
Лоліта МАЛІНІНАЛоліта МАЛІНІНА



Лоліта  Малініна

Нова українська школа: 
психолого-педагогічна підтримка  

молодших школярів із труднощами  
в навчанні

Навчально-методичний посібник

Схвалено для використання в освітньому процесі

Київ
«ГРАМОТА»

2021



	 ©	Малініна	Л.	В.,	2021
	 ©	Видавництво	«Грамота»,	2021	ISBN	978-966-349-908-6

Малініна Л.
Нова	 українська	 школа:	 психолого-педагогічна	 під-

тримка	молодших	школярів	із	труднощами	в	навчанні:	
навч.-метод.	посіб.	/	Лоліта	Малініна.	—	Київ	:	Грамота,	
2021.	—	64	с.

ISBN	978-966-349-908-6
У	 посібнику	 подано	 класифікацію	 «труднощів	 у	 навчан-

ні»,	 	а	також	практичний	матеріал	щодо	шляхів	їхнього	по-
долання	молодшими	школярами/школярками.	Акцент	зроб-
лено	на	формуванні	самостійності	учнів	та	учениць,	їхньому	
самоусвідомленні	й	саморозумінні.

УДК 37.015.31:159.922](477)(072)

М	19

Навчально-методичне видання

МАЛІНІНА	Лоліта	Віталіївна

Нова українська школа: психолого-педагогічна підтримка 
молодших школярів із труднощами в навчанні

Навчально-методичний	посібник

Схвалено для використання в освітньому процесі
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Коректура,	технічне	редагування	та	комп’ютерна	верстка	ФОП О. Бабенко.  
Художній	редактор  Т. Канарська

Формат	60×84/
16

.	Ум.	друк.	арк.	3,72.	Обл.-вид.	арк.		3,59.		Тираж	40	401	прим.	Зам.	№	

Видавництво	«Грамота»,	вул.	Паньківська,	25,	оф.	15,	м.	Київ,	01033.	
Електронна	адреса:	info@gramota.kiev.ua;	www.	gramota.kiev.ua

Свідоцтво	про	внесення	до	Державного	реєстру	України
суб’єктів	видавничої	справи	ДК	№	341	від	21.02.2001	р.

Віддруковано	в	ТОВ	«КОНВІ	ПРІНТ».	03680,	м.	Київ,	вул.	Антона	Цедіка,	12.	
Свідоцтво	ДК	№	6115	від	29.03.2018	р.

УДК	37.015.31:159.922](477)(072)
										М	19

Схвалено для використання в освітньому процесі  
[рішення експертної комісії з педагогіки та методики  

початкової освіти від 7 жовтня 2021 року  (протокол № 8)],  
№ 2.0349-2021 у Каталозі надання грифів  навчальній літературі та 

навчальним  програмам
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Рецензенти:
О. С. Грекова	—	учителька	вищої	категорії	Київського	ліцею	бізнесу;
К. М. Одарчук	—	кандидат	педагогічних	наук,	доцент	кафедри	управ-

лінських	технологій	ВНЗ	«Університет	економіки	та	права	“КРОК”».



3

ВСТУП
Зміни	 в	 житті	 суспільства,	 зумовлені	 сучасними	 виклика-

ми	—	стрімким	розвитком	технологій	і	появою	їх	у	житті	мен-
ших	 за	 віком	 дітей,	 відсутністю	 достатньої	 кількості	 рухової	
активності,	обмеженими	можливостями	розвитку	сфери	почут-
тів,	погіршенням	фізичного,	психічного	та	соціального	здоров’я	
підростаючого	 покоління	 на	 тлі	 скорочення	 часу	 й	 зниження	
якості	 спілкування	 батьків	 і	 дітей,	 а	 також	 	 дедалі	 частішим	
вимушеним	 переходом	 на	 дистанційну	 форму	 навчання,	 при-
зводять	до	появи	чимраз	більшої	кількості	дітей,	що	мають	ті	
чи	інші	труднощі	в	навчанні,	самоактуалізації,		самореалізації,	
які	потребують	допомоги,	супроводу	та	фахової	підтримки.

Дедалі	частіше	серед	першокласників	і	першокласниць	трап-
ляються	непосидючі,	несамостійні,	неуважні	діти,	які	не	готові	
якісно	засвоювати	знання	за	сталими	традиційними	моделями.	
Освітня	 політика	 України	 орієнтована	 на	 забезпечення	 спри-
ятливих	 умов	 розвитку	 дітей	 незалежно	 від	 індивідуальних	
особливостей	 і	 досягнень,	 що	 передбачає	 пошук	 нових	 методів	
сприяння	успішному	подоланню	молодшими	школярами/шко-
лярками	труднощів	у	навчанні.

У	Законі	України	«Про	освіту»	закладено	ідеологію	змін	в	осві-
ті,	зокрема	перехід	від	авторитарної	педагогіки	до	особистісно	орі-
єнтованого	підходу	в	навчанні,	до	діалогу	з	дітьми	та	батьками.	

