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ПЕРЕДМОВА

Соціальна компетентність — одна з базових життєвих ком-
петентностей людини. Від рівня її сформованості залежить як 
успішна реалізація природного потенціалу кожної людини, 
так і розвиток, економічне зростання та добробут суспільства 
загалом. У часи реформування національної системи освіти й 
переходу до педагогіки партнерства особливо актуальним стає 
пошук нових методів формування соціальної компетентності в 
її оновленому змісті.

Глобальні процеси, зокрема стрімкий розвиток інформа-
ційно-комунікативних технологій, поширення спілкування в 
соцмережах, виникнення інфодемії на тлі вірусних пандемій, 
періоди вимушеної соціальної ізоляції, дистанційне навчання, 
висувають нові вимоги до соціальних знань, умінь і навичок 
кожної людини. 

До затвердженого у 2020 р. Професійного стандарту вчите-
ля включено соціальну й емоційно-етичну компетентності, які 
сприяють наскрізному формуванню соціальної компетентності 
в учнів/учениць під час освітнього процесу. 

Розробники реформи «Нова українська школа» (НУШ) 
вважали «надважливою орієнтацію навчального процесу на 
такі цінності, як: морально-етичні (гідність, чесність, спра-
ведливість, турбота, повага до життя, повага до себе й інших 
людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культур-
не різноманіття, повага до рідної мови та культури, патріо-
тизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 
солідарність, відповідальність)». Адже цінності є запорукою 
успішної самореалізації людини, процвітання та взаємодії в 
суспільстві. 

Освітній процес став особистісно орієнтованим, спрямова-
ним на індивідуалізацію та персоналізацію. Учителі/учитель-
ки мають ставитися до дітей як до суб’єктів вільної діяльності, 
а не як до об’єктів впливу. Діалог і багатостороння комуніка-
ція між школярами/школярками, учителями/учительками та 
батьками змінюють односторонню авторитарну комунікацію. 
При цьому соціалізація та індивідуалізація не є діаметрально 
протилежними процесами. «Становлення особистості є індиві-
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дуалізацією соціального простору життя», — наголошує док-
торка педагогічних наук, професорка О. Кононко.

Основою педагогіки партнерства є спілкування, взаємодія 
та співпраця між учителем/учителькою, дітьми та батьками. 
Учитель/учителька має стати другом, а родина залучена до по-
будови освітньої траєкторії дитини.

У розділі 1 (теоретичній частині) посібника розкрито сут-
ність і підходи до поняття «соціальна компетентність» та її 
складових. Подано визначення терміна «соціальна компетент-
ність молодших школярів», розглянуто досвід чотирьох років 
упровадження реформи НУШ та формування в її рамках соціа-
льної компетентності учнів/учениць початкової школи.

Розділ 2 — це практикум, тобто набір інструментів, мето-
дів і технологій, що стануть у пригоді вчителям/учителькам 
для набуття власного успішного творчого досвіду із форму-
вання соціальної компетентності в школярів/школярок мо-
лодшого віку.

Особливу увагу приділено педагогічній майстерності сучас-
ного вчителя/учительки як експерта із формування соціальної 
компетентності учнів/учениць.

У додатках подано інформацію, що допоможе вчителю/учи-
тельці аналізувати та планувати власні досягнення на шляху 
сприяння формуванню соціальної компетентності учнів/уче-
ниць. 

Словник і список рекомендованої літератури допоможуть 
зорієнтуватися в океані інформаційного хаосу сучасності, збе-
регти орієнтири в пошуку інструментів для самовдосконалення 
та поліпшення своєї професійної педагогічної діяльності.
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Розділ 1.  ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ  

РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА  ШКОЛА (НУШ)». 
ДОСВІД ПЕРШИХ РОКІВ ДІЇ РЕФОРМИ

1.1. Визначення ключових понять

Перш ніж розпочати будь-яку справу, доросла людина зазви-
чай визначає для себе що, навіщо та як вона це робитиме. Завдяки 
певним навичкам і вмінням вона оцінює свій стан, тобто визначає, 
що має та чого їй бракує. І після цього вирішує, із чого почати та 
який шлях обрати, аби досягти найкращого результату. 

Фахівці в освіті зазвичай вважають вдалим старт у навчанні 
з визначення основної термінології і понять. Тому перші занят-
тя присвячують наданню базової інформації. Натомість фахівці 
з психології переконані, що потрібно прислухатися до себе, ви-
значити, який рівень моїх знань; що вже я маю та вмію, а про 
що потрібно дізнатися та навчитися; який маю для цього ре-
сурс. 

Отже, розпочинаймо! Зробіть, будь ласка, глибокий вдих.
Вам зручно? У вас достатньо часу для читання? Якщо відпо-
віді на ці запитання — «ні», то ви втратите частину інформа-
ції і робота з посібником буде менш ефективною, ніж у тих, 
хто прагне дізнатися про нове, обравши зручний час і ком-
фортне місце. 

Якщо ви не маєте часу й натхнення, то відкладіть посібник. 
Саме для вас у виданні вміщено додаток 1, у якому подано сім 
порад щодо формування соціальної компетентності у ваших 
учнів/учениць. Сім коротких важливих речей, які ви щоденно 
використовуватимете у своїй роботі, і це сприятиме досягненню 
соціальної зрілості. Коли ж відчуєте потребу дізнатися більше 
й знайдете для цього достатньо часу та зручне місце, тоді озна-
йомлюйтеся з посібником далі.

Маленькій дитині природа дає неймовірні сили й натхнення. 
Діти дошкільного та молодшого шкільного віку — невичерпне 
джерело енергії. Однак із початком навчання в школі ці сили 
зникають «невідомо куди». Пояснення такої ситуації є в опо-
віданні В. Сухомлинського «Віл і Садівник» (див. додаток 2), 
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яке ознайомить із двома стратегіями та мотиваціями до дії, 
а також із двома варіантами працездатності.

Тепер спробуймо розібратися, хто ми, чого прагнемо, яку 
картину світу уявляємо, який маємо досвід та які кроки насам-
перед треба зробити для досягнення поставленої мети.

Ви — учитель/учителька початкової школи або батько/
мати дитини молодшого шкільного віку, методист/методистка, 
який/яка запроваджує в початковій школі інноваційні методи, 
або просто зацікавлена людина, що прагне дізнатися більше 
про формування соціальної компетентності в молодших шко-
лярів/школярок, бо ситуація, що є, вас не задовольняє.

У вас уже є певне уявлення про «соціальну компетентність», 
і ви точно маєте певний досвід її формування в дітей. Щоб цей 
методичний посібник став більш ефективним, саме зараз, не 
зазираючи в інтернет або інші джерела інформації (зокрема, 
у цей посібник), виконайте завдання: 

• Дайте власне визначення соціальної компетентності.
• Як ви її розумієте?
Соціальна компетентність  —  це: ____________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Якщо ви пам’ятаєте визначення терміна «соціальна ком-
петентність» когось із фахівців минулого або сучасності й по-
вністю згодні з автором/авторкою, не забудьте зазначити його/
її ім’я. Окрім опису складових соціальної компетентності, ви 
можете намалювати схему, таблицю чи виконати простий ма-
люнок (до речі, останнє корисно зробити кожному). Обрання 
образу, символу чи ілюстрації спонукає до виявлення суттєвого 
в понятті. І це будуть саме ті суттєві ознаки, як ви їх розуміє-
те, бо в підручниках зазвичай не прийнято малювати, а тільки 
описувати словами. 

Якщо ви не маєте чіткого уявлення про соціальні компетент-
ності, зазначте це. Не маєте бажання/сил/натхнення писати, не 
пишіть нічого. Головне у відповідях — щирість. Тут не буде ані 
судді, ані екзаменатора. Не буде прискіпливої перевірки та оці-
нювання правильності відповідей. Оцінювати свій запис, власне 
формулювання згодом будете ви самі: наскільки це повне визна-
чення, наскільки воно відповідає загальноприйнятому баченню 
або ж це альтернативна точка зору. Може, ви побачите, що добре 
орієнтуєтесь у темі, а можливо, доведеться щось змінити, додати 
чи навіть повністю переписати.

До вашого визначення та подальших нотаток радимо повер-
нутися після того, як прочитаєте останнє речення цього мето-
дичного посібника. 
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Наступним кроком буде ваша відповідь на запитання: «Що 
мотивувало вас прочитати посібник?»

Оберіть один чи кілька варіантів із запропонованих.
1. Цікава тема (професійна чи особиста), завжди шукаю нову 

інформацію.
2. Маю прочитати/продивитися, бо дали завдання на педаго-

гічній раді.
3. З’явився вільний час. 
4. Порадили авторитетні люди.
5. Маю конкретну проблему (дитина чи діти, яких маю нав-

чити соціальної компетентності, а досвіду та знань бракує).
6. Вважаю автора/видавництво авторитетним джерелом і 

зав жди слідкую за новинками.
7. Випадково натрапив/натрапила, зацікавило, вирішив/ви- 

рішила прочитати.
8. Інший варіант. ___________________________________

____________________________________________________
А тепер одразу сформулюйте:
актуальні, на ваш погляд, проблеми соціалізації дитини на 

сучасному етапі розвитку суспільства — _________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________;

ваші особисті запитання щодо соціалізації дитини молод-
шого шкільного віку на основі власного досвіду — ___________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________;

очікування від прочитання цього навчально-методичного 
посібника — _________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.

Навіть якщо ви нічого не зазначили в жодному із завдань, 
але все ж таки їх прочитали, триває взаємодія.

Наступне завдання: не зупиняючись, менше ніж за хвилину, 
позначте, чи знаєте ви про подані поняття. Добре знайомі сло-
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ва пропускайте; ті, про які маєте не зовсім чітке уявлення, — 
підкресліть олівцем, а незнайомі поняття — обведіть. 

Афіліація, агентність, анскулінг, адаптація, соціально-емо-
ційне навчання, соціальна зрілість, СЕН-хвилинки, дисциплі-
на, відповідальність, дитячий негативізм, рівні співробітни-
цтва, рівні спілкування, «м’які» навички, бар’єри комунікації, 
емоційний інтелект, емпатія, інформаційне суспільство, сус-
пільство знань, кібербулінг, комунікативні почуття, емотикон, 
нетикет, кліпове мислення, покоління Y і Z, особливі освітні 
потреби, інклюзія, синергія, «лідер у мені».

Звісно, це неповний перелік понять, явищ, предметів і тео-
рій, розгляд яких допоможе якнайповніше охопити оновлений 
зміст «соціальної компетентності». Якщо ви не позначили жод-
ного слова з переліку, тоді ви справді дуже добре обізнані в цій 
темі. Отже, вам треба порівняти власні знання з іншою точкою 
зору й шукати нові горизонти невідомого. 

Цілком імовірно, що дехто з вас не вважає за потрібне щось 
писати, а хоче тільки читати й дізнаватися, оскільки ви відчу-
ваєте внутрішній спротив до такої пропозиції в навчально-ме-
тодичному посібнику. Вам це нічого або нікого не нагадує? Хіба 
немає у вашому класі дітей, які не завжди хочуть щось писати, 
які беруть у руки олівець/ручку тільки під тиском дорослого 
(так треба, усе одно зробиш — тут чи вдома).

Головне, потрібно усвідомити: тиск, примус, умовляння, 
маніпуляції — малоефективні методи надання нових знань, 
умінь і навичок, оскільки мають низький коефіцієнт корис-
ної дії. Вони можуть зруйнувати позитивне сприйняття са-
мого процесу навчання та пізнання, на відміну від свідомого 
підходу й внутрішньої мотивації молодших школярів. Ви ж 
знаєте, що діти роблять не те, що їм говорять, а наслідують 
тих, кого бачать.

Не вірите, що в учнів/учениць початкової школи є внутрішня 
мотивація до системного навчання? Адже діти й самі не знають, 
що для них добре, а що ні. А може, ви вважаєте, що діти без тиску 
й примусу не будуть навчатися? Тоді погортайте книжку «Моти-
вуюча школа» А. Макліна, головного психолога муніципальної 
ради м. Глазго (Велика Британія). До того ж він працював учите-
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лем середньої школи для учнів/учениць з емоційними й поведін-
ковими труднощами. Цей фахівець, як і багато інших1, вважає, 
що «діти допитливі від народження і мають природну схильність 
до навчання. Вони внутрішньо вмотивовані, щоб задовольнити 
свої потреби в знанні та розумінні. Тим часом у школі існує тиск, 
напруження для продуктивного високого рівня засвоєння знань», 
що викликає в учнів/учениць спротив, заниження їхньої само-
оцінки, зумовлює прояви соціальної дезадаптації. «У цій атмо-
сфері багато дітей розгублюються, не маючи змоги вивільнити 
свою внутрішню мотиваційну енергію до знань, і вчителі/учи-
тельки вважають, що вони зовсім не мають мотивації до навчання. 
Кожний/кожна учень/учениця має по-своєму налаштовуватися, 
а учитель/учителька має зважати й у разі потреби корегувати». 
Тільки так можна закласти фундамент не тільки успішного усві-
домленого засвоєння знань, а й успішної соціалізації, індивідуа-
лізації та формування високого рівня соціальної компетентності 
молодших школярів/школярок.

Віддалена комунікація «через текст» має певні недоліки. Не-
можливо автору/авторці й читачеві/читачці вести діалог на 
сторінках посібника в повному розумінні цього слова. Проте 
уважний читач уже фіксує, що по-справжньому навчати учнів/
учениць можна, тільки тоді знаємо про них якомога більше: стан 
готовності сприйняти нову інформацію, їхні особливості, здібнос-
ті, попередній життєвий досвід, рівень сформованості ключових 
компетентностей, їхнє ставлення до навчання, прагнення та мрії, 
бажання та реальні можливості щодо реалізації власних бажань 
і відповідності зовнішнім вимогам, ресурсні стани. Адже дитина 
«реагує на зовнішній подразник активною дією, потім диференці-
ює свої чуттєві враження від нього й лише тоді осягає інформацію 
розумом, аналізує її» (О. Кононко). Натомість дорослий осягає ін-
формацію розумом, кваліфікує своє чуттєве враження від неї, на 
її основі приймає рішення і вдається до відповідної активної дії.

Якщо соціальну компетентність уявити як піраміду, то ши-
рока основа, на якій вона стоїть, — це ставлення до речей, осо-
бисті якості, установки, бічні грані — знання, уміння та на-
вички, а вершина — самореалізація.

1 Див. список рекомендованої літератури (с. 68).
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Нам потрібно окреслити локальний та глобальний ракурси: 
якими мають бути результати в процесі формування соціальної 
компетентності учнів/учениць початкової школи та яким має 
бути суспільство соціально компетентних людей. 

Отже, наступне завдання: 
ваше бачення сформованої соціальної компетентності в мо-

лодших школярів/школярок:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Бачення суспільства соціально компетентних громадян:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Порівняйте свій опис із результатами, на які орієнтовані єв-
ропейське освітнє середовище та реформа НУШ в Україні.

Локальний ракурс
Соціальна компетентність (зрілість) учнів/учениць наприкінці 

початкової школи — свідомий інтерес до соціального життя, праг-
нення до співпраці, здатність засвоювати й дотримуватися правил 
групи, уміння встановити правила за нових обставин, знан ня со-
ціальних ролей і громадянських позицій, дотримання певних 
культурних норм, навички культурного спілкування, усної та 
писемної комунікації відповідно до вікових особливостей, знання 
своїх прав та обов’язків у доступних актуальних ролях, уміння 
працювати в команді, критично й творчо мислити, готовність і по-
зитивне ставлення до співпраці та навчання в середній школі.

Глобальний ракурс
Розвинене суспільство освічених соціально компетентних лю-

дей із високим рівнем розвитку емоційного інтелекту. Емпатії, де 
панують здорові стосунки, взаємоповага та співпраця. Школи, до 
яких діти поспішають уранці в очікуванні цікавого дня, насиче-
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ного новими відкриттями, теплими, гармонійними стосунками, 
радістю подолання перешкод, досягненнями. Людська спільнота, 
яка знає про нищівні війни тільки зі сторінок підручників з історії 
та вибудовує майбутнє на засадах співдружності й співтворчості, 
плекає людські цінності, виховує в кожній дитині життєву стій-
кість, здатність володіти собою та брати на себе відповідальність 
не тільки за себе, а й за розвиток суспільства. Учить спілкування, 
ефективної комунікації в різних за чисельністю командах, перед 
якими стоять різні зав дання. Здатна системно та комплексно ви-
рішувати питання, критично й водночас творчо мислити, долати 
труднощі, узгоджувати власні інтереси з інтересами оточення, 
ставити цілі й досягати їх, учитися протягом усього життя жити в 
гармонії із собою та навколишнім світом.

