати педагогічного 

експерименту не є випадковими, а забезпечені саме реалізацією 

запропонованих педагогічних умов, здійснено їх статистичну перевірку. 

На підставі даних таблиць проведено статистичний аналіз з 

використанням описових статистик – середнє арифметичне x , вибіркова 

дисперсію 2 та вибіркове середньоквадратичне відхилення рівнів 

сформованості готовності студентів до формування освітньо-виховного 

середовища. Для визначення цих статистик використовуємо такі формули: 





s

i

iinx
n

x
1

1
,  




s

i

ii nхx
n 1

22 )(
1

.    (2.1) 

Тут ix  – це рівні показників (тобто, наприклад, для показника „уміння 

діагностувати освітньо-виховного середовище за рівнем задоволення його 

учасників” низькому рівню відповідає значення 01 х , середньому рівню – 

значення 12 х  та високому рівню – значення 23 х ), s  – число рівнів 

відповідного показника, in  – відсоток студентів відповідного рівня, n  

дорівнює ста (тому, що число студентів відповідних рівнів переведено до 

відсотків). Якщо замість відсотків використовувати частки студентів 

відповідного рівня, то формули (2.1) слід записати таким чином: 
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Тут 
n

ni
i l  – це частки студентів. 

Окрім того, обчислимо відповідні вибіркові коефіцієнти варіації V для 

кожного показника за формулою: 

x
V


 .       (2.2) 

Результати обробки даних ЕГ на початку та після впровадження 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування освітньо-виховного середовища та в КГ наведено в таблиці 2.13. 

Усі попередні висновки дають підстави стверджувати про ефективність 

обґрунтованих педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до формування освітньо-виховного середовища, але для статистичного 

аналізу цього недостатньо. Проведемо більш досконалий статистичний аналіз 

узагальнених даних таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Результати статистичного аналізу в ЕГ та КГ 

 

 

Показники Г
р
у
п

а 

Середнє 

арифметичне, 
x  

Дисперсія, 
2  

Середньо-

квадратичне 

відхилення,   

Коефіцієнт 

варіації, V 

конст. 

зріз 

контр

. 

зріз 

конст. 

зріз 

контр

. 

зріз 

конст

. зріз 

контр. 

зріз 

конст

. зріз 

Конт

р. 

Зріз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У
св

ід
о

м
л
ен

н
я
 в

аж
л
и

в
о
ст

і 
р
ів

н
я
 

за
д

о
в
о

л
ен

о
ст

і 
ш

к
іл

ьн
и

м
 

ж
и

тт
я
м

 д
л
я
 п

о
в
н

о
ц

ін
н

о
го

 

р
о

зв
и

тк
у

 о
со

б
и

ст
о
ст

і 

П
о

зи
ти

в
н

е 
ст

ав
л
ен

н
я
 д

о
 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 
п

о
 ф

о
р

м
у
в
ан

н
ю

 

щ
ас

л
и

в
о

го
 о

св
іт

н
ьо

-в
и

х
о

в
н

о
го

 

се
р
ед

о
в
и

щ
а 

Е

Г 
0,72 1,13 0,34 0,29 0,56 0,54 0,77 0,49 

К

Г 
0,78 0,78 0,36 0,35 0,58 0,57 0,76 0,73 

П
р

аг
н

ен
н

я 

д
о

 

п
р
о

ф
ес

ій
н

о
г

о
 р

о
зв

и
тк

у
 

У
св

ід
о

м
л
ен

н
я
 

в
аж

л
и

в
о
ст

і 

р
ів

н
я 

за
д

о
в
о

л
ен

о
с

ті
 ш

к
іл

ь
н

и
м

 

ж
и

тт
я
м

 д
л
я
 

п
о
в
н

о
ц

ін
н

о
г

о
 р

о
зв

и
тк

у
 

о
со

б
и

ст
о

ст
і  

Е

Г 

 

0,81 1,08 0,35 0,29 0,58 0,53 0,71 0,48 

 

 



200 

Продовження табл. 2.13 
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0,51 0,72 0,36 0,41 0,57 0,63 1,17 0,92 
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0,53 0,6 0,35 0,36 0,59 0,6 1,08 1 
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0,44 0,75 0,33 0,45 0,58 0,67 1,28 0,9 

 

К

Г 

 

 

0,51 0,55 0,33 0,34 0,57 0,59 1,13 1,06 

 

Спочатку за формулами (2.1) та (2.2) знайдемо статистичні показники 

для узагальнених даних таблиць 2.6, 2.8, 2.9, 2.11. Результати наведемо у 

таблиці 2.14. 

Проаналізуємо дані таблиці 2.14. Після проведення експерименту в ЕГ 

для узагальнених даних середнє арифметичне суттєво збільшилося (з 0,69 до 

1), а в КГ не суттєво змінилося (з 0,68 до 0,73). Це вказує на ефективність 

теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування 
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освітньо-виховного середовища. З іншого боку, дисперсія у 

експериментальній групі та у контрольній групі несуттєво змінилося 

(зменшилася з 0,42 до 0,41 для експериментальної групи та лишилася 

незмінною у контрольній групі.  

Таблиця 2.14 

Статистичні характеристики динаміки сформованості готовності 

майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-

виховного середовища (%) 

Група Середнє 

арифметичне 

Дисперсія Середньоквадратичне 

Відхилення 

 конст. зріз контр. зріз конст. зріз контр. зріз конст.  зріз контр. 