Це	дає	надію	повною	мірою	розкрити	потенціал	кожної	дити-
ни,	 сприяє	 усвідомленню	 нею	 своїх	 здібностей,	 можливостей,	
робить	можливим	самостійне	вибудовування	свого	навчального	
шляху,	подолання	труднощів.

У	 майбутньому,	 коли	 особистісно	 орієнтований	 підхід	 упро-
вадять	 у	 кожній	 школі,	 учнів/учениць	 із	 труднощами	 суттє-
во	 поменшає.	 Нині	 динаміка	 збільшення	 кількості	 молодших	
школярів/школярок	 із	 труднощами	 в	 навчанні	 зумовлена	 як	
об’єктивними	 причинами	 (умови	 життя,	 нерозуміння	 справж-
ніх	причин	виникнення	труднощів,	тих	чи	 інших	несприятли-
вих	 до	 навчання	 станів	 учнів/учениць,	 формальне	 ставлення	
педагогів	і	батьків	до	навчання	дітей,	педагогічна	занедбаність,	
психотравмувальні	ситуації	тощо),	так	і	суб’єктивними	(рівень	
розумового	розвитку	дитини,	ставлення	самого/самої	учня/уче-
ниці	до	навчальної	діяльності,	інфантилізм,	слабке	здоров’я,	не-
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адекватна	самооцінка	учня/учениці.	Основне	завдання	батьків	і	
педагогів	у	сучасних	умовах	полягає	в	підтримці	дітей	із	метою	
сприяння	самостійному	подоланню	ними	перешкод	на	шляху	до	
отримання	компетентностей	—	знань,	умінь,	навичок,	ставлень,	
особистісних	якостей,	що	допоможуть	їм	успішно	самореалізу-
ватися.	 До	 труднощів	 у	 навчанні	 дорослі	 мають	 підійти	 	 як	 до	
комплексного	явища.	

У	 психолого-педагогічній	 практиці	 простежується	 супереч-
ність	між	зростанням	кількості	молодших	школярів/школярок	
із	 різними	 труднощами	 в	 навчанні	 та	 недостатньо	 ефективною	
психолого-педагогічною	підтримкою	таких	дітей.	Потрібні	кон-
структивні	форми	співробітництва	родини	й	школи	задля	забез-
печення	психолого-педагогічної	підтримки	дітей		із	труднощами	
в	навчанні	на	основі	суб’єкт–суб’єктних	взаємин	(коли	до	учня/
учениці	ставляться	не	як	до	об’єкта	впливу,	а	як	до	активного	
суб’єкта,	що	має	волю	та	право	на	власні	рішення).	

У	 розділі	 1	 посібника	 розкрито	 сутність	 поняття	 «труднощі	
в	 навчанні»,	 а	 також	 охарактеризовано	 його	 складові	 з	 трьох	
різних	ракурсів:	педагогічного,	психологічного	та	соціального.	
Подано	різні	класифікації	труднощів	і	категорії	учнів/учениць,	
у	 яких	 частіше	 виникають	 перешкоди	 на	 шляху	 отримання	
знань.

У	 розділі	 2	 посібника	 подано	 практикум,	 набір	 інструмен-
тів,	методів	та	алгоритмів,	що	стануть	у	пригоді	вчителям/учи-
телькам	для	роботи	з	учнями/ученицями,	що	мають	труднощі	в	
сприйманні	нової	інформації,	опрацюванні,	засвоєнні	чи	прак-
тичному	застосуванні.

Окрему	увагу	приділено	педагогічній	майстерності	сучасних	
учителів/учительок	як	компетентних	фахівців	із	надання	пси-
холого-педагогічної	підтримки	учням/ученицям.

Словник	 і	 список	 рекомендованої	 літератури	 допоможуть	
глибше	зануритись	у	матеріал	і	виробити	власні	інструменти	для	
подолання	труднощів	у	навчанні	молодших	школярів/школярок.

Додатки	містять	низку	практичних	порад,	схем,	таблиць,	за-
вдяки	яким	учитель/учителька	з	першого	дня	роботи	з	молодши-
ми	 школярами/школярками	 зможе	 діагностувати,	 фіксувати,	
аналізувати	 та	 класифікувати	 труднощі,	 сприяти	 подоланню	 їх	
учнями/ученицями	та	запобігати	появі	нових.
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

1.1. Визначення поняття «труднощі в навчанні»
Кожне	визначення	поняття	«труднощі	в	навчанні»	класифі-

кують	залежно	від	предметної	сфери	його	використання.	Проб-	
лематику	труднощів	у	навчанні	українські	та	зарубіжні	фахів-
ці	 розглядають	 у	 контексті	 педагогічної,	 психологічної	 та	 со-
ціальної	сфери.	

Візьмемо	 за	 основу	 припущення,	 що	 кожна	 дитина	 від	 на-
родження	 розвивається,	 здатна	 до	 навчання	 (хоча	 й	 різною	
мірою),	 кожна	 прагне	 до	 трьох,	 зумовлених	 природою	 потреб	
людини	 —	 прийняття	 оточенням,	 збільшення	 компетентності	
та	самостійності,	до	прояву	свободи	волі	й,	що	дуже	важливо,	
учиться	протягом	усього	життя.