Зміни в навколишньому середовищі висувають до сучасної 
людини підвищені вимоги до самоусвідомлення, самозбережен-
ня, самореалізації та саморефлексії, до згуртованості й співпраці, 
гнучкості та вміння вчитися. Не встигло людство усвідомити пе-
рехід від промислового суспільства до постіндустріального, а вже 
на порозі — інформаційне суспільство, у якому важливо не тіль-
ки якісно засвоювати, а щоденно застосовувати набуті знання. 
Поліпшення якості життя через розвиток технологій, збільшення 
обсягу щоденної інформації на тлі швидкого «старіння» знань, ма-
теріальні та технічні блага, що їх сучасні діти отримують від наро-
дження, є даністю часу. Проте на тлі низької культури в суспіль-
стві загалом і культури споживання зокрема спостерігаємо масове 
незнання, що й звідки береться чи як воно працює. Це ставить пе-
ред учителями/учительками нові вимоги до якості освіти, що по-
требує нових методів і технологій навчання, справді інноваційних, 
що виведуть на новий рівень освіти та життя. 

А тепер наступне завдання: 
напишіть, які, на вашу думку, необхідні навички форму-

ються в межах соціальної компетентності:

1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

4.________________________________________________
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5.________________________________________________

6.________________________________________________

7.________________________________________________

8.________________________________________________

9.________________________________________________

10._________________________________________________

Порівняйте свої нотатки з найнеобхіднішими навичками в 
2025 р., згідно з визначенням Всесвітнього економічного фору-
му, які більш відомі як «м’які», — розв’язання складних проб-
лем, критичне мислення, ініціативність, лідерство та соціа-
льний вплив, витривалість, стресостійкість і гнучкість. Як 
свідчать результати численних міжнародних досліджень і спо-
стережень, володіння громадян такими навичками, формування 
адекватного ставлення до життєвих викликів на основі загаль-
нолюдських цінностей сприяють оздоровленню стосунків і згур-
тованості в командах, інституціях, суспільстві та у світі загалом.

Час визначити тлумачення терміна «соціальна компетентність 
молодших школярів». Об’єктивно не може іти мова повною мірою 
саме про компетентність, для цього потрібний певний рівень са-
моусвідомлення та усвідомлення, засвоєння знань на всіх рівнях 
таксономії Блума, який в учнів/учениць 1–4 класів у процесі фор-
мування.

Соціальна компетентність учнів/учениць початкової 
школи — здатність у швидкозмінних умовах життя мобілізу-
вати й використовувати внутрішні ресурси, такі як знання, на-
вички й установки, ставлення, якості, риси характеру за нових 
обставин; докладати вольові зусилля для реалізації базових 
потреб самозбереження, саморозвитку й самореалізації; пово-
дитися оптимістично; визначити власне місце в соціальному 
оточенні, самостійно знаходити шляхи найефективнішого са-
мовизначення в ньому; оновлювати свої соціальні знання, ви-
являти гнучкість, збагачувати соціальний досвід, прагнути до 
взаємодії, ефективної співпраці з іншими.

Набуття учнями/ученицями початкової школи знань, умінь, 
навичок, якостей, формування особистісного ставлення до себе 
й оточення відбуваються різними індивідуальними темпа-
ми. До того ж діти переступають поріг школи з певним рівнем 
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сформованості соціальної компетентності в дошкільний період. 
Тому вважаємо за доцільне визначити її загальний зміст і вибу-
довувати індивідуальну траєкторію розвитку кожного/кожної 
учня/учениці. Допоможе в цьому таблиця 1 (див. табл. 1).

Ключові терміни й поняття формування соціальної компе-
тентності визначені документальною правовою базовою основою 
в межах реформи освіти НУШ, детальний зміст соціальної ком-
петентності молодших школярів/школярок відповідно до віко-
вих періодів (1–2 та 3–4 класи) розглянемо далі в частині 1.2.

Таблиця 1

Загальні складові соціальної компетентності учнів  
початкової школи

Я-концепція 
«Наодинці із 

собою»

Найближче 
оточення (ро-
дина, друзі), 

малі групи

Спільноти, 
численні 

об’єднання

Людство, 
соціум (нації, 
суспільства)

Знання Власної сфери 
почуттів, емо-
цій; самопіз-
нання

Поняття 
родинних 
зв’язків,  
дружби; спіл-
кування

Соціальні ролі, 
статус, права 
й обов’язки, 
правила, норми 
поведінки

Уявлення ці-
лісної картини 
світу; ціннісні 
уявлення

Уміння Адекватне оці-
нювання влас-
ної діяльності; 
самооцінюван-
ня, рефлексія

Вести діалог, 
співпрацюва-
ти, узгоджу-
вати інтере-
си власні й 
оточення

Дотримуватися 
правил і норм у 
різних місцях, 
різних соціаль-
них ролей

Оцінюва-
ти людську 
поведінку, 
проявляти 
тактовність

На- 
вички

Самооргані-
зації

Міжособистіс-
ної комунікації, 
спілкування, 
дотримання 
правил

Організації 
спільної діяль-
ності, установ-
лення правил, 
співпраці

Здоро в’я-
збережу валь-
ні навички; 
само збере-
жен ня

Став-
лення

Саморозвиток 
і проактивність

До інших лю-
дей: оптимізм, 
позитивне на-
лаштування

До суспільства: 
відкритість

До людства:
гуманність

Уста-
новки

Віра в себе,  
у свій потенціал; 
настанова на 
самореаліза-
цію

Творчий підхід 
до діяльності 
на користь 
оточення

Позитивний 
внесок у сус-
пільство

Корисний 
внесок у життя 
людей
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Якості Самодисциплі-
на, критичне 
мислення

Емпатія; емо-
ційна стійкість

Відповідаль-
ність, справед-
ливість

Людяність

Риси 
харак-
теру

Сумлінність, 
наполегливість

Гнучкість,
щирість

Відкритість, від-
повідальність 

Чуйність

Здат-
ність

До самостій-
ного вибору, 
самовдоскона-
лення

Здатність 
піклуватися, 
підтримувати

Здатність орієн-
туватися, при-
стосовуватися, 
впливати

Здатність 
прояв ляти 
толерантність; 
прийняття різ-
номанітності

1.2. Документальна правова база формування  
соціальної компетентності в рамках НУШ, визначення 

основних термінів і стандартів

У грудні 2016 р. Кабінет Міністрів України видав розпоря-
дження № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації держав-
ної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
“Нова українська школа” на період до 2029 року». Цим докумен-
том передбачено вирішити проблему невідповідності результатів 
шкільного навчання до сучасних очікувань суспільства та вимог 
ринку праці «шляхом проведення докорінної та системної рефор-
ми загальної середньої освіти з урахуванням досвіду провідних 
країн світу, зокрема змісту загальної середньої освіти, педагогі-
ки загальної середньої освіти, системи управління загальною се-
редньою освітою, структури загальної середньої освіти, системи 
державного фінансування загальної середньої освіти, норматив-
но-правового забезпечення загальної середньої освіти».

Реформування змісту освіти передбачає розроблення принци-
пово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які 
повинні ґрунтуватися на компетентнісному й особистісно орієн-
тованому підході до навчання, ураховувати вікові особливості 
психофізичного розвитку учнів/учениць, передбачати здобуття 
ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в 
професійній діяльності, особистому житті, громадській активнос-
ті. Зазначені стандарти мають також базуватися на рекомендаці-
ях Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про 
основні компетентності для навчання протягом усього життя».

Продовження табл. 1
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Такими основними компетентностями НУШ стали: спілку-
вання державною і рідною (у разі відмінності) мовою, спілкуван-
ня іноземними мовами, математична грамотність, компетентнос-
ті в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова 
компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й 
громадянські компетентності, підприємливість і фінансова гра-
мотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамот-
ність і ведення здорового способу життя. 

Цей перелік було доповнено й зафіксовано в Законі України 
«Про освіту» (2020).

Отже, із 2016 р. одним із завдань реформування шкільної 
освіти в політичних документах визначено навчання соціаль-
ної і громадянської компетентності, уміння навчатися впро-
довж життя, — це наскрізні вміння, які можуть бути сформова-
ні саме завдяки соціально-емоційному навчанню.

Зазначте, які документи вам відомі та якими користуєте-
ся у своїй роботі.

1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

4.________________________________________________

5.________________________________________________

У 2017–2020 рр. після прийняття Концепції НУШ як осно-
ви реформування повної загальної середньої освіти було змінено 
освітнє законодавство з урахуванням завдань і потреб реформи, 
напрацьовано нову нормативно-правову базу, зокрема:

• Закон України «Про освіту» (2017, зі змінами 2020);
• Закон України «Про загальну середню освіту» (2019);
• Державний стандарт початкової освіти (2018);
• Державний стандарт базової середньої освіти (2020);
• Професійний стандарт за професіями «Учитель початко-

вих класів закладу загальної середньої освіти», «Учитель 
закладу загальної середньої освіти», «Учитель із початко-
вої освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020).

Саме ці документи регламентують діяльність учителів/учи-
тельок, визначають основну термінологію, а також мету, зав-
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дання й очікувані результати навчання і виховання учнів/уче-
ниць, зокрема формування в них соціальної компетентності.

Розглянемо основні положення цих документів, що стосу-
ються формування соціальної компетентності. 

Мета початкової освіти полягає у «всебічному розвитку ди-
тини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних 
умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіоло-
гічних особливостей і потреб, формуванні цінностей, розвитку 
самостійності, творчості й допитливості». Досягнення цієї мети 
забезпечить дитині успішну соціалізацію, соціальну зрілість 
для здійснення подальшої навчальної діяльності. 

Реалізація мети початкової освіти ґрунтується на таких цін-
нісних орієнтирах:

• визнання унікальності й обдарованості кожної дитини, 
що забезпечується рівним доступом до освіти, забороною 
будь-яких форм дискримінації або відокремлення дітей 
на основі попереднього відбору;

• цінність дитинства, що оберігається шляхом установлен-
ня освітніх вимог, які відповідають віковим особливос-
тям дитини, визнання її прав на навчання через діяль-
ність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх завдань 
для збільшення часу на рухову активність і творчість ди-
тини;

• радість пізнання, що обумовлено використанням в освіт-
ньому процесі дослідницької та проєктної діяльності;

• розвиток вільної особистості шляхом підтримки само-
стійності, незалежного мислення, оптимізму та впевне-
ності в собі;

• міцне здоров’я та добробут завдяки формуванню здоро-
вого способу життя та створенню умов для гармонійного 
фізичного й психоемоційного розвитку;

• гарантія безпеки в результаті створення атмосфери до-
віри та взаємоповаги, перетворення школи на безпечне 
місце, де запобігають насильству й цькуванню, надають 
необхідну підтримку;

• утвердження людської гідності шляхом виховання чес-
ності, відваги, наполегливості, доброти, здатності до спів-
чуття та співпереживання, справедливості, поваги до прав 
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людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, 
свободу слова тощо);

• плекання любові до рідного краю та української культу-
ри, шанобливе ставлення до Української держави;

• формування активної громадянської позиції, відпові-
дальності за своє життя, розвиток громади та суспіль-
ства, збереження навколишнього світу.

Тільки на основі зазначених орієнтирів можна виховати со-
ціально компетентних учнів/учениць.

У пункті 5 Закону України «Про освіту» зазначено: «Почат-
кова освіта має такі цикли, як 1–2 і 3–4 класи, що враховують 
вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можли-
вість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, обу-
мовлених готовністю до здобуття освіти.

Державний стандарт передбачає організацію освітнього про-
цесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій 
основі та з переважанням ігрових методів у першому циклі 
(1–2 класи) і на інтегровано-предметній основі в другому циклі 
(3–4 класи)».

Це надає нам орієнтири, до яких саме методів звертатися в 
певному циклі — здебільшого ігрових чи інтегрування в пред-
мети певних інструментів і технологій для формування соціа-
льної компетентності в учнів/учениць початкової школи.

Тепер розглянемо вимоги до обов’язкових результатів нав-
чання з урахуванням компетентнісного підходу, визначені 
Законом щодо громадянської та соціальної компетентностей, 
пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 
людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомлен-
ням рівних прав і можливостей (див. додатки 3, 4), що перед-
бачають:

• спроможність діяти як відповідальний громадянин і 
брати повноцінну участь у громадському й суспільному 
житті школи та класу, використовуючи соціальні, еко-
номічні й політичні поняття та сталий розвиток, критич-
не оцінювання основних подій національної, європей-
ської та світової історії, а також повага до прав людини 
та верховенства права, цінування культурного розмаїття 
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різних народів та ідентифікація себе як громадянина/
громадянки України;

• виявлення поваги до інших, толерантності й уміння 
конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в 
кон фліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних із різними 
проявами дискримінації. Дбайливе ставлення до осо-
бистого, соціального та фізичного добробуту й здоров’я, 
дотримання здорового способу життя; розуміння правил 
поведінки та спілкування, загальноприйнятих у різних 
спільнотах і середовищах, спроможність діяти в умовах 
невизначеності.

Хоча кожна з компетентностей (мовна, культурна тощо) сто-
сується різних аспектів суспільного життя людини, пропонує-
мо звернути увагу на п. 8, 9 Закону.

«Основою формування ключових компетентностей є до-
свід здобувачів освіти, їхні потреби, які мотивують до навчан-
ня, знання та вміння, формуються в різному освітньому середо-
вищі (школі, родині), у різноманітних соціальних ситуаціях та 
обумовлюють формування ставлення до них.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вмін-
ня, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну 
думку усно й письмово, критичне та системне мислення, твор-
чість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати пози-
цію, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати 
ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпра-
цювати з іншими особами…»

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетент-
ностей здобувачів освіти в Законі визначено за такими освітні-
ми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови відповідних ко-
рінних народів і національних меншин; література; українська 
мова та література для корінних народів і національних мен-
шин; іншомовна освіта); математична; природнича; техноло-
гічна; інформатична; соціальна та здоров’язбережувальна; гро-
мадянська й історична; мистецька; фізкультурна.

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпе-
чує формування всіх ключових компетентностей.
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Для кожної освітньої галузі визначено мету й загальні ре-
зультати навчання. Обов’язкові результати навчання здобува-
чів освіти є основою для їхнього подальшого навчання на на-
ступних рівнях загальної середньої освіти.

Обов’язкові результати навчання мають індекси, у яких:
• скорочений буквений запис означає освітню галузь, до 

якої належить обов’язковий результат навчання; 
• цифра на початку індексу означає порядковий номер 

року навчання (класу);
• перша цифра після буквеного запису до крапки озна-

чає порядковий номер загальної цілі, на реалізацію якої 
спрямований обов’язковий результат;

• цифра після крапки означає порядковий номер загального 
результату, з яким співвідноситься обов’язковий результат.

Раніше визначення поняття «соціальна компетентність» 
було подано в окремому виданні підрозділу Європейської комісії 
з науки та освіти «LifeComp — Європейська рамка особистого, 
соціального та вміння навчатися ключової компетентності»  
(LifeComp — The European Framework for Personal, Social and 
Learning to Learn Key Competence). 

Як зазначають автори видання, ключові компетенції та ба-
зові навички потрібні всім для особистої реалізації і розвитку, 
працевлаштування, соціальної інклюзії, участі громадян і демо-
кратії. У процесі перегляду Рекомендацій проводили консуль-
тації, під час яких зацікавлені сторони й експерти висловили 
нагальну потребу оцінити важливість аспектів особистісного та 
соціального розвитку на різних рівнях і в різних сферах освіти та 
навчання. У міжнародних дослідженнях і системах компетенцій 
таким аспектам дають різноманітні назви, наприклад «навички 
XXI століття», «життєві навички», «соціально-емоційні навич-
ки», «“м’які” навички» або «поперечні навички».

Натомість автори видання наголошують на тому, що їхня 
робота покликана дати розуміння та сприяти впровадженню 
особистісної, соціальної компетентностей та вміння вчи-
тися через установлення спільного розуміння і спільної мови. 
LifeComp розглядає особисту й соціальну компетентності та 
вміння навчатися як такі, що поширюються на всі сфери жит-
тя, які можна отримати за допомогою формальної та нефор-
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мальної освіти. Окремо автори наголошують, що «на розвиток 
індивідів впливає їхня участь у кількох системах зі складни-
ми взаємозв’язками. Це змушує нас підкреслити важливість,  
з одного боку, взаємодії з родиною, вихователями, однолітками 
тощо, а з іншого — актуальність соціокультурного контексту. 
Дійсно, цінності, закладені в культурах, становлять основу 
особистого та суспільного розвитку».