Зріз 

ЕГ 
69,0

392

271
  

 

1
312

311
  42,0

392

162
  41,0

392

161
  642,042,0   63,041,0   

КГ 
68,0

182

124
  73,0

182

133
  41,0

182

75
  41,0

182

75
  638,041,0   63,041,0   

 

Однак, при обчислюванні відносного показника розсіювання значень 

рівнів навколо середнього – коефіцієнту варіації – з’ясовуємо, що у 

експериментальній групі після застосування методик розсіювання навколо 

середнього рівнів стало менше, а у контрольній групі за цей час розсіювання 

навколо середнього рівнів не суттєво змінилося. Дійсно, за даними таблиць 

2.6, 2.8, 2.9, 2.11 та формулою (2.2) для експериментальної групи: 

93,0
69,0

642,0


до
V ,     63,0

1

63,0
післяV , 

та для контрольної групи 

94,0
68,0

638,0


до
V ,     86,0

73,0

63,0


після
V . 

Таким чином, визначаємо, що одержані результати для 

експериментальної групи є більш стабільні. 

Наступним кроком статистичного аналізу була перевірка гіпотези про 

збільшення рівнів узагальнених показників в експериментальної групи за 
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допомогою критерію Стьюдента. Умовою його застосування є нормальний 

розподіл рівнів показників сформованості готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування освітньо-виховного середовища. 

Нормальний розподіл є симетричним. На симетричність розподілу та 

відповідно на нормальний розподіл рівнів указує коефіцієнт асиметрії. 

Вибіркова оцінка коефіцієнта асиметрії визначається за формулою: 








s

i

iis nxx
n

A
1

3

3
)(

1
. 

Тут, як і раніше, ix  – це рівні показників, s  – число рівнів (у нашому 

випадку 3s ), in  – відсоток студентів відповідного рівня, n  дорівнює ста 

(тому, що число студентів відповідних рівнів переведено до відсотків). 

За даними таблиць 2.6, 2.8, 2.9, 2.11 одержуємо для експериментальної 

групи: 

38,0
392

149
конст

експ
A , 003,0

392

17,1
контр

експ
A , 

для контрольної групи: 

39,0
182

71
конст

контр
A , 33,0

182

61
контр

контр
A . 

Порівнявши ці значення з критичним значення коефіцієнту асиметрії 

для об’єму вибіркових даних n 1 =392  416,01 крА  для експериментальної групи 

та n 2 =182  429,02 крА  відповідно, робимо висновок: коефіцієнт асиметрії для 

експериментальної групи та контрольної групи несуттєво відрізняється від 

нуля. Це вказує на нормальний розподіл рівнів серед студентів груп. Таким 

чином, ми можемо використовувати t-критерій Стьюдента. 

Сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези для 

експериментальної та контрольної груп. Отже, нульова гіпотеза 0H  полягає у 

наступному: різниця середніх показників двох сукупностей об’єктів – 

експериментальної (контрольної) групи до і після застосування методик 

несуттєва для 221  NNk  ступенів свободи, тобто високий рівень 

готовності майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-
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виховного середовища у експериментальній групі пояснюється випадковими 

чинниками. 

Альтернативна гіпотеза 1H  полягає у наступному: різниця середніх 

показників двох сукупностей об’єктів – експериментальної (контрольної) 

групи до і після застосування методик суттєва для 221  NNk  ступенів 

свободи, тобто саме запровадження обґрунтованої дидактичної системи 

пояснює високий рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до 

формування освітньо-виховного середовища у експериментальній групі. 

Емпіричне значення t-критерію Стьюдента визначається за формулою: 

2

2

2

1

2

1

12

NN

xx
t







 ,      (2.3) 

де 1x  та 2x  – середні показники, що порівнюються (середні показники 

готовності майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-

виховного середовища); 

1N , 2N  – кількість студентів у групі (експериментальної або 

контрольної) до і після експерименту (у нашому випадку 21 NN  ); 

2

1 , 2

2  – значення дисперсії ознаки, що аналізується. 

При рівні значущості p=0,05 відповідне табличне значення критерію 

Стьюдента є 96,1таблt , тоді як фактичне за даними таблиць (2.6, 2.8, 2.9, 2.11) 

та формулою (2.3)  

для експериментальної групи за визначеними критеріями: 

иймотиваційнtфакт  11,4експ  

 

йкогнітивниtфакт  63,4експ

 

ийрефлексивноцінноtфакт  54,3експ  

 

йдіяльнісниопераційноtфакт  42,3експ  
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для контрольної групи за визначеними компонентами: 

иймотиваційнtфакт  96,0контр  

 

йкогнітивниtфакт  89,0контр  

ийрефлексивноцінноtфакт  09,1контр  

йдіяльнісниопераційноtфакт  01,1контр  

 

Отже, фактичне значення різниці середніх для експериментальної 

групи більше табличного критичного, а, й отже, можна зробити висновок, що 

різниця між середніми величинами рівнів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування освітньо-виховного середовищау 

експериментальній групі є статистично значущою, а різниця між двома 

сукупностями (контингентом експериментальної групи до і після 

впровадження педагогічних умов) суттєва та не випадкова.  Цей факт є 

підставою до відхилення нульової гіпотези та прийняття альтернативної для 

експериментальної групи. 

Навпаки, фактичне значення різниці середніх для контрольної групи 

менше табличного критичного, а, й отже, можна зробити висновок, що 

різниця між середніми величинами рівнів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування освітньо-виховного середовища 

контрольної групи є статистично незначущою та пояснюється випадковими 

чинниками. Цей факт є підставою для прийняття нульової гіпотези для 

контрольної групи. 

За всіма критеріями підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до формування освітньо-виховного середовища, середня арифметична 

величина КГХ  суттєво відрізняється від такої в ЕГХ  (t-розр.(2,69) >  t-

табл.(1,96); Р>0,05), що вказує на істотні зрушення, які відбулися у процесі 

проведення формувального етапу педагогічного експерименту. Найвищі 
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результати одержано за когнітивним (t-розр.=4,63) та мотиваційним (t-

розр.=4,11) критеріями. Проте за всіма трьома спостерігаються позитивні 

зміни (зокрема, оцінно-рефлексивний (t-розр.=3,54). А відтак, розроблені, 

теоретично обґрунтовані та експерементально перевірені педагогічні умови 

створення щасливого освітньо-виховного середовища є ефективними й 

можуть бути запропоновані для розповсюдження. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Наведено програму експериментальної перевірки ефективноті 

поетапної реалізації педагогічних умов для ефективної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів, яка включала три етапи: констатувальний етап 

(етап діагностики освітньо-виховного середовища початкових класів та рівня 

готовності майбутніх учителів до його формування), формувальний етап 

(проведення аудиторних занять зі студентами та безпосереднє втілення 

їхнього змісту під час педагогічної практики), контрольний етап (етап 

визначення ефективності поетапно реалізованих педагогічних умов за 

матеріалами формувального експерименту). 

Викладено суть констатувального етапу експерименту, під час якого 

проводилось опитування серед учнів початкової школи з метою виявлення 

елементів освітньо-виховного середовища, які найбільше впливають на 

відчуття щастя учнів початкових класів, на основі розробленої модифікації 

проективної психологічної методики Джозефа М. Сакса. Методика 

складалася з 6 блоків: щастя у школі, щастя у навчанні, щастя у спілкуванні з 

однолітками, щастя у спілкуванні з учителем, щастя у родині і щастя у 

майбутньому, що були виділені за основними сферами життєдіяльності 

дитини молодшого шкільного віку. На цьому ж етапі було проведено 

тестування та анкетування студентів для визначення рівня сформованості 

знань про щасливе освітньо-виховне середовище, яке показало недостатність  
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теоретичної та практичної бази для ефективної професійної діяльності 

майбутніх учителів по створенню освітньо-виховного середовища. 

Описано процес поетапної реалізації педагогічних умов на 

формувальному етапі експерименту, до якого входило проведення 

аудиторних занять зі студентами (лекційні та практичні заняття, самостійна 

та індивідуально-дослідна робота студентів), тобто теоретичний етап, та 

практична діяльність студентів в реальних умовах загальноосвітнього 

навчального закладу, тобто практичний етап. Під час занять студентам була 

запропонована теоретична база та практичні прийоми та методики роботи з 

формування щасливого освітньо-виховного середовища у початкових класах 

за програмою спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне середовище у 

початковій школі” з прикладами матеріалів занять та завдань для самостійної 

роботи студентів. Протягом педагогічної практики  студенти досліджували 

стан щасливого освітньо-виховного середовища за допомогою діагностичних 

методик, педагогічного спостереження, бесід тощо, розробляли та втілювали 

на практиці план заходів задля підвищення рівня задоволеності шкільним 

життям усіх учасників освітньо-виховного середовища, систематично 

проводили аналіз власної діяльності за допомогою самоаналізу, опитувань, 

бесід тощо. 

Проведено аналіз даних, отриманих під час констатувального та 

формувального етапів, на основі розроблених критеріїв та їх показників, а 

саме: мотиваційний (усвідомлення важливості рівня задоволеності шкільним 

життям, позитивне ставлення до його формування, прагнення до 

професійного розвитку у цьому питанні); когнітивний (сформованість 

науково-теоретичних та практичних знань про  щасливе освітньо-виховне 

середовище); оцінно-рефлексивний (здатність до оцінки ситуації та 

результатів власної діяльності в її контексті); операційно-діяльнісний 

(діагностування освітньо-виховного середовища за рівнем задоволеності,  

визначення та впровадження заходів з формування щасливого освітньо-

виховного середовища). Аналіз отриманих результатів показав високий 
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рівень готовності до створення освітньо-виховного середовища у переважної 

більшості студентів, що доводить ефективність розроблених та поетапно 

реалізованих педагогічних умов.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Результати дослідження підтвердили основні положення дисертації і 

дають підстави зробити такі висновки: 

1. Виявлено особливості підготовки майбутніх учителів початкових 

класів, які зумовлюються віковими особливостями учнів молодшого 

шкільного віку, співвідношенням навчання та виховання у професійній 

діяльності та складністю методичної підготовки з огляду на різноплановість 

навчальних дисциплін. З урахуванням недоліків сучасної педагогічної освіти 

аспектами поліпшення підготовки майбутніх учителів початкових класів є: 

надання більшої кількості практичних знань в якості інструментів 

проведення ефективної педагогічної діяльності, що особливо стосується 

управління процесами в класі, відпрацювання набутих знань на практиці для 

подолання розриву між теоретичним матеріалом та навичками його 

застосування, більш об’ємна та глибока психологічна підготовка 

майбутнього учителя початкових класів для полегшення професійної 

комунікації.  

2. Визначено сутність поняття „щасливе освітньо-виховне 

середовище” та його характеристики через поєднання визначення освітньо-

виховного середовища як системи освітньо-виховних впливів та умов, що 

створюють можливість для формування і розвитку особистості, розкриття її 

інтересів та здібностей завдяки соціальному й просторово-предметному 

оточенню, та рис щастя(самостійність, наявність розвитку, приналежність до 

соціуму, взаємодія з іншими людьми, творча активність і праця), виділених 

завдяки аналізу творчості видатних педагогів. Поняття „щасливе освітньо-

виховне середовище” визначається як сукупність освітньо-виховних впливів 

та умов, що поєднує можливості для вільного і комфортного всебічного 

розвитку та тісний взаємозв’язок учасників навчально-виховного процесу 

(педагога, учнів, батьків), а також характеризується їхнім відчуттям 

глибокого задоволення та радості. Встановлено, що щасливе освітньо-

виховне середовище повинно характеризуватися різноманітністю та легкістю 
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трансформації предметно-просторового компоненту освітньо-виховного 

середовища, комфортною атмосферою для учасників освітньо-виховного 

процесу та можливістю самовираження крізь поєднання навчальної, 

дослідницької та творчої діяльності. 

3. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено сукупність педагогічних умов створення щасливого освітньо-

виховного середовища, до якої було віднесено: 1) створення індивідуальної 

освітньої траєкторії учня, тобто забезпечення варіативності (здатності 

надавати учням великий спектр можливостей вибору серед повноцінних, 

своєрідних та цікавих варіантів наповнення навчання та шляхів його 

засвоєння), надмірності середовища (суттєвого перевищення навчальних 

потреб та можливостей учнів) і співробітництва з родинами учнів 

(позитивної взаємодія, в якій цілі та інтереси учасників співпадають); 

2) створення позитивної психологічної атмосфери в класі, компонентами якої 

є фізичне  оточення, рівноправ’я та повага до особистості, віра в сили кожної 

дитини, відверте та зрозуміле спілкування, задоволеність діяльністю, 

організація спільної діяльності та авторитет учителя.  

4. Визначено етапи реалізації сукупності педагогічних умов у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів спецкурс: 

теоретичний та практичний. Теоретичний етап уключав проведення 

аудиторних занять в рамках спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне 

середовище у початкових класах”, метою якого було розширення 

професійних знань студентів, ознайомлення майбутніх учителів початкових 

класів з практичними інструментами створення та підтримки щасливого 

освітньо-виховного середовища у початковій школі. На практичному етапі 

проходило безпосереднє втілення їх змісту під час педагогічної практики 

тривалістю в один навчальний рік. 

5. Уточнено критерії, показники, рівні готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища. Було виділено 4 критерії: мотиваційний, показниками якого є 
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усвідомлення важливості рівня задоволеності шкільним життям, позитивне 

ставлення до його формування, прагнення до професійного розвитку у цьому 

питанні; когнітивний, показником якого є сформованість науково-

теоретичних та практичних знань про  щасливе освітньо-виховне 

середовище; оцінно-рефлексивний, показником якого є здатність до оцінки 

ситуації та результатів власної діяльності в її контексті; операційно-

діяльнісний, показниками якого є діагностування освітньо-виховного 

середовища за рівнем задоволеності, визначення та впровадження заходів з 

формування щасливого освітньо-виховного середовища. Також було 

визначено та схарактеризовано показники рівня готовності: низький, 

середній, високий.  

Аналіз отриманих результатів показав високий рівень готовності до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища у 83% студентів та 

підвищення ступеню задоволеності життям серед учнів початкових класів у 

середньому на 18%, що доводить ефективність поетапної реалізації 

розробленої сукупності педагогічних умов.  

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів підготовки 

майбутніх учителів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища. Наприклад, додаткового вивчення потребує процес підготовки 

майбутніх учителів середньої школи до досліджуваної проблеми задля 

встановлення наступності. Також доцільно приділити увагу порівнянню 

підходів до формування щасливого освітньо-виховного середовища у 

вітчизняній та закордонних наукових школах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Матеріали до розділу 1 

Таблиця А.1 

Фактори, що мають зв'язок з відчуттям щастя 

Щастя має зв'язок з: Щастя не має зв'язок з: 

Оптимізм Вік 

Екстравертність, соціальні зв’язки  Фізична привабливість 

Шлюб Гроші 

Наявність цікавої роботи Стать 

Релігія і духовність  Рівень освіти 

Вільний час Наявність дітей 

Гарний сон і фізичні вправи Рівень безпеки у суспільстві 

Соціальне положення Якість житла 

Суб’єктивне здоров’я  Об’єктивне здоров’я  

 

Таблиця А.2 

Вимоги до комфортного та здорового навчання 

№ 

з/п 
Категорія Вимоги 

1 Освітлення Оптимальний рівень природного освітлення 

забезпечується при верхньому і боковому 

освітленні приміщень. Природне освітлення 

повинно бути рівномірним і не створювати блиску. 

За умов занадто яскравого природного освітлення 

обов'язковим є  облаштування навчального 

кабінету сонцезахисними засобами. З вересня до 

травня необхідно підвищувати рівень освітлення 

навчальних приміщень за допомогою штучного 

освітлення. 

2 Тепловий режим Температура повітря в класах і кабінетах повинна 

бути 17-20 градусів, відносна вологість повітря – 

40 -60%.  

3 Провітрювання Класні кімнати та кабінети провітрюють на 

перервах протягом всього року упродовж  1 – 10 

хвилин залежно від погодних умов.  

4 Рівень шуму Навчальні класи і кабінети мають бути 

ізольованими від приміщень, які є джерелами 

шуму і запахів. 

5 Водопостачання У всіх навчальних приміщеннях встановлюються 

умивальники. 



233 

Таблиця А.3 

Структура спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне середовище у 

початковій школі” 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

1,5  

Галузь знань 

 

01 Освіта/Педагогіка 
Варіативна 

Напрям підготовки 

 

0101 Педагогічна освіта  

Модулів – 4  

Спеціальність  

(професійне спрямування):  

 

013 Початкова освіта 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 

 Підготовка 

методичного 

портфелю „Щасливе 

освітньо-виховне 

середовище” 

IV - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 45 год. 

2 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 год. 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 2 год. 

Освітньо- кваліфікаційний 

рівень: 

 

Бакалавр 

8 год. - 

Практичні, 

семінарські 

18 год. - 

Самостійна робота 

15 год. - 

ІНДЗ: 4 

Вид контролю: залік 
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Таблиця А.4 

Спецкурс „Щасливе освітньо-виховне середовище у початковій 

школі” 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

Л П Лаб Інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Щастя у 

міждисциплінарному 

ракурсі. 