Пояснюючи свій підхід до компетентностей, фахівці ви-
окремлюють три додаткові складові. Отже, соціальна компе-
тентність містить такі складові: емпатія (empathy), комуні-
кація (communication) і співпраця (collaboration), позначені 
відповідно до їхніх основних показників дескрипторами — 
S1, S2, S3.

Емпатія (empathy) — це розуміння емоцій іншої людини, її 
відчуттів і цінностей, реагування на них.

S1 — усвідомлення емоцій, переживань і цінностей іншої 
людини;

S2 — розуміння емоцій та переживань інших людей, а також 
здатність активно сприймати їхню точку зору;

S3 — відповідь на емоції та переживання іншої людини, усвідом-
лення того, що належність до групи впливає на ставлення людини.

Комунікація (communication) — це використання відповід-
них комунікаційних стратегій, кодів та інструментів залежно 
від контексту та змісту.

S1 — усвідомлення необхідності різноманітних комуніка-
ційних стратегій, мовних реєстрів та інструментів, адаптова-
них до контексту й змісту;

S2 — розуміння та управління взаємодіями й розмовами в 
різних соціокультурних контекстах і ситуаціях, що стосуються 
конкретної сфери;

S3 — уміння слухати інших і впевнено вести розмови з напо-
легливістю, ясністю та взаємністю, як у персональному, так і в 
соціальному контекстах.

Співпраця (collaboration) — залучення до групової діяль-
ності та командна робота, визнання і повага інших.

S1 — намір сприяти загальному благу й усвідомлення того, 
що інші можуть мати різну культурну належність, походжен-
ня, переконання, цінності, думки чи особисті обставини;
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S2 — розуміння важливості довіри, поваги до людської гід-
ності та рівності, подолання конфліктів і ведення переговорів 
щодо розбіжностей для налагодження чесних і взаємовигідних 
відносин;

S3 — справедливий розподіл завдань, ресурсів і відповідаль-
ності всередині групи з урахуванням її конкретної мети; вияв-
лення різниці поглядів і прийняття системного підходу. 

Отже, мета формування соціальної компетентності — 
виховувати ставлення до співпраці, повагу до людського різ-
номаніття, долати упередження та йти на компроміс у процесі 
взаємодії в суспільстві.

Напрями, запропоновані Європейською комісією в Реко-
мендаціях щодо впровадження ключових компетентностей із 
подальшим їхнім трактуванням і роз’ясненням у публікаціях 
європейських фахівців, були залучені з певними змінами до 
розробленої та представленої Концепції Нової української шко-
ли (НУШ, 2016) і згодом імплементовані в Закон України «Про 
освіту» (зі змінами 2020 р.). 

На практиці для формування соціальної компетентності 
важливо акцентувати увагу на вищезгаданих емпатії, спілку-
ванні та співпраці й класифікувати за ними ігри, вправи, нав-
чальні завдання. 

1.3. Упровадження соціально-емоційного навчання  
(СЕН)

Соціально-емоційне навчання (СЕН) — це інструмент розвит- 
ку «м’яких» навичок, зокрема вміння комунікувати, співпе-
реживати, керувати власними емоціями та розуміти емоції 
інших, працювати в команді, креативно й критично мислити 
тощо.

Згідно з усеукраїнським дослідженням із репрезентатив-
ною вибіркою, у якому взяли участь 3657 педагогічних пра-
цівників і працівниць, а також керівників і керівниць шкіл, 
понад 90 % опитаних вважають доцільним упровадження 
СЕН у школі.

Пілотування програми СЕН в Україні відбулося на базі 26-ти 
шкіл у межах загальнонаціонального шкільного експерименту 



23

за участі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту 
проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України1. 

«Раніше вважали, що соціально-емоційні навички мало не 
автоматично мають з’явитися в дітей у школі лише за фактом 
навчання. І тільки за останні 10–20 років у світі почали розумі-
ти, що їх також треба розвивати. Людина не є автоматично ем-
патійною, усвідомленою чи доброю. Цього треба вчитися. І це – 
зона зростання для української освіти» (О. Елькін, голова Ради 
ГО «ЕдКемп Україна»).

Громадські організації «ЕдКемп Україна», «Інститут розвит- 
ку освіти», «Ре: Освіта», а також Інститут вищої освіти НАПН 
України, Київський університет ім. Б. Грінченка й Україн-
ський центр оцінювання якості освіти провели всеукраїнське 
дослідження та зробили аналітичний огляд «Можливості для 
реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи 
“Нова українська школа”».

Що ви знаєте про цю програму?
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Програма базується на філософії та методиці, яку створюва-
ла, апробовувала й удосконалювала міжнародна команда на-
уковців Університету Еморі (м. Атланта, США) упродовж 20-ти 
років. Підґрунтям стали праці з емоційного інтелекту Деніела 
Ґоулмена та найкращі світові освітні програми соціально-емо-
ційного навчання (СЕН), а надихнули їх заклики Далай-Лами 
до миру, порозуміння, співпереживання та усвідомлення того, 
що для всіх людських істот спільним домом є планета Земля.

1 Наказ МОН від 18. 11. 2019 р. № 1431.
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Чи відомі вам п’ять основних складових СЕН? Не поспі-
шайте перегорнути сторінку, якщо нічого раніше не чули про 
таке навчання. Яке ваше бачення, що саме ви зробили б скла-
довими?

1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________
4.________________________________________________
5.________________________________________________

Раніше в Україні не існувало системного підходу в освіті до 
застосування такого навчання. У серпні 2021 р. з’явився ана-
літичний огляд, автори якого поставили собі за мету з’ясувати 
можливості та стан запровадження СЕН у межах реформи НУШ 
на основі аналізу документів, наявних практик і даних соціо-
логічного опитування. У публікації розкрито сутність та ін-
струменти соціально-емоційного навчання, його можливості та 
значення в контексті міжнародного досвіду. В огляді представ-
лено чинні освітні політичні й нормативно-правові документи 
та проаналізовано їхню відповідність Європейській рамці клю-
чових компетентностей «Особистісні, соціальні компетентності 
та вміння навчатися», опублікованій у 2020 р.

У державних стандартах та освітніх програмах на різних 
рівнях шкільної освіти враховано необхідність соціально-
емоційного навчання. Аналіз здійснено на засадах CASEL 
(Співпраця з академічного, соціального й емоційного нав-
чання), що стосується розвитку зазначених п’яти основних 
складових СЕН: самоусвідомлення, самоорганізація, соціаль-
на свідомість, побудова стосунків і прийняття відповідаль-
них рішень.

В огляді представлено існуючі практики та їхнє порівняння 
за низкою запропонованих критеріїв, особливості їхнього зміс-
ту, методики та форми роботи.

Автори огляду наголошують на тому, що основними особами 
для успішного впровадження СЕН є педагогічні працівники/
працівниці. Саме тому особливої ваги в аналітичному огляді 
набувають представлені результати соціологічного досліджен-
ня, яке мало визначити рівень обізнаності вчителів, психологів 
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і керівників закладів освіти щодо СЕН та готовності його реалі-
зувати в освітньому процесі.

В огляді проаналізовано чинну систему підготовки вчителя/
учительки в закладах вищої освіти, а також компетентнісний 
потенціал стандартів вищої освіти й освітніх програм щодо під-
готовки до соціально-емоційного навчання, з погляду основних 
компетентнісних складових, зокрема щодо саморегуляції, 
гнучкості, добробуту, емпатії, спілкування, співпраці, критич-
ного мислення та управління навчанням.

Кожний блок завершується висновками та рекомендаціями, 
які можуть стати підґрунтям для системного запровадження 
СЕН в Україні, практичних кроків щодо вдосконалення змісту 
освіти, підготовки й підвищення кваліфікації вчителів/учите-
льок, напрацювання сучасних методик і навчальних матеріалів.

Результати дослідження свідчать, що практичне застосування 
методик СЕН сприяє підвищенню академічних досягнень дітей, 
піднімає їхню самооцінку й заохочує до самопізнання та пізнання 
навколишнього світу, водночас зменшуються агресивність пове-
дінки й цькування.

В учнів/учениць пілотних класів зафіксовано вищі показни-
ки за наскрізними вміннями порівняно з непілотними класами. 
Вони показали кращі результати за такими показниками, як 
уміння співпрацювати, ухвалювати рішення, розв’язувати проб-
лемні завдання, обґрунтовувати власну позицію, виявляти ініці-
ативу та творчий підхід до вирішення проблем.

Опитування педагогів і шкільних адміністраторів свідчить, 
що навички використовувати техніки самоконтролю в склад-
них ситуаціях мають тільки 33 % педагогів і 35 % керівни-
ків і керівниць шкіл. А здатність давати собі раду зі стресом і 
стійкістю — 35 % педагогів і 39 % директорів і директорок. Це 
низький відсоток для таких надзвичайно важливих для педаго-
гічної роботи навичок.

«СЕН — це система, і над цією парадигмою освітянам, дослід-
никам, практикам і педагогам треба багато працювати, спільно 
знаходити модель, яку потім можна мультиплікувати в Украї-
ні. Це не той випадок, коли можна сліпо запозичити якусь доб ре 
відпрацьовану модель та адаптувати її щодо термінології і цін-
нісних речей. Це приблизно те саме, як ми колись починали з 
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інклюзивним навчанням. Аналітичний огляд може слугувати 
хорошою платформою для початку руху» (С. Калашнікова, ди-
ректорка Інституту вищої освіти НАПН України). Тож напо-
легливо радимо детальніше ознайомитися з дослідженням.

Існує колосальна різниця в сприйнятті СЕН між колегами з 
26-ти шкіл, які беруть участь в експерименті СЕН, і педагогами з 
інших шкіл. Пілотні школи краще розуміють, що таке СЕН, по-
зитивніше ставляться до цього, активніше готові його впроваджу-
вати й усвідомлюють пов’язані із цим ризики. Однак тільки 26 % 
педагогів вважають, що батьки сприймуть СЕН цілком позитивно.

На запитання: «Як краще впроваджувати СЕН у школі?» — 
на другому місці за популярністю як найбільш прийнятний для 
школи варіант — інтеграція з усіма предметами. Так сказали 
48 % опитаних. А на першому місці — залучення соціально-
психологічної служби. До речі, у керівників на першому місці 
була інтеграція з усіма предметами.

На запитання щодо підтримки, необхідної педагогам для впро-
вадження СЕН, вони відповіли, що потрібні онлайн-ресурси з усі-
ма матеріалами СЕН, спеціальні матеріали для роботи з батька-
ми, модельна навчальна програма для НУШ і нормативна база.

«Якщо все систематизувати, то можна стверджувати: є потреба 
в СЕН, воно сприймається освітянами й освітянками позитивно. 
Більшість обізнана, що це таке, кажуть, що в дітей ці навички до-
волі розвинені, хоча зізнаються, що педагогам не дуже вдається 
цьому сприяти. Але готові вчитися й системно впроваджувати в 
школах, якщо їм надати допомогу», — зазначає О. Марущенко.

«Усі освітні програми мають містити ці “м’які” навички, 
СЕН треба врахувати під час формування навчальних матеріа-
лів із предметів. До того ж важливо, щоб на ринку підвищен-
ня кваліфікації була пропозиція щодо формування «м’яких» 
навичок, щоб університети запровадили курси, які готують 
учителів/учительок до СЕН», — зазначила кандидатка педаго-
гічних наук, колишня міністерка освіти України Л. Гриневич. 
За її словами, можна піти тим самим шляхом, за яким почина-
ли впроваджувати НУШ. Наприклад, створити дистанційний 
курс, а потім запросити педагогів на локальні тренінги в малих 
групах, аби вони могли краще зрозуміти методики й технології 
навчання дітей та водночас поліпшити якість свого життя.
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Експертка С. Калашнікова вважає, що педагогічним універси-
тетам треба звернути увагу на цей аналітичний огляд, оскільки 
«обмежень, як “зашити” СЕН у ту чи іншу освітню програму щодо 
підготовки вчителів/учительок початкової чи базової школи, не-
має. Університети мають підхопити цю тенденцію, бо це шанс за-
безпечити унікальність своїх програм, бути інноваційними».

С. Калашнікова переконана, що СЕН можна впровадити так 
само, як інклюзивне навчання. Адже є напрям «Початкова осві-
та. Інклюзивна освіта», тому можна пропонувати напрям «По-
чаткова освіта. Соціально-емоційне навчання». Вона також пояс-
нила, як саме аналітичний огляд допоможе школам. Наприклад, 
якщо школа зовсім не знає про СЕН, аналітичний огляд допомо-
же зрозуміти, у чому полягає цей напрям, чому він важливий, до 
кого можна звернутися, щоб запровадити цю ініціативу.

Якщо школа має певні здобутки СЕН, то можна з’ясувати, 
що потрібно поліпшити, які подальші кроки зробити, з якими 
партнерами обмінятися досвідом.

Треба впроваджувати СЕН не окремим предметом, а наскрізно 
в усій школі. «Реалізувати наскрізність навіть не на рівні всіх дис-
циплін, а на рівні школи — це дуже велике завдання. Але завдяки 
аналітичному огляду ми знаємо, куди рухатися», — підсумував 
О. Марущенко.

«Чому СЕН настільки важливе? Бо має на меті не зупинятися 
в межах кількох уроків, під час яких учительство розкаже про 
емпатію і доброту, а стати постійними, утіленими навичками, які 
здобуватимуть, розвиватимуть і батьківство, і вчительство. СЕН 
потрібне не тільки учнівству, а й учительству. Бо як можна навча-
ти того, чим самі не володіємо? І взагалі-то, СЕН виходить за межі 
самого закладу освіти: воно “проникає” в особисте життя родин, 
допомагає налагоджувати взаємини та життя, бути більш успіш-
ними й щасливими, а тому стає щоденною практикою для батьків 
і дітей», — пояснює письменниця О. Масалітіна.

А як щодо планів упровадження? О. Елькін, голова Ради ГО «Ед-
Кемп Україна», запевняє: «Програма СЕН реалізується і буде ре-
алізовуватися надалі як пілотна в окремих закладах освіти нашої 
країни. Також “ЕдКемп Україна” продовжує всеукраїнський освіт-
ній експеримент, у межах якого скоро розпочнуться безкоштовні 
нав чання для педагогів, до яких зможуть долучитися всі охочі».
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Опорою для формування соціальної компетентності учнів/уче-
ниць початкової школи можуть стати успішні практики СЕН в 
Україні, які вже реалізуються локально або ж на всеукраїнсько-
му рівні. Зазвичай вони ініційовані як окремі навчальні курси 
або програми в поки що незначній частині закладів освіти. Їхній 
досвід надзвичайно цінний. Проте подібні практики поодиноко 
реалізовані й у минулому представниками напряму «гуманна пе-
дагогіка».

Доріжку ще не прокладено, і рухатися таким шляхом непро-
сто. «Для цього потрібні відвага, довіра та професійна майстер-
ність», — зазначають фахівці. І ми із цим повністю згодні.

Те, що ви читаєте цей посібник, свідчить, що у вас або вже є до-
віра до впроваджених змін, або ви намагаєтесь у ній утвердитися.

Якщо не відчуваєте достатньо відваги, радимо ознайомитися 
з працями Ш. Амонашвілі «Чому б не прожити героями духу», 
«Без серця що зрозуміємо»; В. Сухомлинського «Поради мо-
лодому директору», «Листи тим, хто насмілився вчити», «Бо-
ротьба за дитину»; з працями Дж. Гатто, П. Щербаня, С. Фре-
не, Й. Песталоцці — представників гуманної педагогіки, які ще 
в складніші часи минулого за несприятливих умов розбудову-
вали педагогіку партнерства.

Наскільки швидко система почне ефективно працювати, за-
лежить від внутрішньої мотивації, натхнення, проактивності 
кожного педагога.

В Україні СЕН представлено через окремі програми й курси 
під час шкільного дня; підходи, які здійснюють наскрізно; освітні 
програми за Вальдорфською педагогікою, спрямовані на форму-
вання «м’яких» навичок, платні програми («Лідер у мені») та ін.

На думку Л. Гриневич, «є різні можливості, але вони недоступ-
ні всій спільноті дітей. І найголовніший виклик полягає в тому, 
що “м’які” навички непросто сформувати окремим курсом. На-
справді, викладання всіх предметів має бути пронизане форму-
ванням наскрізних умінь — їх тому так і називають. Але це озна-
чає, що кожний/кожна учитель/учителька під час підвищення 
кваліфікації чи навчання в університеті має пройти курс СЕН, аби 
давати раду своїм проблемам і навчати цього дітей».

Соціально-емоційне навчання на цьому етапі потребує твор-
чого осмислення кожним педагогом.
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Розділ 2.  Практичні інструменти, методи  
та технології формування соціальної  

компетентності

2.1. Практичні поради щодо розвитку емпатії, комуніка-
тивних навичок, конструктивного спілкування та співпраці

Найважливішою умовою успішного формування соціальної 
компетентності учнів/учениць є атмосфера емоційної безпеки 
в класі. Кожна дитина прагне бути прийнятою. Якщо клас стає 
для дитини незатишним місцем, у неї посилюється напруження, 
з’являється втома, стресовий стан, зменшується відкритість до 
нового. 

Соціальний досвід співпраці, ефективного спілкування, про-
яви емпатії та співпереживання формуються в атмосфері сприй-
няття, підтримки та командного духу.

А яка атмосфера у вашому класі/удома в спілкуванні з ди-
тиною?
  
  
  

Що порушує чи може порушити атмосферу? 
  
  
  
  
  

Які, на вашу думку, чинники сприяють створенню сприят-
ливої для навчання атмосфери?
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У початковій школі за атмосферу й емоційний стан колективу 
відповідає дорослий, який перебуває в цей момент у приміщенні з 
дітьми (класний керівник, педагог, асистент учителя тощо). Саме 
він має сформувати відчуття фізично-емоційної безпеки для кожної 
дитини. Це також допоможе підвищити ефективність навчання. 

Основні принципи створення емоційно здорового колекти-
ву учнів/учениць пропонує психотерапевтка, кандидатка ме-
дичних наук, викладачка кафедри фізичної та реабілітаційної 
і спортивної медицини Національного університету охорони 
здоров’я ім. П. Л. Шупика Ж. Пархоменко.

1. Правила. Кожна спільнота (не тільки шкільна) функціонує 
за певними нормами й правилами: що і в якому порядку потрібно 
робити, яка поведінка неприпустима, як вирішують конфлікти 
тощо. У дитячій шкільній спільноті правила встановлюють дорос-
лі. Однак вони мають бути зрозумілими кожній дитині. І це також 
завдання дорослого.

«Що з тобою відбувається? Яка тобі потрібна допомога, щоб 
зрозуміти й засвоїти ці правила?» — такі запитання варто ста-
вити «бунтівникам», поки ситуація не вийшла з-під контролю.

2. Режим. Діти, а надто молодшого шкільного віку, опанову-
ючи ритм системи навантаження та відпочинку шкільного роз-
кладу, потребують своєчасних перерв у незвичному для них не-
рухомому стримуванні на уроках. Тож якщо вчитель/учителька 
має звичку затримувати дітей після дзвінка, проводити класні 
години на перервах чи застосовувати як покарання позбавлення 
відпочинку, в учнів/учениць зростає агресія. Зменшення рухо-
вого режиму спричинює посилення внутрішнього напруження, 
яке має знайти вихід в іграх або організованих рухливих впра-
вах кінестетичної освіти чи на командотворення.

3. Спільне завдання. Це те, що здатне об’єднати в спільноту аб-
солютно різних людей. Школа — не клуб за інтересами, тому самі 
діти не зможуть знайти ідею, яка об’єднала б усіх. Таку ідею має 
запропонувати вчитель/учителька. Це може бути навчальний про-
єкт, підготовка концерту, дослідження тощо. Інакше клас може 
об’єднатися навколо деструктивної ідеї — цькування слабшого. 
Деструктив вимагає менше енергії, тож цей шлях суттєво легший.

4. Лідерство. У початкових класах незаперечним лідером 
спочатку є вчитель/учителька. І діти підсвідомо копіюють 
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його/її поведінку та ставлення до кожного із членів колективу 
й відповідно реагують, наслідуючи педагога.

Уважний дорослий може змінити ставлення не тільки ко-
лективу до учня/учениці, якого не поважають, а й цієї дитини 
до самої себе, знайти привід похвалити дитину. Це кардиналь-
но змінило б картину на роки вперед.

Спільні традиції, «одужувальні» привіти дітям, які захворі-
ли (малюнки, повідомлення, короткі відео), достатня кількість 
настільних колективних ігор на перервах, серед яких кожний/
кожна знайде щось цікаве для себе, спільні обговорення, ран-
кові кола, підтримка в складних ситуаціях... Продовжте спи-
сок, що саме ви робите, щоб учень/учениця почувалися добре, 
відчували, що вони знаходяться в колективі.
  
  
  

Для створення сприятливої атмосфери стануть у пригоді по-
дані приклади.

«Щоденники доброти» покликані фіксувати добрі справи, 
спонукають до їх збільшення в соціальному досвіді учнів/уче-
ниць, підвищують самооцінку, сприяють гармонійному самопо-
чуттю протягом дня.

«СЕЕН-хвилинки» допомагають відстежувати емоції та ке-
рувати ними, навчають дітей вчасно застосовувати методи, які 
заспокоюють хвилювання, роздратування та гнів. 

Ось деякі з простих вправ і дій, на використання яких по-
трібно кілька хвилин:

• почути й виокремити три звуки за вікном, потім у кори-
дорі, у класі. Це допомагає заспокоїтися і зосередитися;

• пригадати щось хороше, наприклад добру справу. Це 
важливо для того, щоб дитина сформувала власний ре-
сурс і мала, за що «вхопитися», коли їй погано;

• випити склянку води;
• потерти руки;
• доторкнутися до поверхні, відчути її структуру;
• походити, зосередивши увагу на стопах і більше ні про 

що не думати;
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• «заземлитися» — зручно всістись і зосередити увагу на 
цьому відчутті;

• коли хтось чимось роздратований, варто показати йому 
сердечко руками, і настрій помітно покращиться.

А тепер пригадайте всі заходи, інструменти та методи, які ви 
бачили в колег, спостерігали у своєму особистому досвіді, чита-
ли раніше про них і хотіли б використати у своїй педагогічній 
практиці. Поповніть свою скарбницю педагогічного майстра.

Мої особисті дієві інструменти для формування навичок 
співпраці, спілкування та розвитку емпатії:
  
  
  
  
  
  
  

А тепер про те, як розподілити все в режимі шкільного дня.
Як уже зазначалося, формування соціальної компетентності 

має бути наскрізним, тобто охоплювати всі режимні моменти. 
У розкладі Нової української школи передбачено час, який 

може бути використаний для закладення основ ефективного спіл-
кування та співпраці — ранкове коло. Це коротка структурована 
зустріч у колі, під час якої діти вчаться вітатися, уважно слухати 
одне одного, ділитися думками та створювати атмосферу довіри й 
цінування кожного/кожної в класі.

Це чудовий крок у напрямі справжнього реформування шко-
ли й суспільства. Однак три роки практики виявили певні слабкі 
місця. Насамперед розглянемо, що саме має відбуватися на ран-
ковому колі. Сидячи в колі одне навпроти одного, діти вітають-
ся одне з одним, потім кількома реченнями діляться власним 
досвідом зі своїми товаришами, які уважно слухають, ставлять 
запитання та коментують. Після цього вся група бере участь у 
короткій вправі, спрямованій на розвиток академічних навичок, 
відчуття команди, спільноти. Ранкова зустріч закінчується обмі-
ном щоденними новинами, які зазвичай готує вчитель/учитель-
ка, який/яка ознайомлює дітей із навчальними завданнями дня.
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Ранкова зустріч посідає важливе місце в повсякденному роз-
кладі діяльності класу, на ній панує атмосфера піклування та від-
повідальності. Педагоги-новатори визнають особливу роль ранко-
вої зустрічі в житті дітей і присвячують їй 15–25 хвилин зранку, 
аби створити позитивну атмосферу в учнівському колективі на 
весь навчальний день.

Проте більшість учителів/учительок зіткнулася з невблаганни-
ми законами. Законом України «Про освіту» передбачено гранич-
ну кількість учнів та учениць в одному класі — 24. Однак площа 
класної кімнати зазвичай замала для розміщення кола з 24 дітей, 
які мають бачити одне одного. 24 вітання, 24 думки, гра на фор-
мування відчуття єдності та ще й обговорення новин, узгодження 
календарних тем, правил класу, планів тощо ніяк не вміщаються 
в 15–25 хвилин. Зазвичай на ранковій зустрічі хоче висловитися 
більшість учнів та учениць початкової школи. Кому надати слово, 
скільки хвилин вислуховувати кожну дитину?

Та, незважаючи на проблеми, починання дуже корисне, і від 
нього важливо отримати максимальну ефективність. Ранкове 
коло дійсно допомагає дітям розвивати соціальні й навчальні 
навички, поєднує соціальний, емоційний та інтелектуальний 
розвиток кожної дитини. Повторення позитивного досвіду 
сприяє розвиткові доброти, емпатії та інклюзії в межах класу 
й поза школою. 

А тепер детальніше розглянемо методи подолання труднощів/
перешкод у практичній реалізації методики ранкового кола.

Перешкода 1. У класі не вистачає місця. Це не привід скасо-
вувати коло чи залишати учнів/учениць сидіти за партами ря-
дами. Якщо парти розміщені по колу, це вже краще. Якщо при-
кручені (є і такі класи), то переходимо до бібліотеки, музичної 
зали, за теплої погоди можна зібратися на шкільному подвір’ї, 
подбавши про місце для сидіння. А якщо так і не знайшли міс-
ця, то створюємо «атмосферу кола» з тим, що маємо, хоч би й 
за партами. 

Перешкода 2. Не вистачає часу. Звісно, за 15 хвилин не реа-
льно щоранку вислухати думку кожного/кожної учня/учени-
ці. Деякі поради для такої ситуації ви можете знайти в навчаль-
но-методичному посібнику «НУШ. Порадник для вчителя»,  
але додамо ще кілька практичних порад: 
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1. Вітання можна індивідуалізувати ще до початку кола, 
щой но дитина ввійшла до класу. Погляд у вічі, усмішка, корот-
ке запитання: «Як справи?», «Як настрій?» Це дасть учителе-
ві/учительці можливість відчути, кому саме потрібно надати 
слово під час кола. 

2. Кожну зустріч бажано присвячувати пріоритетній темі. 
Наприклад: «Сьогодні встановлюємо правила класу», «Сьогод-
ні обговорюємо важливі події місяця», «Сьогодні граємо в гру 
“Впізнай, хто”» тощо. Намагатися реалізувати всі чотири за-
пропоновані елементи заради «повноти виконання рекоменда-
цій» за рахунок якості не варто.

3. «Щоденник ранкової зустрічі» допоможе «почути» думку 
кожного/кожної учня/учениці. 

Придбайте звичайні альбоми (24 с.). Кожній дитині виста-
чить одного альбому на місяць — за кількістю навчальних днів. 

Структура кожної сторінки:
Дата —   
День тижня—   
Мій настрій зранку:   
Сьогодні мені ВАЖЛИВО:  

 
Пропозиція для класу:  

 
Моя відповідальність дня:  

 
Щоб учні/учениці заповнили сторінку, вистачить 5 хвилин. 

Для цього можна запропонувати їм гру в парі чи навчальне зав-
дання — позначити кожну відповідь малюнком, символом чи 
знаком. Із часом у класі може з’явитися власна система симво-
лів, яка впродовж чотирьох років допомагатиме пришвидшити 
планування та рефлексію, розуміння одне одного, розвиватиме 
креативне, образне мислення та пам’ять. 

Окремо важливо приділити увагу обговоренню цінностей та 
встановленню правил класу. Це не тільки цінний соціальний 
досвід, а й запорука активного розвиту, ефективного навчання, 
виявлення власного потенціалу. 25 років світового досвіду під-
твердили ефективність саме такого порядку.
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Найцінніше, що є в людини, — її життя. А для повноцінного 
життя потрібні здоров’я, природа та людські цінності (повага). 

Тепер кожне правило, установлене в класі, дає дітям можли-
вість обміркувати, збереження якої саме цінності воно забезпе-
чує. Наприклад, спокійне ходіння сходами допоможе уникнути 
травм і збереже здоров’я; правило «стоп» (за чиєїсь небажаної 
дії не штовхати кривдника, а сказати «стоп» і пояснити, що 
саме не можна було робити, а ця дитина має уважно вислухати 
й запропонувати подальші дії). Це правило навчить ставитися 
з повагою одне до одного. Правило порядку — «усі речі на своїх 
місцях» — допоможе зберегти природу.

Відпрацювання певного правила в рухливій грі — і цікаво, 
і важливо; проведення маленьких колективних нарад, якщо 
виникає конфліктна ситуація, — це корисно; робота в парах, 
завдання самостійно домовитися закріплюють навички дотри-
мання правил; бесіди, аналіз ситуації надають ґрунт для вдо-
сконалення.

 
• Складіть власний перелік важливих правил класу та 

придумайте кожному графічний знак або символ, який мож-
на буде розмістити як нагадування в класі (але в практичній 
діяльності з дітьми надайте їм можливість проявити власну 
волю, поділитися думками, узгодити їх з іншими).

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівні спілкування. Рівні співробітництва
Кеті Хірш-Пасєк, Роберта Міхник Голінкофф у книжці «Знати 

чи вміти. 6С-навички та їхні рівні» пропонують відслідковувати 
4 рівні співробітництва та співзвучні з ними 4 рівні спілкування.
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Таблиця 2 

Співробітництво Спілкування

Рівень 4 Спільна робота Розказування зв’язної історії

Рівень 3 Між особами Діалог

Рівень 2 Пліч-о-пліч Показуємо й розказуємо

Рівень 1 На самоті Тільки емоції

Поміркуйте над цим. Соціальна компетентність передбачає 
вміння не тільки спільно працювати, а й бути наодинці, працюва-
ти пліч-о-пліч, діяти так, щоб усі були задоволені, а в спілкуванні 
вести не тільки діалог, разом створювати історію, а й виявляти 
та контролювати власні емоції, розпізнати емоції інших, уміти 
розказати про свої почуття та почути іншого/іншу. 

Для системного підходу до формування соціальної компетент-
ності ми також радимо створити «банк ігор, завдань і вправ на 
розвиток умінь учнів/учениць» на кожному із цих рівнів. І що та-
кож не менш важливо — акцентувати увагу школярів/школярок 
на тому, на якому саме рівні відбуваються щоразу спілкування та 
співпраця.

Таблиця 3

Рівень  
співпраці

Під час 
уроків

На перерві, про-
гулянці, під час 

вільної діяльності

Під час самостій-
ного закріплення в 
позашкільний час 

1 На самоті

2 Пліч-о-пліч

3 Між особами

4 Спільна робота 

                                                                                                             Таблиця 4 

Рівень спілку-
вання

Під час 
уроків

На перерві, про-
гулянці, під час 

вільної діяльності

Під час самостій-
ного закріплення в 
позашкільний час 

1 Тільки емоції

2
Показуємо та 
розказуємо

3 Діалог

4
Розказування 
зв’язної історії 
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Візьміть собі за правило на кожному уроці хоча б кілька хви-
лин присвячувати розвиткові емпатії, спілкуванню та співпраці.

2.2. Інструменти моніторингу ефективності обраної стра-
тегії формування соціальної компетентності

Потрібно визначити, а як саме перевірити рівень соціальної 
компетентності, як моніторити ефективність обраних методів, 
фіксувати досягнення учнів/учениць.

Яка ваша думка щодо цього питання? Які маєте у своєму 
арсеналі практичні інструменти?
  
  
  

Тепер про те, що ви можете додати на практиці. Це дієва таб-
лиця для аналізу поведінки кожної дитини.

На що здатна дитина, у якому стані перебуває? Розгляньте 
кожну складову соціальної компетентності, наприклад «робота 
в команді» (хоче дитина цього чи ні, може чи ні, працює в коман-
ді чи ні). Проаналізуйте причини: чому, що сприяє, що заважає.

Розгляньте кожну ситуацію, ураховуючи бажання/можливос-
ті. Ваші дії  у випадках, коли дитина хоче, але не може; не хоче, 
але може й при цьому діє чи ні, відрізнятимуться. Детально про-
аналізуйте причини, чому не хоче, чому дитина не може, чому не 
діє.