 

2 

 

2 - - - - 

Тема 2. Особливості 

щасливого освітньо-

виховного 

середовища. 

2 2 - - - - 

Разом за змістовим 

модулем  1 
4 4 - - - - 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Саморозвиток 

та самовдосконалення 

вчителя. 

7 - 4 - - 2 

Тема 4. Методики 

зняття професійного 

стресу. 

4 - 2 - - 2 

Тема 5. Ефективна 

взаємодія та 

комунікація. 

7 - 4 - 1 2 

Разом за змістовим 

модулем  2 
18 - 10 - 1 6 

Змістовий модуль 3 

Тема 6. 

Індивідуалізація 

освіти. 

6 2 2 - - 2 

Тема 7. Шляхи 

самовираження учнів. 
4 - 2 - 1 2 

Тема 8. Комфортність 

освітньо-виховного 

середовища. 

5 - 2 - 1 2 

Разом за змістовим 

модулем  3 
15 2 6 - 2 6 
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Продовження таблиці А.4 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

Л П Лаб Інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 4 

Тема 9. Залучення 

батьків до створення 

освітньо-виховного 

середовища  

2 2 - - - - 

Тема 10. Інтернет-

простір в освітньо-

виховному 

середовищі. 

6 - 2 - 1 3 

Разом за змістовим 

модулем  4 
8 2 2 - 1 3 

Усього годин 45 8 18 - 4 15 
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Додаток Б  

Порівняльний аналіз рівня щастя учнів перед початком та після 

закінчення експериментальної діяльності 

 

Таблиця Б.1.  

№ 

з/п 
Клас 

Рівень щастя учнів 
Динаміка, % 

До експерименту Після експерименту 

Харківський ліцей № 141 

1 1-А 4,1 6 +27,1 

2 1-Б 5,5 6,4 +12,9 

3 2-А 5,2 5,5 +4,3 

4 2-Б 5 5,9 +12,9 

5 2-В 6,1 6,5 +5,7 

6 3-А 3,7 4,8 +15,7 

7 3-Б 4 6,2 +31,4 

8 3-В 5,1 6,4 +18,6 

9 4-А 3,7 4,9 +17,1 

10 4-В 3,9 5,2 +18,6 

Харківська загальноосвітня школа № 165 

11 1-А 4,6 6 +20,0 

12 1-Б 5,7 6,4 +10,0 

13 2-А 3,5 5 +21,4 

14 2-Б 5,3 6,7 +20,0 

15 3-А 4,2 5 +11,4 

16 3-Б 4,7 5,9 +17,1 

17 4-Б 5,8 6,4 +8,6 

Харківська загальноосвітня школа № 122 

18 1-А 3,6 4,2 +8,6 

19 1-В 4,9 5,2 +4,3 
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Подовження таблиці Б.1.  

№ 

з/п 
Клас 

Рівень щастя учнів 
Динаміка, % 

До експерименту Після експерименту 

20 1-Г 3,8 5,6 +25,7 

21 2-А 4,1 6,5 +34,3 

22 2-Б 3,7 4,8 +15,7 

23 2-В 5,5 6,7 +17,1 

24 2-Г 4,6 5,7 +15,7 

25 3-А 4,7 5,2 +7,1 

26 3-Б 3,9 4,6 +10,0 

27 3-В 5 6,7 +24,3 

28 3-Г 4,16 6,5 +33,4 

29 4-А 5,2 6,6 +20,0 

30 4-Б 3,5 4,9 +20,0 

31 4-В 5,6 6,7 +15,7 

Харківська загальноосвітня школа № 111 

32 1-А 3,9 5,6 +24,3 

33 1-Б 4,9 6,2 +18,6 

34 2-А 6 6,7 +10,0 

35 2-Б 3,5 6 +35,7 

36 3-А 3,8 5,6 +25,7 

37 3-Б 4,5 5,3 +11,4 

38 4-А 6,1 6,8 +10,0 

39 4-Б 4 5,1 +15,7 

Харківська загальноосвітня школа № 42 

40 1-А 4,9 6,1 +17,1 

41 1-Б 5,2 6,6 +20,0 

42 2-А 4,3 6,1 +25,7 

43 2-Б 3,6 5,8 +31,4 
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Подовження таблиці Б.1.  

№ 

з/п 
Клас 

Рівень щастя учнів 
Динаміка, % 

До експерименту Після експерименту 

44 3-А 5,1 6,3 +17,1 

45 3-Б 3,8 5,6 +25,7 

46 4-А 5,7 6,5 +11,4 

47 4-Б 3,6 5,9 +32,9 

Середній показник динаміки змін +18,3 
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Додаток В 

Матеріали для проведення заходу „Коло таємниць” 

 

 Питання для обговорення: 

• Як би ти хотів зустріти Новий Рік, якщо б не було ніяких обмежень? 

• Що тобі найбільше запам’яталося з того часу, коли ти ще не ходів до 

школи? Чому саме це? 

• Яка твоя улюблена гра? Чому саме ця? 

• Як виглядає твій ідеальний тиждень канікул?  

• Який подарунок ти би хотів подарувати своєму другу? 

• Яке твоє улюблене свято? Чому? 

• Яка твоя улюблена книга? Чому? 

• Якщо ти би міг жити у будь-якій вигаданій країні (наприклад, Нарнія, 

Смарагдове місто), яку б країну ти обрав? Чому саме там?   

• Чи знаєш ти друзів своїх батьків? Які вони? 

• Який твій улюблений казковий герой? Чому? 

• Чи є в тебе улюбленець? Як його звуть? Якого улюбленця ти хотів би 

мати? Чому? 