Таблиця 5

Дитина Може Не може

Хоче Діє Не діє

Не хоче Не діє Не діє 

• Проаналізуйте пріоритетну мотивацію у взаємодії з ін-
шими дітьми. 

Таблиця 6
Мотивація учнів

Я Інші люди

Внутрішня мотивація Егоїст (для себе) Альтруїст (для інших)

Зовнішня мотивація Самореалізація Служіння
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Фіксування «м’яких» навичок, рис особистості та якостей
Запишіть інструменти, за допомогою яких ви їх формували, 

зафіксуйте, чи усвідомлює дитина, що проявляє самостійно без 
створених заздалегідь умов.

Таблиця 7 

Прояви Які спосте-
рігаємо 
ситуації

Інструменти 
формування

Усвідом-
лення

дитиною

Активний 
прояв 

дитиною

Чуйність

Людяність 

Піклування 

Підтримка

Стійкість

Уміння слухати

Навичка конструк-
тивного вирішен-
ня конфлікт ної 
ситуації

• Проаналізуйте, що викликає в учнів/учениць позитивні, 
а що негативні почуття.

Таблиця 8
Підтримка позитивних станів

Стани Які спосте- 
рігаємо  
ситуації

Інструмен-
ти форму-

вання

Усвідом-
лення

дитиною

Активний 
самостій-
ний прояв 
дитиною

Спокій

Радість

Натхнення

Щастя

Задоволення

Упевненість  
у собі
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Продовження табл. 8

Ентузіазм

Зацікавленість

• Слідкуйте за негативними станами дитини (що ви-
кликає, у яких умовах, як довго тривають). Надайте 
дитині алгоритми самостійного виходу.

Таблиця 9
Запобігання негативним станам

Стани Які спосте- 
рігаємо  
ситуації

Що  
викликає 
цей стан

Усвідом-
лення

дитиною

Самостій-
ний вихід зі 

стану 

Розгубленість

Роздратування

Злість

Агресія

Байдужість

Сум

Страх 

Сумніви

Занепокоєння

Таблиця 10

Формування переліку показників і критеріїв оцінювання

№ Складова соціальної 
компетентності.

Показники

Критерії Шляхи фор-
мування на 

найближчий 
період (методи, 

інструменти)

1 Свідомий інтерес до 
соціального життя

Учень/учениця ставить 
запитання

2 Прагнення до співдії Проявляє ініціативу в 
співдії
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3 Здатність засвоюва-
ти й дотримуватися 
правил у групі

Відсутність суттєвих по-
рушень

4 Уміння встановити 
правила за нових об-
ставин

Організовує ігри одно-
літків

5 Знання соціальних 
ролей і громадянських 
позицій

Називає основні соціаль-
ні ролі та громадянські 
позиції

6 Дотримання певних 
культурних норм, 
навички культурного 
спілкування, усної та
писемної комунікації 
відповідно до вікових 
особливостей

Уживає ввічливі слова, 
вітається, використовує 
сталі культурні форми 
звернення.
Вчасно виконує письмові 
роботи

7 Знання своїх прав та 
обов’язків у доступних 
актуальних ролях

Захищає свої інтереси

8 Уміння працювати в 
команді

Уважно слухає співроз-
мовника, стримує власні 
бажання, усвідомлює 
командну мету й прагне 
зробити свій внесок у її 
досягнення

9 Уміння критично й 
творчо мислити

Продукує свіжі ідеї, неор-
динарні рішення

10 Готовність і позитивне 
ставлення до спів-
праці та навчання в 
середній школі (готов-
ність і надалі набувати 
новий досвід і знання)

Виявляє бажання ставати 
компетентнішим/компе-
тентнішою, шукає нову 
інформацію, цікавиться 
різними джерелами, 
позитивно реагує на про-
позицію долучитися до 
нової діяльності

Результати всіх складових моніторингу накопичуються впро-
довж усього періоду навчання учня/учениці й дають змогу від-
слідковувати індивідуальну освітню траєкторію школярів/шко-
лярок початкової школи.

Продовження табл. 10 
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Результати моніторингу соціальної діяльності учнів/уче-
ниць важливо  обговорювати на педагогічних нарадах, у струк-
турних підрозділах, на батьківських зборах (не називаючи кон-
кретних імен і прізвищ дітей).

Дані моніторингу надають об’єктивну інформацію для прий-
няття обґрунтованих рішень, організації корегувальної роботи 
як з учнями/ученицями, так і з учителями/учительками.

Систематичне оцінювання та моніторинг є підставою для 
планування стратегії і запорукою постійного зростання рівня 
соціальної компетентності учнів/учениць.

Поточний контроль та оцінювання виконують діагностич-
ну й стимулюючу (заохочувальну) функції, сприяють корегу-
ванню соціальної діяльності школярів/школярок.

Тематичне оцінювання є основним і покликане перевірити 
рівень засвоєння учнями/ученицями системи знань і способів 
діяльності в межах певних тем.

Підсумкове оцінювання проводять наприкінці кожного 
навчального року та після завершення курсу, аби перевірити 
рівень оволодіння учнями/ученицями соціальними навичка-
ми.

Самоконтроль і взаємоперевірка, самооцінка та взаємооці-
нювання є засобами стимулювання до активності, критичнос-
ті й самокритичності, які сприяють формуванню здатності до 
рефлексії, самоусвідомлення та саморозуміння.

Формою тематичної перевірки можуть бути заняття узагаль-
нювального характеру, наприклад колективне обговорення із 
заздалегідь підготовленими запитаннями, театральна поста-
новка казки або інсценізація, створення колективних  проєк-
тів, тематичні виставки дитячих творчих робіт тощо.

За поточного оцінювання на уроках варто застосовувати різ-
номанітні форми (колективні, групові, парні, індивідуальні, 
комбіновані), ігрові методи, засоби, прийоми (ігри-вправи, ігри-
імпровізації, кросворди, ребуси, практичні завдання пошуково-
го характеру).

Форми оцінювання: комплексні тести, а також творчі зав-
дання, що передбачають виявлення рівня розуміння дітьми со-
ціальних зв’язків між різними групами індивідів.
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Пам’ятайте: у початковій школі в 1–2 класах оцінюємо зусил-
ля дитини, а в 3–4 класах, оцінюючи результат, сприяємо й усві-
домленню учнями/ученицями критеріїв оцінки, формуванню 
навички самооцінювання. Головними «неофіційними» показни-
ками того, що формування соціальної компетентності відбува-
ється ефективно, є бажання дитини ходити до школи, наявність 
друзів, захоплень, інтересів у конструктивних сферах розвитку.

Замість післямови  
Педагогічна майстерність учителя/учительки   

як експерта/експертки з формування  
соціальної компетентності учнів/учениць

Перебудова освітнього процесу, перехід до педагогіки парт-
нерства, усі розробки й рекомендації фахівців щодо впрова-
дження освітньої реформи НУШ — усе це може бути впрова-
дженим у життя, реалізуватися тільки завдяки творчості й 
ініціативності кожного/кожної вчителя/учительки. За фор-
мального ставлення учні/учениці не набудуть украй важливого 
власного соціального досвіду в процесі навчання в школі. 

Згадаймо працю Ш. Амонашвілі «Як любити дітей», у якій 
він писав: «Тоді я думав, що всю освіту можна замінити, ре-
формувати, оновити через так зване запровадження нових пе-
дагогічних, дидактичних або методичних систем, через накази 
міністерства або постанови уряду. Тут я припустився тієї самої 
помилки, якої нині припускаються фахівці так званих педаго-
гічних технологій: я не віддав належне творчій волі педагога. 
Як звучатиме досконалий інструмент, скажімо, скрипка Стра-
діварі, у руках недосвідченого виконавця? Тільки завдяки ру-
кам творця, рукам геніального майстра ми відчуємо й оцінимо 
не стільки досконалість інструмента, скільки піднесення духу, 
подароване майстром».

Тільки педагог із гнучким критичним мисленням, творчий 
та ініціативний, який по-справжньому володіє соціально-емо-
ційними навичками, сприятиме їхньому формуванню у своїх 
вихованців. 

Спробуйте осягнути й усвідомити зміст переходу від став-
лення до учня/учениці як до об’єкта впливу — до ставлення 
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як до суб’єкта, рівноправного партнера в навчальному проце-
сі. Пам’ятайте, що від ставлення вчителя/учительки до дітей 
знач ною мірою залежать результати засвоєння ними соціаль-
них знань, умінь і навичок. 

Що означає бути соціально компетентним/компетентною 
учителем/учителькою в рамках педагогіки партнерства та вес-
ти щоденно одночасно діалог із цілим класом? Як, будучи обме-
женим у часі, виявити співпереживання до кожного/кожної, 
як дати відчути, що його/її чують, розуміють, як вислухати 
кожного/кожну? Чи доводилося вам чути від колег: «У мами 
одна-дві дитини, а в мене 30, я не можу приділити увагу кож-
ній»?

У рамках педагогіки партнерства кожний/кожна учитель/
учителька має це робити. Складовими його/її соціальної ком-
петентності й необхідними соціально-емоційними навичками 
є вміння: швидко й чітко визначати індивідуальні особливості 
учнів/учениць, відчувати щохвилини їхні настрої, зміну, усві-
домлювати прояви, причини й наслідки «кліпового мислення» 
сучасних дітей і мати практичний інструментарій запобігання 
негативному впливу на соціальний розвиток «технічних засобів, 
соціальних мереж»; уміти вести діалог із групою дітей, серед 
яких є непосидючі, «важкі», неуважні, котрі мають ті чи інші 
труднощі в навчанні. Потрібно вести діалог із батьками, активно 
взаємодіяти з фахівцями та колегами.

Майже кожний/кожна учитель/учителька початкових кла-
сів відчуває в тій чи іншій ситуації розгубленість і безпорад-
ність під тиском карколомної кількості чинників і викликів, 
що з’являються в інформаційному суспільстві. 

Тож повернімося до початку. Згадайте про важливість «точ-
ки спокою», зробіть глибокий вдих і заповніть подану таблицю 
(с. 44). Оцініть власну сформованість необхідних соціально-
емоційних навичок, що мають бути в арсеналі вчителя/учи-
тельки, за 10-бальною шкалою, а також пригадайте конкрет-
ний приклад інших педагогів із вашого власного досвіду, що 
мав/має максимально високий рівень сформованості зазначе-
них навичок.
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 Таблиця 11 

№ Соціально-емоційні навички 
вчителя/учительки

Маю приклад
(відомий/відома 

мені вчитель/учи-
телька та  

його/її рівень)  
(від 1 до 10)

Мій рівень 
(від 1 до 10)

1 Усвідомленість

2 Співпереживання, емпатія

3 Залученість

4 Емоційна стійкість

5 Креативність і творче мис-
лення

6 Уміння вести діалог «на хвилі» 
кожного/кожної з учнів/уче-
ниць

7 Свідома зацікавленість у про-
гресі кожного/кожної учня/
учениці

8 Навички сприяння подоланню 
учнями/ученицями труднощів 
у соціалізації та навчанні

Важливо шукати самостійний оптимальний шлях до нат-
хненного, сповненого сил та енергії щоденного навчального 
процесу. Мине небагато часу, і в кожному рядку другої колонки 
ви зможете поставити 10.

Пам’ятайте: «Найвище, чого людина спроможна досяг-
ти, — це усвідомлення власних настроїв і думок, самопізнан-
ня, що є передумовою глибокого пізнання натури інших лю-
дей» (Й. В. Ґете).
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ДОДАТКИ

Додаток 1

Для тих, у кого немає часу для читання, але професійні стан-
дарти вимагають діяти вже зараз, внесіть до щоденного розпо-
рядку подані поради й намагайтеся щодня дотримуватися кож-
ної з них.

1. Дізнавайтеся щодня, що важливо для кожної дитини. 
Звісно, вислухати кожного/кожну у вас не буде часу, але є чудо-
вий спосіб дізнатися та започаткувати рубрику в альбомі «Мені 
важливо сьогодні». Кожного ранку діти його заповнюватимуть 
(замальовуватимуть символами, знаками, коли ще не вміють 
впевнено писати), а ви зможете дізнаватися про пріоритети для 
них у власні методичні години.

2. Заведіть блокнот «Мудрість класу». Записуйте до нього 
думки, що виникають під час уроків, висловлення дітей.

3. Знайдіть час для щоденного читання дітям (а згодом для 
самостійного читання) книжок, що сприяють формуванню ем-
патії (додаток 5). Обговорюйте прочитане. Пропонуйте їм ста-
ти на місце героя/героїні. Запитуйте про почуття персонажів і 
самих учнів/учениць.

4. Облаштуйте в класі «особисті полички індивідуальних упо-
добань», на яких розмістіть матеріали для улюбленої творчості. 
Діти користуватимуться ними, якщо раніше закінчать, викону-
ватимуть навчальні завдання. 

5. Запровадьте зону відповідальних рішень учнів/учениць 
без утручання дорослих. Нехай це буде щось незначне або, нав-
паки, значне для всього класу. Важливо, щоб кожен/кожна з 
них мав/мала таку зону відповідальності.

6. Зробіть «капелюх»-сюрприз, з якого витягатимете навмання 
поради, а учень/учениця, дотримуючись їх, не тільки отримає пев-
ні бонуси, а й розвине емпатію, навички спілкування та співпраці.

7. Обов’язково подивіться щиро, з емпатією, в очі кожному/
кожній хоча б раз на день у різних ситуаціях, але головне — ні-
кого не пропускайте. 

У посібнику є детальні варіації на кожний із пунктів. Якщо 
ваша педагогічна майстерність і творчі якості потребують під-
тримки щодо додавання творчості в кожному пункті, то радимо 
знайти час для більш детального опрацювання посібника.



46

Додаток 2

В. Сухомлинський

Віл і Садівник

У полі працювали Віл і Садівник. Віл, запряжений у плуг, 
орав поле. Повільно сунув він по землі — тягнути було нелегко. 
Та Віл звик коритися Господареві. Він знав: як тільки стане, 
то Господар боляче вперіщить його батогом і сіна дасть менше 
ввечері.

А Садівник скопав невелику кам’янисту грядку для вино-
градника. Віл уранці чув розмову Господаря й Садівника. Тоді 
Садівник сказав: «Ця кам’яниста грядка навіть Волові не під 
силу». Тепер Віл вухам своїм не вірить: копає Садівник грядку 
й співає. З нього піт тече, а він співає, й очі в нього веселі та 
радісні.

— Садівнику, тобі важко? — запитує Віл, порівнявшись із 
ним.

— Ой, як важко… — відповідає Садівник.
— То чого ж ти співаєш та очі в тебе такі радісні?
— Бо я бачу цю мертву кам’янисту ділянку вже скопаною. 

Бачу на ній виноградні грона. Бачу радість в очах людей.
— Як же ти все це бачиш? — здивувався Віл. — Цього ж не-

має.
— Якби людина бачила тільки те, що є, вона не була б Люди-

ною. Людина бачить своє майбутнє.
— Навчи мене, Садівнику, бачити те, чого ще немає.
— Добре, — каже Садівник, — зараз я визволю тебе з хомута.
— Але ж без хомута й батога я не зможу працювати, — бла-

гає Віл.
Садівник тільки розвів руками й подумав: «Той, кого зму-

шують працювати хомут і батіг, не може бачити майбутнього». 
Та він цього не сказав, бо Віл усе одно нічого б не збагнув.
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Додаток 3
ВИМОГИ 

для обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти із 
соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі

Загальні ре-
зультати нав- 

чання здобува-
чів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

Турбота про особисте здоров’я та безпеку, реагування на діяльність, яка 
становить загрозу для власного життя, здоров’я, добробуту й інших осіб

Діє відпові-
дально

демонструє поведінку, яка 
запобігає або зменшує ри-
зики для життя та здоров’я 
[2 СЗО 1.1]

демонструє різноманітні 
практики поведінки, які 
запобігають або зменшу-
ють ризики для життя та 
здоров’я [4 СЗО 1.1]

Відстоює ін-
тереси власні й 
інших осіб

протидіє проявам тиску, 
неповаги та приниження 
щодо себе й інших осіб, 
звертається по допомогу до 
дорослих  [2 СЗО 1.2]

протидіє проявам тиску, 
неповаги та приниження 
щодо себе й інших осіб, 
самостійно або з допомо-
гою дорослих залежно від 
ризику [4 СЗО 1.2]

Надає допо-
могу

розрізняє, до кого і як звер-
нутися по допомогу; описує 
приклади такої діяльності  
[2 СЗО 1.3]

визначає потребу в допо-
мозі собі й іншим осо-
бам, оцінює можливості її 
надання [4 СЗО 1.3]

Поводиться 
етично

розпізнає здорову етич-
ну поведінку (сумлінність, 
справедливість, чесність, 
відповідальність, відвагу, 
відданість) і наслідує її  
[2 СЗО 1.4]

поводиться етично, де-
монструючи сумлінність, 
справедливість, чесність, 
відповідальність тощо  
[4 СЗО 1.4]

Визначення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень із 
користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

Розпізнає 
небезпечні 
ситуації

розпізнає та описує не-
безпеку вдома, у школі та 
навколишньому світі  
[2 СЗО 2.1]

пояснює, що робити в не-
безпечних ситуаціях удо-
ма, у школі та навколиш-
ньому світі [4 СЗО 2.1]
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Прогнозує на-
слідки

пояснює, що кожна дія (рі-
шення) має наслідки  
[2 СЗО 2.2]

прогнозує можливі на-
слідки своїх дій (рішень) 
для себе й інших осіб  
[4 СЗО 2.2]

Ухвалює  
рішення

вирішує, як діяти в повсяк-
денних ситуаціях без загро-
зи для життя та здоров’я  
[2 СЗО 2.3]

вирішує, як діяти в повсяк-
денних ситуаціях із корис-
тю для здоров’я, безпеки 
та добробуту [4 СЗО 2.3]

Поводиться 
безпечно

пояснює, від чого залежить 
безпека вдома, у школі та 
навколишньому світі  
[2 СЗО 2.4]

поводиться безпечно з 
огляду на себе й інших 
осіб удома, у школі, на ву-
лиці, у громадських місцях 
[4 СЗО 2.4]

Аргументований вибір на користь здорового способу життя,  
аналіз та оцінка наслідків і ризиків

Обмірковує 
альтернативи 
власних дій та 
рішень

визначає здорові та шкідли-
ві звички [2 СЗО 3.1]

обмірковує альтернативні 
рішення щодо відповід-
ності здоровим чи шкідли-
вим звичкам [4 СЗО 3.1]

Приймає зміни 
у власному 
організмі

помічає зміни у власному 
організмі й приймає їх  
[2 СЗО 3.2]

спостерігає за змінами 
у своєму тілі залежно від 
фізичного стану, настрою, 
виду діяльності, способу 
життя; пояснює та прий-
має їх [4 СЗО 3.2]

Аналізує вплив 
поведінки на 
здоров’я

визначає позитивний і нега-
тивний вплив на вибір здо-
рової та безпечної поведінки 
[2 СЗО 3.3]

аналізує позитивний і не-
гативний вплив на вибір 
здорової та безпечної 
поведінки [4 СЗО 3.3]

Здійснює вибір 
та отримує за-
доволення

розпізнає, що приносить за-
доволення та користь  
[2 СЗО 3.4]

обирає діяльність, яка 
приносить задоволення та 
користь [4 СЗО 3.4]

Продовження дод. 3
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Підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоров’я, безпеки 
й добробуту

Навчає вчитися 
без шкоди для 
здоров’я

упорядковує власне нав-
чання відповідно до своїх 
потреб і рекомендованих 
умов [2 СЗО 4.1]

планує та організовує 
власне навчання, чергую-
чи його з відпочинком  
[4 СЗО 4.1]

Знаходить 
і перевіряє 
інформацію

розпізнає знаки, символи й 
попередження щодо ймовір-
ної небезпеки [2 СЗО 4.2]

намагається критично оці-
нювати інформацію щодо 
товарів і послуг  
[4 СЗО 4.2]

Діє ефективно 
й самостійно

пояснює потреби свої та ін-
ших осіб; визначає, від кого 
та від чого залежить задово-
лення потреб [2 СЗО 4.3]

розрізняє необхідні та 
надмірні потреби свої 
та інших осіб; визначає 
короткострокові цілі й 
планує конкретні дії щодо 
задоволення власних по-
треб [4 СЗО 4.3]

Спілкується 
конструктивно

уважно слухає, запитує 
про потреби інших осіб та 
висловлюється так, щоб не 
образити інших осіб  
[2 СЗО 4.4]

сприймає критичну інфор-
мацію щодо себе й етично 
реагує на неї  
[4 СЗО 4.4]

Виявляє куль-
туру спожи-
вання

визнає важливість помір-
ності в споживанні послуг і 
продукції [2 СЗО 4.5]

намагається ощадно ви-
користовувати ресурси  
[4 СЗО 4.5]

Планує май-
бутнє

пояснює важливість навчан-
ня в школі для свого життя 
та добробуту; планує свій 
день (навчальний та вихід-
ний) [2 СЗО 4.6]

уявляє свою мету та 
розповідає про те, як її 
досягти; пояснює, як від 
ставлення до навчання 
залежить власний успіх і 
добробут [4 СЗО 4.6]

Співпрацює 
для досягнення 
результату дія-
льності

виконує різні ролі в групі, 
пояснює, у чому цінність 
спільної роботи [2 СЗО 4.7]

погоджується на ту роль, 
яку здатний/здатна ви-
конати найкраще; разом з 
іншими особами визначає 
мету спільної роботи, на-
магається досягти її  
[4 СЗО 4.7]

Продовження дод. 3
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Додаток 4
ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з гро-
мадянської та історичної освітньої галузі

Загальні 
результати 

навчання 
здобувачів 

освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

Установлення зв’язків між подіями, діяльністю людей  
та її результатами в часі, пояснення значення пам’ятних для себе  

й інших громадян України дат (подій)

Орієнтується 
в історично-
му часі

установлює послідовність 
подій (раніше/пізніше, до/
після, давно/ недавно); 
пояснює, як і чому люди 
визначають час [2 ГІО 1.1]

визначає послідовність подій; 
співвідносить одиниці вимірю-
вання часу [4 ГІО 1.1]

Розкриває 
тривалість і 
варіативність 
подій у часі

описує послідовність 
етапів розвитку людини; 
намагається пояснити, як 
події пов’язані між собою 
[2 ГІО 1.2]

установлює кількість поколінь 
у своїй родині, розкриває 
зв’язки між теперішнім і по-
передніми поколіннями  
[4 ГІО 1.2]

Виявляє і 
прогнозує 
суспільні 
(історичні) 
зміни

розрізняє теперішнє, 
минуле та майбутнє  
(було — є — буде)  
[2 ГІО 1.3]

наводить приклади культурно-
історичної спадщини України; 
виокремлює важливі для гро-
мадян України події, пояснює, 
як вони впливають на життя  
[4 ГІО 1.3]

Орієнтація в знайомому соціальному середовищі, долучення до його 
розвитку, пояснення впливу природи та діяльності людей на нього

Орієнтується 
в соціально-
му середо-
вищі

орієнтується в близькому 
до місця проживання та 
освоєному людьми се-
редовищі [2 ГІО 2.1]

розпізнає відомі об’єкти со-
ціального середовища, планує 
прогулянку/ подорож/екс-
курсію до об’єктів культурної 
спадщини рідного краю, Украї-
ни [4 ГІО 2.1]
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Виявляє 
взає мо зв’я-
зок природ-
ного та 
соціального 
середовища

показує, як природа дає 
людям засоби для іс-
нування; описує зміни, які 
спостерігає в знайомому 
просторі, пов’язані з люд-
ською діяльністю  
[2 ГІО 2.2]

пояснює цінність природи для 
життя та роль діяльності люди-
ни в освоєнні навколишнього 
світу [4 ГІО 2.2]

Формує ра-
зом з іншими 
особами 
громадський 
простір

досліджує об’єкти загаль-
ного користування у своїй 
місцевості; дотримується 
правил поведінки під час 
гри, прогулянки та відпо-
чинку [2 ГІО 2.3]

розрізняє об’єкти загально-
го користування та власні 
об’єкти; протидіє (залучаючи 
дорослих) порушенням правил 
поведінки в публічних місцях  
[4 ГІО 2.3]

Робота з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналіз 
змісту джерел, їхня критична оцінка

Добирає 
джерела 
історичної 
та суспільно 
значущої 
інформації

пояснює, де може знайти 
потрібну інформацію; 
виявляє основний зміст 
джерела інформації; 
розпитує дорослих про 
минуле [2 ГІО 3.1]

знаходить потрібну інфор-
мацію про минуле і сучасне; 
добирає джерело інформації 
відповідно до потреб і за-
цікавленості [4 ГІО 3.1]

Аналізує 
соціальну 
(історичну) 
інформацію

запитує про те, що за-
цікавило; знаходить 
відповіді на запитання; 
виокремлює в джерелі 
інформацію про відому 
особу/подію [2 ГІО 3.2]

виокремлює в тексті події, 
персонажів, поняття; форму-
лює зрозумілі запитання про 
людей, минулі чи теперішні 
події [4 ГІО 3.2]

Оцінює до-
стовірність 
соціальної 
(історичної) 
інформації

розрізняє казкові події та 
події минулого; вислов-
лює припущення про 
правдивість інформації  
[2 ГІО 3.3]

виокремлює факти, які виклика-
ють сумніви; знаходить інформа-
цію, яка спростовує або підтвер-
джує сумніви; пояснює можливі 
наслідки поширення неправди-
вої інформації [4 ГІО 3.3]

Узагальнення інформації з різних джерел,  
розповідь про минуле і сучасне

Система-
тизує та 
узагальнює 
соціальну 
(історичну) 
інформацію

виокремлює незрозумілі 
слова й із допомогою до-
рослих установлює їхній 
зміст; придумує назву 
твору, що відображає 
його зміст [2 ГІО 4.1]

збирає інформацію на тему, 
яка цікавить; визначає важливі 
й менш важливі відомості та 
обґрунтовує це; порівнює по-
дії, вчинки осіб [4 ГІО 4.1]

Продовження дод. 4
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Розповідає 
про минуле і 
сучасне

розповідає про себе, 
свою родину й інших осіб 
[2 ГІО 4.2]

висловлює різними способами 
уявлення про відомі історичні 
події, пам’ятки культури, ви-
датних людей [4 ГІО 4.2]

Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії  
та історичних осіб, а також про події суспільного життя

Формулює та 
висловлює 
судження, 
добираючи 
аргументи

висловлює свої вподо-
бання; виокремлює фра-
зи та/або дії, які вразили; 
обмірковує вплив своїх 
слів та/або дій на думку 
інших осіб [2 ГІО 5.1]

формулює власну думку щодо 
вчинку, події, пам’ятки куль-
тури; добирає прості докази; 
дотримується послідовності 
викладення думок [4 ГІО 5.1]

Усвідомлення почуття власної гідності, діяльність з урахуванням  
власних прав і свобод, повага до прав і гідності інших осіб,  

протидія дискримінації та нерівному ставленню до особистості

Формує себе 
як особис-
тість, утвер-
джує власну 
гідність

описує себе, свій харак-
тер, захоплення, якими 
відрізняється від інших 
осіб [2 ГІО 6.1]

визначає свої риси характеру, 
моральні якості; розповідає 
про свої мрії та пояснює шляхи 
їхнього здійснення [4 ГІО 6.1]

Захищає 
права лю-
дини

пояснює свої обов’язки в 
сім’ї, школі; дотримується 
правил поведінки, що за-
свідчують повагу до інших 
осіб; звертається по до-
помогу до старших у разі, 
коли його або інших осіб 
ображають [2 ГІО 6.2]

виявляє та засуджує негідну 
поведінку; розпізнає випадки 
порушення прав дитини; по-
яснює, до кого можна звер-
нутися, коли ображають та/
або принижують його чи інших 
осіб, відповідно діє в таких 
ситуаціях [4 ГІО 6.2]

Протидіє та 
запобігає 
проявам дис-
кримінації і 
нерівності

розпізнає вчинки й слова, 
які можуть підтримати 
або образити; поважає 
різноманітність, справед-
ливо ставиться до інших 
осіб [2 ГІО 6.3]

спілкується з урахуванням 
особливостей інших людей; 
пояснює, чому потрібно діяти 
справедливо [4 ГІО 6.3]

Продовження дод. 4
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Усвідомлення себе громадянином України,  
аналіз культурно-історичних основ власної ідентичності,  

визнання цінності культурного розмаїття

Усвідомлює 
себе части-
ною спіль-
ноти

збирає інформацію та роз-
повідає про свою родину, 
однокласників, Україну; 
пояснює, що означає бути 
членом сім’ї, громади, 
класу; долучається до 
родинних і національних 
традицій, пояснює їхнє 
значення [2 ГІО 7.1]

досліджує своє походження, 
родовід, визначає свою роль у 
школі, громаді, державі; дослі-
джує, які традиції та свята ша-
нують у родині, родинах друзів 
та однокласників, ставиться з 
повагою до цих традицій і свят 
[4 ГІО 7.1]

Співпрацює з 
іншими осо-
бами

пояснює важливість 
співпраці в групі; разом з 
іншими особами визначає 
послідовність виконання 
завдань; виконує різні ролі 
в групі [2 ГІО 7.2]

визначає мету спільної роботи; 
планує послідовність дій групи 
для виконання завдання; пого-
джується на роль, яку здатний/
здатна виконати найкраще  
[4 ГІО 7.2]

Дотримання принципів демократичного громадянства,  
активна участь у житті шкільної спільноти, громади та держави

Робить від-
повідальний 
вибір

домовляється з одно-
класниками про добро-
чесні правила взаємодії, 
дотримується досягнутих 
домовленостей, пояснює, 
чому це важливо  
[2 ГІО 8.1]

визначає разом з однокласни-
ками та використовує пра-
вила й процедури вирішення 
питань, які стосуються життя 
класу; пояснює, як власний 
вибір та дії можуть вплинути на 
інших осіб [4 ГІО 8.1]

Бере участь 
у розв’язанні 
проблем 
спільнот

розповідає про свої успі-
хи, успіхи класу, своєї ро-
дини; розповідає про свої 
проблеми, обирає варіан-
ти їхнього розв’язання; 
долучається до корисних 
справ у родині, класі, 
школі [2 ГІО 8.2]

розповідає про свої досягнен-
ня, досягнення класу, своєї ро-
дини, школи, громади; аналізує 
проблеми класу, школи, грома-
ди та пропонує варіанти їхнього 
розв’язання; пояснює фактори, 
які допомогли досягти успіху 
або призвели до виникнення 
проблеми; долучається до 
справ, корисних для класу, 
школи, громади [4 ГІО 8.2]

Осмислює 
громадсько-
політичне 
життя

розповідає про Україну як 
про свою Батьківщину, роз-
пізнає державні символи 
України, шанобливо ста-
виться до них [2 ГІО 8.3]

пояснює, що означає бути 
громадянином України та як 
Україна пов’язана з Європою 
[4 ГІО 8.3]

Продовження дод. 4
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Додаток 5

Список літератури для розвитку емпатії
• Наталя Забіла Казки. Проза
• Василь Сухомлинський Казки
• Олександр Олесь «Дітям»
• Микола Трублаїні «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку»
• Всеволод Нестайко «Олексій, Веселик і Жарт-Птиця»
• Олена Пчілка «Годі, діточки, вам спати» (збірка)
• Леся Українка Казки «В дитячому крузі» (збірка) 
• Михайло Коцюбинський. «Харитя», «Маленький грішник»
• Надійка Гербіш «Одного разу на Різдво»
• Мар’яна Прохасько, Тарас Прохасько «Хто зробить сніг»
• Сашко Дерманський «Жменька тепла для мами»
• Мар’яна Князевич «Шустрик»
• Галина Вдовиченко «Мишкові миші», «Ліга непарних шкарпе-

ток»
• Сергій Козлов «Їжачок у тумані»
• Віталій Біанкі «Люля», «Мишеня Пік»
• Михайло Зощенко «Льоля та Мінька»
• Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
• Джоель Чандлер Харріс «Казки дядечка Римуса»
• Лінда Муллалі Гант «Риба на дереві»
• Кейт ДіКамілло «Пригоди мишеняти Десперо», «Завдяки 

Вінн-Діксі» та ін.
• Ено Рауд «Пригоди Муфтика, Півчеревичка та Мохобородька»
• Туве Янсон «Країна мумі-тролів»
• Астрід Ліндґрен «Пеппі Довгапанчоха» 
• Анна Сюел «Чорний красень»
• Марджері Вільямс «Вельветовий Кролик, або Як оживають 

іграшки»
• Ян Екгольм «Тутта Карлсон і Людвіг Чотирнадцятий»
• Джанні Родарі «Джельсоміно в країні Брехунів»
• Умберто Еко «Три оповідки»
• Міхаель Енде «Момо»
• Джеремі Стронг «Гармидер у школі»
• Елеонор Портер «Полліанна»
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Словник термінів
АВАТАР, або АВАТАРКА, — візуальна презентація в соціальних 

медіа, обличчя користувача у віртуальному світі.
АВТОНОМІЯ — 1. Самоврядування певної частини держави на 

основі загальнодержавного закону (конституції). 2. Право установи, 
підприємства, організації самостійно вирішувати певні питання.