• Кого з усіх людей у світі, реальних або вигаданих, ви би хотіли 

запросити у гості? 

• Чи хочеш ти бути відомим? А чим саме? 

• Як виглядає твій ідеальний день? 

• Назви три речі, у чому ти схожий зі своїм сусідом справа? 

• За що ти найбільше вдячний своїм батькам? 

• Про який вчинок у житті ти шкодуєш? Чому? 

• Який найкращій подарунок ти отримав у своєму житті? Чому він 

найкращій? 

• Якщо ти би міг обрати будь яку здатність (реальну чи вигадану), щоб 

це було? 
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• Що ти мрієш зробити?  

• Якщо б ти міг повернутися у минуле, куди б ти відправився? 

• В якій ситуації ти найбільше злякався? 

• Якім своїм вчинком ти найбільше пишаєшся? 

• Що ти найбільше цінуєш у дружбі? 

• Як у твоїй родині відзначають свята? Що тобі в цьому найбільше 

подобається? 

• Якщо б ти міг поїхати у будь-яке місце на Землі, куди би ти поїхав? 

Чому? 

• Що найсмішніше трапилося с тобою, коли ти був маленьким? 

• Який предмет у школі для тебе найцікавіший? Чому? 

• Уяви, що ти летиш на іншу планету назавжди. З тобою летять твої 

близькі та домашні улюбленці. Тобі можна взяти з собою щось одне. Що це 

буде? Чому? 
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Додаток Д  

Управління процесами в класі 

 

 Д.1. Правила поведінки в класі 

Важливо, щоб формулювання кожного з пункту правил було чітким та 

зрозумілим для дітей, адже вони будуть своєрідними законами класу, на 

основі яких учні будуть вибудовувати власну лінію поведінки.  

Процес створення правил поведінки в класі: 

• попросіть дітей назвати цілі, задля яких вони приходять до школи. 

Запишіть ці цілі на дошці;  

• розподіліть учнів на групи з 4 – 5 дітей; 

• запропонуйте представникам кожної групи обрати номер групи шляхом 

„сліпого вибору”; 

• попросіть дітей у групах скласти перелік правил поведінки, які 

допоможуть їм досягти визначених цілей; 

• кожна з груп по черзі презентує свої пункти правил, доповнюючи 

правила, які вже були названі. Вчитель записує ідеї на дошці; 

• якщо учні пропонують негативне формулювання, наприклад, „Не 

порушувати правила”, запропонуйте відповідне позитивне формулювання, 

наприклад, „Дотримуватися правил”; 

• всі запропоновані учнями ідеї об’єднайте в 10 найважливіших правил 

поведінки у класі, запишіть їх та розмістіть так, щоб їх можна було легко 

побачити.  

 

Д.2. Правила заохочення та покарання 

• заохочуйте старанність дитини та зусилля, докладені під час виконання 

завдання, навіть якщо результат не є ідеальним; 

• оцінюйте досягнення, а не особистість дитини; 
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• чітко визначайте, що саме з дій дитини вартує заохочення, адже 

загальна похвала не має великої ефективності, а інколи може сприйматися, як 

нещирість; 

• похвала повинна бути поміркованою, обґрунтованою та заслуженою. 

Дитина, яка отримує заохочення за будь-яку дрібницю, перестає її сприймати 

як нагороду, а сама похвала втрачає цінність та педагогічний вплив. Більш 

того, перевищене заохочення може призвести до протилежного результату: 

дитина починає себе погано поводити, лінуватися, тощо. Бажано також 

супроводжувати похвалу підвищенням вимог до діяльності дитини; 

• заохочення потребує кожна дитина незалежно від особистого ставлення 

до неї однолітків та педагога; 

• оцінюючи діяльність дитини, в якій є як переваги, так і недоліки, 

закінчіть характеристику саме перевагами; 

• у заохоченнях уникайте порівнянь, особливо з іншими людьми, адже 

похвала вчителя повинна бути безумовною; 

• супроводжуйте слова заохочення невербальними компонентами 

(відповідною мімікою, посмішкою, жестами), тим самим підсилюючи вплив 

похвали; 

• будуйте речення заохочення за допомогою фраз типу „Я дуже радий, 

що…”, „Мені так приємно, що…”, „Я пишаюся тим, що…”. Подібні „Я-

послання” сприяють більш тісним та довірливим відносинам між учителем та 

учнями; 

• формулюйте фрази заохочення таким чином, щоб дитини могла сама 

зробити висновки про свою діяльність. Наприклад, замість фрази: 

„Молодець!” З тебе вийде гарний письменник! при оцінюванні твору, краще 

сказати: „Твоє оповідання мене дуже зацікавило!” Такий метод допоможе 

учням повірити у власні сили значно швидше. Більш того, подібні фрази є 

більш особистими, тож будують більш близькі стосунки між учнем та 

вчителем; 
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•   не заохочуйте те, що є елементом природної поведінки дитини. Тобто, 

якщо учень зробив щось корисне, наприклад, прибрав своє робоче місце або 

самостійно одягнувся, заохочення може лише образити його, адже буде 

сприйматися як сумнів у його власних силах та соціальності; 

• заохочення може бути наслідком гарного вчинку, але не мотивацією 

для його вчинення, адже роблячи щось заради нагороди, діти не навчаться 

отримувати задоволення від самого процесу діяльності.  

 

Д.3. Правила покарання: 

• покарання не повинно шкодити ні фізичному, ні психічному здоров’ю 

дитини; 

• покарання повинно бути справедливим, а вчитель повинен бути 

переконаний у його доречності;   

• за одне порушення – одне покарання. У разі декількох порушень, 

покарання повинно бути суворим, але лише одним; 

• покарання повинно бути своєчасним, тобто нерозривно пов’язаним у 

часі з порушенням;  

• покарання не повинно принижувати дитину, будуватися на її фізичних 

або будь-яких інших особливостях, які можуть виставити дитину у 

неприглядному вигляді;  

• покарання повинно бути логічним наслідком порушення, а вчителеві 

слід показати дитині, що їхні особисті стосунки від цього не змінюються;  

• отримання покарання повинно означати отримання вибачення. Будь-які 

докори щодо порушення після отримання покарання можуть призвести до 

втрати педагогічного сенсу самого покарання.   
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Додаток Е 

Структура учнівського портфоліо 

 

• Титульний лист. Містить фотографію дитини, її ім’я та по батькові. 

Оформлення повинно подобатися власнику портфоліо, викликати бажання 

відкривати його знов і знов.   

• Розділ „Мій світ”. Цей розділ може містити будь-яку інформацію, що 

викликає зацікавлення у дитини. Це можуть буди історичні та сучасні дані 

про ім’я та прізвище дитини; розповідь про родину та генеалогічне древо; 

цікаві факти про рідне місто, вулицю чи будинок; фотографії друзів та 

короткі розповіді про них; інформація про школу, педагогів та улюблені 

шкільні предмети тощо. 

• Розділ „Моє навчання”. В цьому розділі зберігаються вдало написані 

контрольні роботи, цікаві проекти та твори. Корисно зробити окремі аркуші 

для кожного з предметів, щоб можна було легко побачити свої успіхи у 

кожному з них. У цьому розділі також можна розмістити графік покращення 

техніки читання, щоденник читача тощо.  

• Розділ „Моє суспільне життя”. До цього розділу можна додавати все, 

що виходить за межі навчальної діяльності. Інформацію для цього розділу 

зручно оформлювати у вигляді статей з ілюстраціями. Наприклад, після 

участі у шкільній виставі дитина описує цей творчий досвід, обирає декілька 

найкращих, на її погляд, фотографій та оформлює все це на окремому 

аркуші, який додається у портфоліо.  

• Розділ „Моя творчість”. Цей розділ складається з малюнків, 

оповідань, казок, віршів, які склала дитина. Якщо творчу роботу фізично не 

можливо розмістити у портфоліо, доречним буде розміщення її фотографії. 

Якщо творча робота брала участь у конкурсі або виставці, необхідно додати 

інформацію про захід. Будь-які згадки про цей захід у ЗМІ також будуть 

цінними та цікавими, тому їх слід зберігати у цьому розділі.   
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• Розділ „Мої враження”. Роки навчання у початковій школі насичені 

культурними заходами різного характеру: відвідування музеїв, театрів, 

історичних місць тощо. Для того, щоб зберегти емоції та висловити свої 

враження від екскурсії, після кожної поїздки дитина може виконувати якесь 

творче завдання, супроводжуючи його своїми коментарями. Це може бути 

колаж з фотографій, власноруч намальована мапа місцевості або цікаві 

деталі, побачені на екскурсії, стаття-відгук або будь-які інші творчі роботи. 

• Розділ „Мої досягнення”. Цей розділ повинен містити дипломи, 

сертифікати, подяки, отримані дитиною. Сюди також додають шкільні табелі.  

• Розділ „Відгуки та побажання”. Цей розділ є дуже важливим для 

формування об’єктивної самооцінки учня та зближення з педагогом. Тут 

педагоги та керівники можуть записати відгуки про діяльність учня та поради 

щодо подальшої роботи над собою. Наприклад, замість звичного „Подяка за 

участь!” у щоденнику в портфоліо можна записати „Брав участь у 

доброчинному проекті „Маленьке щастя”, присвяченому підтримці 

безпритульних тварин. Знайшов для притулку такі цінні речі, як повідець та 

ошийники, виявляв активність та уважність під час прогулянки з собаками”.  

• Розділ „Моя гордість”. Періодично (переважно перед початком 

нового навчального року) зміст учнівського портфоліо оновлюють. Більшість 

робіт та документів переміщують у спеціально відведену „архівну” коробку, 

тим самим звільнюючи місце для нових досягнень, але те, що представляє 

найбільшу цінність та чим найбільше пишається дитина, розміщується в 

цьому розділі. 
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Додаток Ж 

Методики дослідження щастя 

 

Ж.1. Модифікація проективної методики Д. М. Сакса для 

дослідження чинників щастя в початковій школі 

I. Щастя в школі. 

1. Для відчуття повного щастя в школі мені потрібно… 

2. Самий щасливий момент у школі – це… 

3. Коли я довго не був у школі, я сумую за… 

4. Я був би дуже щасливим у школі, якщо б не… 

5. Я ходжу до школи для того, щоб… 

II. Щастя у навчання. 

1. Коли я виконую завдання, найбільше мене тішить… 

2. Коли я читаю книгу або розв’язую завдання, я відчуваю… 

3. Найбільш захопливе у завданнях – це… 

4. Якщо б я міг зробити щасливими всіх учнів, я би… 

5. Якщо в мене вийшло виконати завдання, я відчуваю… 

III. Щастя у спілкуванні з однолітками. 

1. Я дуже радію, що мої друзі… 

2. Я відчуваюзахват від спілкування, коли… 

3. Я був би щасливим, якщо б мої друзі… 

4. Я відчуваю себе щасливим, коли мої друзі не… 

5. Вважаю, що більшість моїх однолітків…  

IV. Щастя у спілкуванні з учителями. 

1. Мене дуже тішить, коли мій вчитель… 

2. Якщо вчитель мене хвалить, я… 

3. Якщо вчитель мною незадоволений, я… 

4. Справжнє щастя – це коли вчитель… 

5. Я був би по-справжньому щасливим, якщо б учитель не…. 