АВТОРИТЕТ — загальновизнаний вплив окремої людини або ко-
лективу, організацій у різних сферах суспільного життя. 

АВТОРИТАРНІСТЬ — соціально-психологічна характеристика 
особи, що відображає її прагнення максимально підпорядкувати своє-
му впливу партнерів по взаємодії та спілкуванню. Пов’язана з такими 
особистісними рисами, як агресивність, завищена самооцінка, схиль-
ність до наслідування стереотипів, слабка рефлексія та ін.

АГРЕСИВНІСТЬ — емоційний стан і риса характеру людини. Ви-
різняється імпульсивністю поведінки, афективними переживання-
ми — гнівом, злістю, прагненням заподіяти іншому травму (фізичну 
чи моральну).

АГРЕСІЯ — індивідуальна чи колективна поведінка або дія, спря-
мована на заподіяння фізичної чи психічної шкоди або навіть на зни-
щення іншої людини чи групи. Основні форми — агресія реактивна, 
агресія ворожа, агресія інструментальна й автоагресія.

АДАПТАЦІЯ — зміна параметрів чутливості аналізаторів, при-
сто сування їх до подразників (наприклад, око адаптується до сприй-
мання віддаленого об’єкта завдяки механізмам акомодації та конвер-
генції).

АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА — пристосування будови й функцій 
організму, його органів і клітин до умов середовища. Виокремлюють 
різні фази процесу адаптації до екстремальних умов: фазу початкової 
декомпенсації та наступні фази часткової, а потім і повної компенса-
ції. Зміни, що супроводжують адаптацію, відбуваються на всіх рівнях 
організму — від молекулярного до психологічної регуляції діяльності.

АКСЕЛЕРАЦІЯ — прискорений індивідуальний розвиток люди-
ни (найвідчутніше в дитячі та юнацькі роки). Супроводжується як 
позитивними, так і негативними явищами. До позитивних належать 
більш раннє дозрівання інтелекту, формування інтересів, змужнін-
ня, активізація контактів дитини з ровесниками/ровесницями та 
старшими. Негативні моменти — почастішання захворювань підліт-
ків на неврози, дитячі паралічі, карієс зубів, очні хвороби.

АКТИВНІСТЬ — загальна характеристика живих істот, їхня 
власна динаміка як джерело перетворення або підтримки ними жит-
тєво значущих зв’язків із середовищем. Активність формується від-



56

повідно до ймовірного прогнозування розвитку подій у середовищі та 
положення в ньому організму.

АЛЬТРУЇЗМ — система ціннісних орієнтацій особистості, за якої 
центральним мотивом і критерієм моральної оцінки є інтереси іншої 
людини або соціальної спільноти.

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПОЧУТТІВ — неузгодженість, суперечли-
вість кількох емоційних відношень, які одночасно відчувають до пев-
ного об’єкта.

АНСКУЛІНГ — навчання дитини з урахуванням її інтересів і по-
треб за відсутності навчальних програм і планів.

АСИМІЛЯЦІЯ — механізм, за допомогою якого новий предмет чи 
ситуацію поєднують із сукупністю предметів або з іншою ситуацією, 
для якої існує схема.

АСОЦІАЛІЗАЦІЯ — засвоєння особою норм, цінностей, негатив-
них ролей, стереотипів поведінки, які спричинюють деформацію сус-
пільних відносин, дисгармонію у взаємодії людини й суспільства.

АФЕКТ (афективна поведінка) — сильне й короткочасне нервово-
психічне порушення, емоційний стан, пов’язаний із різкою зміною 
важливих для суб’єкта життєвих обставин. Супроводжується різко 
вираженими руховими проявами та змінами у функціях внутрішніх 
органів, утратою вольового контролю і бурхливим виявленням емо-
ційних переживань. Виникає у відповідь на подію, що вже відбулася. 
В основі афекту — пережитий стан внутрішнього конфлікту, поро-
дженого суперечностями між прагненнями й бажаннями або між ви-
могами, запропонованими людині (чи самому собі), і можливостями 
їхнього виконання.

АУТИЗМ ДИТЯЧИЙ — властивість дитини або підлітка, розви-
ток яких характеризує різке зниження контактів з оточенням, погано 
розвинене мовлення та своєрідна реакція на зміни в оточенні.

БАЙДУЖІСТЬ — стан і властивість за значенням байдужий — 
який не звертає уваги на кого-, що-небудь, незацікавлений, безсто-
ронній; який не виявляє співчуття; нечутливий, нечуйний.

БАЖАННЯ — 1. Прагнення, потяг до здійснення чого-небудь; хо-
тіння. 2. Висловлена кимось думка про бажаність здійснення чого-не-
будь; побажання. 

БЕЗПЕКА — стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує. 
БУЛІНГ — цькування, тобто дії учасників/учасниць освітньо-

го процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економіч-
ному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів 
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 
неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників /
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учасниць освітнього процесу, унаслідок чого могла бути чи була за-
подіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

ВЗАЄМОДІЯ — у психології процес безпосереднього або опосе-
редкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує 
їхню взаємну обумовленість і зв’язок. Є інтегруючим чинником, що 
сприяє утворенню структур. Особливість взаємодії — її причинна обу-
мовленість. Кожна з взаємодіючих сторін є причиною іншої та наслід-
ком одночасного зворотного впливу протилежної сторони, що обумов-
лює розвиток об’єктів та їхніх структур.

ВЗАЄМОДІЯ МІЖОСОБИСТІСНА — 1. У широкому розумін-
ні — випадковий або зумисний, приватний або публічний, тривалий 
або короткочасний, вербальний або невербальний особистий контакт 
двох і більше людей, що приводить до взаємних змін їхньої поведін-
ки, діяльності, відносин і настанов. 2. У вузькому розумінні — систе-
ма взаємно обумовлених індивідуальних дій, пов’язаних циклічною  
причинною залежністю, за якої поведінка кожного/кожної з учасни-
ків/учасниць є реакцією на поведінку інших.

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ — розуміння суб’єктами один одного. Ме-
ханізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, стереотипізація, 
а також механізм зворотного зв’язку.

ВИХОВАННЯ — планомірний і цілеспрямований вплив на свідо-
мість і поведінку людини з метою формування певних установок, по-
нять, принципів, ціннісних орієнтацій, що забезпечує умови для її роз-
витку, підготовку до громадського життя та праці. Виховання — процес, 
що здійснюється за взаємодії вихователів і вихованців, а також самих 
вихованців — повноправних суб’єктів, а не тільки об’єктів виховання. 
Вітчизняна психологія вивчає закономірності саморозвитку особистості 
в умовах спеціально організованої виховної системи, що забезпечує не 
пристосування підростаючої людини до існуючих форм соціального бут-
тя, не припасування під певний стандарт, а цілеспрямований розвиток 
кожної дитини як неповторної людської індивідуальності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — здійснюваний у різних формах конт-
роль над діяльністю суб’єкта з позицій виконання нестандартних, не 
прийнятих у суспільстві норм і правил. Розрізняють зовнішні форми 
контролю, що забезпечують покладання відповідальності за результа-
ти його діяльності (підзвітність, карність), і внутрішні форми саморе-
гулювання його діяльності (почуття відповідальності, обов’язку).

ВІДКРИТІСТЬ (до іншої людини) — готовність до щирої розмови, 
діалогу, надання допомоги; співдія, співпраця.

ВІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ — напрям у педагогіці; підтримує індиві-
дуалістичну спрямованість і потребує певного порядку, дисципліни та 
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самодисципліни, взаємопідтримки, взаємоконтролю, який виражає 
непоступливість. 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ (віртуальний світ) — цифровий 
світ, створений за допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують 
повний спектр відчуттів (зорових, звукових, тактильних та ін.). Такі 
технології широко використовують у сфері розваг.

ВРАЖЕННЯ — 1. Те, що залишається у свідомості людини від 
побаченого, пережитого. 2. Вплив чого-небудь на когось. 3. Дум-
ка, уявлення, що складається внаслідок знайомства, зіткнення з 
ким- або чим-небудь.

ВЧИНОК — свідома дія, оцінювана як акт морального самовизна-
чення людини, у якому вона утверджує себе як особистість — у своє-
му ставленні до іншої людини, до себе самої, групи або суспільства, 
до природи загалом. Основна одиниця соціальної поведінки. Вчинок 
може бути: 1) дією або бездіяльністю; 2) позицією, вираженою в сло-
вах; 3) ставленням до чого-небудь, що проявляється в жесті, погляді, 
тоні мовлення, смисловому підтексті; 4) дією, спрямованою на подо-
лання фізичних перешкод і пошук істини.

ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ — процес її станов-
лення та розвитку на послідовних вікових етапах і сукупність відпо-
відних результатів на кожному етапі за умови, що зазначений процес 
та його результати узгоджуються з принципами гармонії. Гармоній-
ний розвиток особистості є одним із визначальних орієнтирів гума-
ністично зорієнтованої психології, педагогіки, освіти та молодіжної 
політики.

ГІДНІСТЬ — 1. Сукупність рис, що характеризують позитив-
ні моральні якості. 2. Усвідомлення людиною свого громадянського 
обов’язку. 

ГОРДІСТЬ — моральне почуття; виникає в результаті усвідомлен-
ня особою суспільного значення своїх досягнень. Є одним із регулято-
рів процесу морального самовдосконалення особи.

ГОСПІТАЛІЗМ — синдром патології дитячого психічного й осо-
бистісного розвитку, результат відокремлення дитини від матері та 
її ранньої інституалізації. У дитячому віці негативно впливає на всі 
сфери особистості, що формуються, гальмуючи інтелектуальний та 
емоційний розвиток, спотворюючи Я-концепцію, руйнуючи фізичне 
благополуччя та ін. Загальні ознаки госпіталізму в дитячому віці — 
втрата ваги, млявість, апатія, підвищена сонливість, м’язовий гі-
потонус, відхід від контактів з оточенням (відсутність зорового спо-
стереження, поворотів «на голос», «гудіння» у відповідь на ласку 
дорослого, слабкий плач тощо).
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ГРА — форма діяльності в умовних ситуаціях, спрямована на від-
творення і засвоєння суспільного досвіду, зафіксованого в соціально 
закріплених способах здійснення предметних дій, у предметах науки 
й культури. У грі як особливому виді суспільної практики відтворено 
норми людського життя та діяльності, підпорядкування яким забез-
печує пізнання та засвоєння предметної і соціальної дійсності, а також 
інтелектуальний, емоційний та моральний розвиток особи.

ГРОМАДА — 1. Група людей, об’єднаних спільністю становища, 
інтересів і т. ін. 2. Об’єднання людей, що ставить перед собою певні 
спільні завдання; організація.

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ — параметр діяльнос-
ті особи, соціалізованої під впливом громадянських знань, навичок і 
вмінь, що передбачає наявність громадянських цінностей та якостей, 
дотримання правил поведінки й відповідальність як соціальну якість 
людини.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО — суспільство, основу якого 
становить розгалужена мережа незалежних від держави інституцій, 
об’єднань та організацій, створених самими громадянами для вияв-
лення і здійснення різних громадських ініціатив, задоволення своїх 
суспільних потреб та обстоювання колективних інтересів.

ГУМОР — доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, умін-
ня помічати й виставляти на сміх кумедне та безглузде в життєвих 
явищах.

ГЕНДЕР — соціокультурна, символічна конструкція статі, що по-
кликана визначати конкретний асоціативний зв’язок, забезпечувати 
повноцінну комунікацію та підтримувати соціальний порядок.

ГРУПА — обмежена спільність людей, що виокремлюється або 
яку виокремлюють із соціального цілого за певними ознаками: харак-
тером діяльності, соціальною або класовою належністю, структурою, 
композицією, рівнем розвитку тощо.

ГУМАНІЗМ — відображає високий рівень свідомого ставлення 
до людей. Виявляється в глибокій повазі до людини та її гідності,  
в активній боротьбі проти всіх форм людиноненависництва. Як влас-
тивість особи передбачає знання життя, морально-політичні якості, 
позитивне ставлення до людей, їхнього життя та діяльності, людино-
любство й душевну теплоту.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА — тип соціальної поведінки, який су-
перечить прийнятим у суспільстві правовим, моральним та соціальним 
нормам і стереотипам. Безпосередньо пов’язана з актом свідомого ви-
бору — порушувати чи не порушувати соціальні норми, що обмежують 
індивідуальну сваволю.
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ДЕЗАДАПТАЦІЯ — зниження адаптаційних можливостей лю-
дини в умовах середовища життєдіяльності (у дитячому садку, класі, 
групі); прояв зовнішньої характеристики неблагополуччя людини, 
яке відображено в нетиповій поведінці, відношенні та результатив-
ності діяльності в умовах певного середовища.

ДЕПРИВАЦІЯ СОЦІАЛЬНА — відхилення індивідуальних 
стандартів від реальних соціальних норм суспільства і різних соціа-
льних спільнот, що відображають певний ступінь ізоляції індивіда 
від соціального кола та середовища внаслідок утрати зв’язків із нав-
колишнім соціальним середовищем, наприклад унаслідок виходу на 
пенсію, утрати близьких людей чи погіршення фізичного здоров’я.

ДЕСТРУКТИВНІСТЬ — негативне ставлення людини, спрямо-
ване на зовнішні об’єкти або всередину на себе, а також відповідна 
поведінка.

ДЕЦЕНТРАЦІЯ — механізм подолання егоцентризму особи, що 
полягає в зміні точки зору, позиції суб’єкта в результаті зіткнення, 
зіставлення та інтеграції її з позиціями, відмінними від власних. По-
няття «децентрація» — одне з ключових у концепції генетичної епіс-
темології Ж. Піаже, що використовують для аналізу процесів соціалі-
зації, когнітивного та морального розвитку особистості.

ДИСГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ — часткове або цілковите пору-
шення принципу гармонійності в розвитку особи. Часткова спостері-
гається в період швидкої технізації, інтелектуалізації людини та де-
фіциту емоційності, що виник на цій основі. Повна може наставати 
внаслідок нервових і психічних захворювань.

ДИСЦИПЛІНА — твердо встановлений порядок, дотримання 
якого обов’язкове для всіх членів колективу; витриманість, звичка до 
суворого порядку.

ДИСКОМФОРТ — брак комфорту, необхідних умов для життєдія-
льності людини, незручність, неприйнятність ситуацій. Психологіч-
ний дискомфорт стосується насамперед міжособистісного спілкування.

ДИТИНСТВО — термін, що позначає початок періоду онтогене-
зу — від народження до підліткового віку. Згідно з прийнятою пе-
ріодизацією: 1) немовля — від народження до 1 року; 2) дитинство 
раннє — 1–3 роки; 3) вік дошкільний — від 3 років до 6–7 років; 4) вік 
шкільний молодший — від 6–7 до 10–11 років. Головна соціальна 
функція дитинства полягає в підготовці людини до дорослої самостій-
ної праці; вона визначає специфіку вікової диференціації, тривалість 
і своєрідність дитинства.

ДИТЯЧИЙ ЕГОЦЕНТРИЗМ — у психології прояв, який опи-
сує нездатність дитини побачити навколишні об’єкти очима інших. 
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Причини егоцентризму дитини полягають у пізнанні, зосередженому 
тільки на особистій позиції та власних цілях, переживаннях і праг-
неннях.

ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ — об’єднання дітей на основі спільної ко-
рисної діяльності (наприклад, громадська діяльність, спорт, туризм).

ДИТЯЧІ НЕВРОЗИ — група функціональних розладів вищої нер-
вової діяльності, які виникають унаслідок дії занадто сильних або 
тривалих психотравмуючих чинників у ранньому віці. Доволі часто 
виникають на ґрунті ослабленої нервової системи та як наслідок трав-
ми, інтоксикації, інфекції, захворювання батьків (хронічний алкого-
лізм, психічні хвороби, туберкульоз та ін.).