V. Щастя з батьками.  

1. Моя мама найщасливіша, тому що… 

2. Мій тато найщасливіший, тому що… 

3. Коли я разом із батьками, я відчуваю… 

4. Я щасливий дома, коли… 

5. Я відчуваю щастя від спілкування з батьками, якщо не… 

VI. Щастя у майбутньому. 

1. Коли я подорослішаю, то буду самим щасливим, якщо… 
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2. Коли я буду дорослим, то обов’язково… 

3. Всі дорослі радіють, коли… 

4. Коли я виросту, я буду щасливим, якщо не…  

5. Обов’язково прийде той день, коли…  

 

Ж.2. Модифікація методики SWLS для вимірювання рівня 

задоволеності шкільним життям у початковій школі  

 

Постав оцінку кожному твердженню: 

 

1. Моя школа близька до того, як я її уявляв _______ 

2. Умови у моїй школі чудові _______ 

3. Я задоволений моїм шкільним життям _______ 

4. У школі я отримую важливі речі, які я хочу _______ 

5. Якщо б зміг змінити щось у школі, я б майже нічого не змінив _______ 

 

Роз’яснення Оцінка 

Зовсім не згоден 1 

Не згоден 2 

Трошки не згоден 3 

Не визначився 4 

Майже згоден 5 

Згоден 6 

Повністю згоден 7 
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Ж.3. Приклади звітів студентів 
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Додаток З 

Матеріали для створення навчальних центрів: 

постери для бібліотеки (на матеріалі книги К. Питерс и Ч. Карл) 

Рис. З.1 
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Рис. З.2 
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Рис. З.3 
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Рис. З.4 
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Рис. З.5 
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Рис. З.6. 
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Рис. З.7. 
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Додаток К  

Список опублікованих праць дисертанта за темою дисертації 

 

Статті у фахових наукових та наукометричних виданнях України: 

1. Ісаєва М. Є. Соціалізація як завдання вчителя початкових класів в 

умовах освітньо-виховного середовища класу. Проблеми підготовки 

сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О.О., 

2012. Випуск 5. Ч. 2. С. 116 – 122. 

2. Ісаєва М. Є. Вплив освітньо-виховного середовища класу на 

педагогічний моніторинг як одне із завдань учителя початкової школи. 

Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць 

(Педагогічні науки). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. 

№2 (18). С. 62 – 65.  

3. Ісаєва М. Є. Вплив освітньо-виховного середовища на організацію 

перерви в початкових класах. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ, 

2014. Вип. 35 (88). С. 416 – 420. 

4. Ісаєва М. Є. Визначення поняття „щастя”: педагогічний аспект. 

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: 

збірник наукових праць Херсонського національного технічного 

університету. Херсон: Грінь Д.С., 2014. Т 1. Вип. 1 (12). С. 32 – 34. 

5. Ісаєва М. Є. Визначення щастя: філософський та психологічний 

аспекти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. 

Вип. 39 (92). С. 220 – 225. 

6. Ісаєва М. Є. Уявлення про щастя в основних сферах 

життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових 

праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 42 (95). С. 467 – 474. 
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7. Матвієнко М. Є. Саморозвиток та самовдосконалення студентів на 

практичному етапі профільної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до формування освітньо-виховного середовища. Педагогіка та 

психологія: зб. наук. пр. Харків: видавець Рожко С. Г., 2017. Вип. 57. С. 137 – 

146.  

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

8. Ісаєва М. Є. Освітньо-виховне середовище: поняття, структура. 

Україна наукова: збірка наукових праць по матеріалам Всеукраїнської 

наукової конференції „Другі наукові читання „Україна наукова”. Київ: 

НАИРИ, 2011. С. 16 – 18. 

9. Ісаєва М. Є. Освітньо-виховне середовище як складова підготовки 

вчителів початкових класів. Професіоналізм педагога в контексті 

європейського вибору України: якість освіти – основа 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, Ялта (22 – 24 вересня 2011 року). Ялта: 

РВНЗ КГУ, 2011. Ч. 1. С. 151 – 153. 

10. Ісаєва М. Є. Професійні завдання учителя початкових класів. 

Сучасні наукові дослідження у галузі професійної педагогічної освіти: 

матеріали Всеураїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 30 

березня 2012 р.). Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. С. 28 – 32. 

11. Ісаєва М. Є. Рівень професійної педагогічної мотивації до 

створення освітньо-виховного середовища. Перспективні напрямки світової 

науки: збірник статей учасників другої міжнародної (двадцять другої 

всеукраїнської) науково-практичної конференції „Інноваційний потенціал 

світової науки ХХІ сторіччя” (4-9 листопада 2013 р). Т. 1 (Науки 

гуманітарного циклу). Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. С. 19 – 21. 

12. Исаева М. Е. Проектная деятельность младших школьников в 

условиях учебно-воспитательной среды. Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования: материалы международной 

научно-практической конференции (Белгород, 28 ноября 2013 года), в 3 ч. 
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Белгород: ОВАОУ ДПО „БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ”, 2013. Ч. 1. С. 336 – 340. 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час участі в 

наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного 

рівня: Міжнародних – „Професіоналізм педагога в контексті європейського 

вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця” (Ялта, 2011), „Інноваційний потенціал світової науки 

ХХІ сторіччя” (Запоріжжя, 2013), „Современные образовательные ценности и 

обновление содержания образования” (Белгород, 2013); Всеукраїнських – 

„Другі наукові читання „Україна наукова” (Київ, 2011), „Сучасні наукові 

дослідження у галузі професійної педагогічної освіти” (Умань, 2012).  

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки 

на засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (впродовж 2010 – 2016 рр.). 
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