ДИСКРИМІНАЦІЯ — обмеження або позбавлення прав певних 
категорій громадян за расовою чи національною належністю, полі-
тичними та релігійними переконаннями.

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА — можливість навчатися та отримувати 
необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний 
час. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистан-
ційної освіти в Україні регулюють права й обов’язки учасників/учас-
ниць навчального процесу.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ — поділ, розчленування чого-небудь на окре-
мі різнорідні елементи.

ДІЯ — довільна опосередкована активність, спрямована на досяг-
нення усвідомленої мети, головна структурна одиниця діяльності.

ДОВІРА — морально-психологічна категорія, яка позначає став-
лення до дій іншої особи та до неї самої; ґрунтується на переконаності, 
що ця особа діє правильно, що їй притаманні сумлінність і чесність. 
Довіра — обов’язковий компонент у діяльності певної соціальної гру-
пи, у якій люди спілкуються та мають тимчасові чи постійні цілі.

ДУШЕВНІСТЬ — індивідуальна вираженість у системі мотивів 
особи фундаментальної соціальної потреби жити й діяти «для інших». 
Душевність характеризує добре ставлення людини до оточення, тур-
бота, увага, готовність прийти на допомогу, розділити радість і горе. 
Це ставлення поширюється і на справу, яку виконують уважно, заці-
кавлено, «з душею».

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ — витвори людського духу, зафіксовані в 
здобутках науки, мистецтва, моралі, культури.

ЕГОЇЗМ — себелюбство, надання переваги особистим інтересам 
перед суспільними й інтересами інших людей.

ЕМОТИКОН — схематичне зображення людського обличчя, яке 
використовують у чатах і соцмережах для передавання емоцій; спосіб 
вираження людських емоцій за допомогою стандартних знаків.
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ЕМПАТІЯ — розуміння емоційного стану, переживання іншої 
людини. Розрізняють емпатію: 1) емоційну, засновану на механізмах 
проєкції і наслідування моторних та афективних реакцій іншого;  
2) когнітивну, яка базується на інтелектуальних процесах — порів-
нянні, аналогії та ін.; 3) предикативну, що проявляється як здатність 
передбачати афективні реакції іншого в конкретних ситуаціях.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ — здатність ефективно розбиратися в 
емоційній сфері людського життя: розуміти емоції та емоційне під-
ґрунтя стосунків, використовувати свої емоції для вирішення зав-
дань, пов’язаних зі стосунками та мотивацією.

ЕМОЦІЙНИЙ КОМФОРТ — сприятливий психологічний клімат, 
який спонукає нормальний розвиток дитини, вироблення в неї пози-
тивних якостей, доброзичливого ставлення до неї інших людей.

ЕТИКЕТ — установлені норми поведінки й правила ввічливості в 
якому-небудь товаристві. 

ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ — складна системна власти-
вість особи, що характеризує її здатність зберігати й оптимально від-
творювати, розвивати себе, своє життя, успішно діяти в різних жит-
тєвих ситуаціях, вирішувати складні життєві завдання та проблеми 
в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві й соціальні ролі, 
які ґрунтуються на життєтворчих знаннях, уміннях і навичках, жит-
тєвих досягненнях.

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ — 1. Сукупність життєвих функцій орга-
нізму. 2. Діяння, функціонування чого-небудь. 

ЗАХИСТ (психологічний) — спеціальна регулятивна система стабі-
лізації осіб, спрямована на усунення або мінімізацію відчуття тривоги, 
пов’язаного з усвідомленням конфлікту. Функція психологічного за-
хисту — відгородження сфери свідомості від негативних переживань, 
що травмують.

ЗВИЧКА — 1. Певний спосіб дії, життя, манера поведінки або ви-
словлення, схильність до чогось, що стало звичним, постійним для ко-
го-небудь. 2. Уміння, навички, набуті тренуванням і тривалим досвідом.

ЗНАННЯ — 1. Обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей 
про кого-, що-небудь. 2. Сукупність відомостей з певної галузі, набу-
тих у процесі навчання, дослідження і т. ін. 3. Пізнання дійсності в 
окремих її проявах і загалом. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ — дія за значенням ідентифікувати, тобто ви-
знавати певні явища, поняття і т. ін. тотожними, однаковими, подіб- 
ними; уподібнювати до чого-небудь.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ — дія за значенням індивідуалізувати, 
тобто надавати кому-, чому-небудь індивідуальних ознак, рис; ро-
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бити що-небудь по-різному стосовно неоднакових предметів, різних 
осіб і т. ін.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА — система освітніх послуг, що ґрунтуєть-
ся на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права 
здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з 
особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

ІНКЛЮЗІЯ — процес збільшення рівня участі всіх громадян у со-
ціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям 
брати участь у всіх програмах. 

ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА — система 
мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що за-
безпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у 
роботі з дітьми.

ІННОВАЦІЯ ОСВІТИ — цілеспрямований процес змін, що ведуть до 
модифікації мети, змісту, методів, форм навчання та виховання, адап-
тації процесу навчання до нових вимог, а сама освіта перетворюється на 
ефективний важіль економіки знань, на інноваційне середовище.

ІНТЕГРАЦІЯ — об’єднання чого-небудь у єдине ціле. 
ІНТЕЛЕКТ — розум, здатність людини думати, мислити; рівень 

розумового розвитку. 
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ — дія за значенням інтенсифікувати, тобто 

робити більш інтенсивним, збільшувати інтенсивність чого-небудь; 
посилювати щось. 

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ — властивість за значенням інтерактив-
ний, тобто здатність взаємодіяти або перебувати в режимі діалогу з 
ким-небудь  або із чим-небудь (наприклад, комп’ютером). 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ — розкриття змісту чого-небудь; пояснення, ви-
тлумачення; творче розкриття образу або музичного твору виконавцем.

ІНФАНТИЛІЗМ — 1. Хвороблива недорозвиненість організму, що 
виявляється в збереженні в дорослому віці фізичної будови або рис харак-
теру дитини. 2. Підроблювання під рівень розумового розвитку дитини.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА — захист життєво важливих інтере- 
сів особи, суспільства й держави від загроз в інформаційній сфері.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО — соціологічна концепція 
пост індустріального суспільства; нова історична фаза розвитку сус-
пільства, у якому виробництво, використання та споживання інфор-
мації стає визначальним способом діяльності в усіх сферах суспільно-
го буття (економіці, політиці та культурі).

КІБЕРБУЛІНГ — булінг із застосуванням цифрових техноло-
гій. Може відбуватися в соціальних мережах, на платформах обміну  
повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і в мобільних 
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телефонах. Це залякування, провокування гніву чи приниження 
тих, проти кого він спрямований.

КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ — фрагментарне (мозаїчне, піксельне, 
колажне, калейдоскопічне) мислення; призводить до масового син-
дрому розладу уваги; втрати бажання пізнавати нове; знищення по-
треби та здатності до творчості.

КОЛЕКТИВІЗМ — як риса характеру виражає рівень соціального 
розвитку людини, що виявляється в особистій відповідальності за сус-
пільний прогрес, за колектив, у постійних діях на благо суспільства.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ — динамічна комбінація знань, умінь, нави-
чок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якос-
тей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

КОМПЕТЕНЦІЯ — психосоціальна якість, яка означає силу й 
упевненість, що виходять із почуття власної успішності та корисності, 
які дають людині усвідомлення своєї спроможності ефективно взаємо-
діяти з оточенням.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА — здат-
ність індивіда ефективно взаємодіяти з оточенням. Формується в 
процесі освоєння індивідом систем спілкування і включення в спіль-
ну діяльність. До складу її входять уміння: 1) орієнтуватися в соціа-
льних ситуаціях; 2) правильно визначати особистісні риси й емоцій-
ні стани інших людей; 3) вибирати адекватні способи поводження з 
ними й реалізовувати їх у процесі взаємодії. Особливу роль відіграє 
вміння поставити себе на місце іншого.

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ — здатність, схильність до комунікації, 
установлення контактів і зв’язків.

КОМУНІКАЦІЯ — поняття, близьке до поняття спілкування, але 
розширене. Це зв’язок, під час якого відбувається обмін інформацією 
між системами в живій і неживій природі.

КОМФОРТ — найзручніші побутові умови, сукупність побутових 
вигод; вигоди, затишок.  

КОНКУРЕНЦІЯ — одна з основних форм організації міжособис-
тісної взаємодії, яку характеризує досягнення індивідуальних або 
групових цілей та інтересів в умовах протиборства з іншими індиві-
дами або групами, що прагнуть досягти тих самих цілей та інтересів.

КОНФОРМНІСТЬ — піддатливість людини реальному або уявно-
му тискові групи; виявляється в зміні її поведінки й установок стосов-
но позиції більшості, яку вона спочатку не поділяла.

КОНФЛІКТ — зіткнення протилежних інтересів, думок, погля-
дів; серйозні розбіжності; гостра суперечка.
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КОНФЛІКТ СОЦІАЛЬНИЙ — система способів впливу суспільства 
й соціальних груп на особу для регулювання її поведінки та приведен-
ня її у відповідність із загальноприйнятими в цій спільноті нормами. 
Сприяє вирішенню подвійного завдання — досягнення та підтримка 
стабільності соціальної системи, елементом якої є контрольований ін-
дивід, а також забезпечення позитивного розвитку цієї системи.

КРЕАТИВНІСТЬ — здатність до генерування нових, оригіналь-
них ідей та їхнього втілення.

КРИЗА ВІКОВА — особливі, відносно нетривалі (до року) періоди 
онтогенезу, які характеризують різкі психологічні зміни. На відміну від 
криз невротичного або травматичного характеру, належать до норматив-
них процесів, необхідних для нормального, поступального особистісного 
розвитку. Процеси перебудови смислових структур свідомості та пере-
орієнтації на нові життєві завдання, які ведуть до зміни характеру діяль-
ності та стосунків, впливають на подальший розвиток особи.

КУЛЬТУРА — 1. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, 
створених людством протягом його історії. 2. Освіченість, вихова-
ність. 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ — володіння нормами літературної 
мови, уміння користуватися всіма її засобами залежно від умов  спіл-
кування, мети й змісту мовлення.

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ — складова частина культури лю-
дини. Для неї характерна нормативність, що визначає, як мають спіл-
куватися люди в певному суспільстві, у конкретній ситуації.

ЛОЯЛЬНІСТЬ — абстрактний іменник до лояльний. 1. Який три-
мається в межах законності (іноді тільки формально). 2. Який корект-
но, доброзичливо ставиться до кого-, чого-небудь.

ЛЮБОВ — почуття глибокої сердечної прихильності до кого-, чо-
го-небудь; інтерес до чого-небудь. 

МАНІПУЛЯЦІЯ — вид психологічного впливу, щоб викликати в 
іншої людини наміри, які не збігаються з її бажаннями.

МЕДІАЦІЯ — метод вирішення суперечок із залученням посе-
редника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити 
процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію та обрати 
варіант рішення, який би задовольняв інтереси й потреби всіх учас-
ників конфлікту.

МЕНТАЛІТЕТ — сукупність психічних, інтелектуальних, ідео-
логічних, релігійних, естетичних та інших особливостей мислення 
народу, соціальної групи або індивіда; своєрідний стан, рівень розвит-
ку й спрямованості індивідуальної та групової свідомості, здатність до 
засвоєння норм, принципів, життєвих орієнтацій, суспільних ціннос-
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тей та адаптації до умов соціального середовища, можливостей впли-
ву на нього, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь.

МІМІКА — рухи м’язів обличчя людини як відображення її внут-
рішніх психічних процесів. У міміці чітко виявляються емоції — ра-
дість, здивування, захоплення, неспокій, страх, смуток, гнів тощо.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ — виховний вплив школи, сім’ї, гро-
мадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, 
потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм 
і принципів моралі та практичної діяльності.

НАВИЧКА — дія, сформована шляхом повторення, яку характе-
ризує високий ступінь освоєння та відсутність поелементного свідомо-
го регулювання і контролю. Розрізняють навички перцептивні, інте-
лектуальні та рухові. 

НАВЧАННЯ — процес цілеспрямованого передавання суспільно-
історичного досвіду; організація формування знань, умінь, навичок.

НАСИЛЬСТВО — 1. Застосування фізичної сили до кого-небудь. 
2. Застосування сили для досягнення чого-небудь; примусовий вплив 
на когось, щось. 

НАСЛІДУВАННЯ — дотримання прикладу, зразка. Можливе на 
різних вікових етапах індивідуального розвитку людини. У дитячому 
віці наслідування рухам і звукам голосу дорослого є спробою встанови-
ти перший змістовний контакт. Наслідування в дошкільному віці — 
шлях проникнення до смислових структур людської діяльності: воно 
проходить кілька етапів, змінюючись разом зі зміною сюжетно-рольо-
вої гри. Спочатку дитина наслідує найбільш відкриті для неї сторони 
й характеристики дорослої діяльності й тільки поступово починає на-
слідувати нюанси поведінки, які дійсно відображають зміст ситуації.

НЕГАТИВІЗМ — невмотивована поведінка, яка виявляється в діях, 
протилежних вимогам та очікуванням інших індивідів або соціальних 
груп. Крім клінічних випадків безглуздого опору, негативізм як ситуа-
тивна реакція або особистісна риса зумовлений потребою суб’єкта в само-
ствердженні, у захисті свого Я, а також є наслідком сформованого егоїз-
му суб’єкта та його відчуження від потреб та інтересів інших людей.

НЕТИКЕТ — правила поведінки, спілкування в мережі, традиції 
та культура інтернет-спільноти, яких необхідно дотримуватися.

ОБДАРОВАНІСТЬ — 1. Якісно своєрідне сполучення здібностей, 
що забезпечує успішність виконання діяльності, дає змогу компенсу-
вати недостатність одних здібностей за рахунок переважного розвит-
ку інших. 2. Загальні здібності або характеристики здібностей, що 
зумовлюють широту можливостей людини, рівень і своєрідність її 
діяльності. 3. Розумовий потенціал, або інтелект; цілісна індивідуа-
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льна характеристика пізнавальних можливостей та здібностей до  
навчання. 4. Талановитість; наявність внутрішніх умов для видатних 
досягнень у діяльності. Багатозначність терміна вказує на багатоас-
пектність проблеми цілісного підходу до сфери здібностей.

ОБОВ’ЯЗОК — те, чого треба беззастережно дотримуватися, що 
потрібно безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або 
виходячи з власного сумління.

ОСОБИСТІСТЬ — феномен суспільного розвитку, конкретна лю-
дина, яка має свідомість і самосвідомість. Структура особистості — ці-
лісне системне утворення, сукупність соціально значущих психічних 
властивостей, відносин і дій індивіда, що утворилася в процесі онто-
генезу й визначають його поведінку як поведінку свідомого суб’єкта 
діяльності та спілкування. 

УПЕРТІСТЬ — властивість за значенням упертий; який намага-
ється все робити по-своєму, наполягає на своєму, інколи всупереч здо-
ровому глузду; непоступливий. 

УСТАНОВКА — готовність, схильність суб’єкта до сприйняття 
майбутніх подій і до дій у певному напрямі; забезпечує сталий ціле-
спрямований характер перебігу відповідної діяльності, є основою до-
цільної виборчої активності людини. Ідеться саме про готовність до 
майбутньої дії. Якщо навичка належить до періоду здійснення дії, то 
настанова — до періоду, що йому передує (за Д. Узнадзе).

ФАСИЛІТАЦІЯ — допомога, полегшення виконання завдання. 
ФРУСТРАЦІЯ — психічний стан переживання невдачі, що виникає 

за наявності реальних або уявних нездоланних перешкод на шляху до 
певної мети. Може розглядатися як одна з форм психологічного стресу.

ХАРАКТЕР — складне психічне утворення, що поєднує численні 
сталі властивості особи, які виражають ставлення людини до навко-
лишнього світу, діяльності, до інших людей і до самої себе.

ХАРАКТЕРИСТИКА — опис, визначення істотних, характерних 
особливостей, ознак когось-, чогось; показники якості, стану і т. ін. чогось.

ЦІННІСТЬ — те, що має певну матеріальну або духовну вартість, 
важливість, значущість чогось. 

ЧУТЛИВІСТЬ — здатність мати відчуття, є основою особистості. Рівні 
розвитку різного виду чутливості — це задатки для розвитку здібностей.

Я-КОНЦЕПЦІЯ (англ. Self-concept) — загальний паттерн, або кон-
фігурація самосприйняття; концепція людини про те, якою вона є.
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