Час,	 місце	 й	 обставини	 можуть	 змусити	 пригальмувати	 на	
шляху	до	реалізації	цих	прагнень.	Виникає	перешкода,	яку	ди-
тина	має	подолати	сама	чи	за	підтримки	дорослого.

У	 педагогічних	 працях	 частіше	 трапляється	 поняття	 «не-
успішність	у	навчанні».	Ідеться	про	труднощі	засвоєння	дітьми	
знань,	умінь	і	навичок	відповідно	до	вимог	навчальної	програ-
ми	в	певний	час	у	певному	обсязі.	

Вимоги	навчальних	програм	на	основі	нових	стандартів	освіти		
хоч	і	надали	більше	можливостей		розвиватися	в	індивідуальному	
темпі,	однак	залишаються	недостатньо	гнучкими	щодо	персона-
лізованих	особливостей	учнів/учениць,	таких	як	провідні	канали	
сприймання,	оброблення	інформації,	здібності,	нахили,	коло	ін-
тересів,	попередній	досвід,	урахування	яких	сприятиме	ефектив-
нішому	засвоєнню	знань,	умінь	і	навичок,	формуванню	особистіс-
них	якостей.

У	 соціальному	 аспекті	 труднощі	 в	 навчанні вважають	 на-
слідком	шкільної	дезадаптації.	

Соціально-дезадаптивний	підхід	визначає	шкільну	дезадап-
тацію	(а	з	нею	і	труднощі	в	навчанні)	як	багатофакторний	про-
цес	зниження	та	порушення	здатності	дитини	до	навчання	вна-
слідок	невідповідності	умов	навчального	процесу,	соціального	
середовища	її	психофізіологічним	можливостям	і	потребам.	
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Соціально-дезадаптивна	 парадигма	 також	 створює	 методо-
логічну	 базу	 для	 впровадження	 в	 освітній	 простір	 таких	 по-
нять,	 як	 «соціально-педагогічна	 підтримка»,	 «інклюзія»	 для	
учнів/учениць	з	особливими	освітніми	потребами,	а	також	для	
організації	взаємодії	фахівців	різного	профілю	в	процесі	надан-
ня	психолого-педагогічної	допомоги	дітям	з	особливими	потре-
бами	та	розбудови	інклюзивної	освіти.	

Соціально-дезадаптивний	 підхід,	 окрім	 переваг,	 має	 певну	
обмеженість,	яка	полягає	насамперед	у	нормативному	розгля-
ді	 процесу	 соціалізації	 дитини	 (триває	 активний	 процес	 узго-
дження	 нормативно-правової	 бази,	 що	 гарантуватиме	 сприят-
ливе	 входження	 в	 життя	 суспільства	 дітей,	 які	 раніше	 були	
ізольовані	в	спеціалізованих	закладах).	

По-друге,	 у	 процесі	 соціалізації	 на	 перший	 план	 виходить	
успішність/неуспішність	 пристосування	 до	 певного	 середо-	
вища	(сімейного,	освітнього	тощо).	Це	нівелює	особисту	актив-
ність	дитини	у	формуванні	власної	позиції	в	навчальному	про-
цесі,	знижує	значення	усвідомлення	власного	вибору	й	актив-
ності	в	міжособистісних	стосунках.	

З	 психологічного	 погляду,	 труднощі	 в	 навчанні	 зумовлені	
особливостями	 когнітивного	 розвитку,	 розвитку	 пізнавально-
вольової	 сфери	 кожного/кожної	 з	 учнів/учениць,	 присутністю	
чи	відсутністю	розладів,	затримок	у	розвитку,	наявності	нейро-
різноманітності.

У	 психології	 синонімічними	 є	 терміни	 «бар’єр»,	 «дисфунк-
ція»,	які	перешкоджають	оптимальному	розвиткові,	навчанню.

Дослідниця	Л. Прохоренко	визначає	труднощі	в	навчанні	че-
рез	порушення	когнітивного	розвитку	в	дітей,	акцентує	увагу	
на	поданих	психологічних	аспектах.

Когнітивні функції	—	це	кмітливість,	здатність	сприймати	
й	запам’ятовувати	нову	інформацію,	увага,	мовлення,	орієнта-
ція	в	просторі	й	часі,	рухові	навички.

Когнітивні розлади	—	специфічні	порушення,	що	відбува-
ються	в	пізнавальній	сфері	дитини	та	включають	такі	симпто-
ми:	зниження	пам’яті,	розумової	працездатності	й	інших	ког-
нітивних	процесів	мозку	порівняно	з	нормативним	розвитком.

До	загальних	ознак	порушення	когнітивного	розвитку	в	ді-
тей	 належать	 різноманітні	 легкі	 аномалії	 розвитку,	 для	 яких	
характерні	 незрілість	 емоційно-вольових	 функцій,	 уповільне-
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ний	темп	психічного	розвитку,	особистісна	незрілість,	незначні	
порушення	пізнавальної	діяльності.	

Усі	 зазначені	 особливості	 найяскравіше	 проявляються	 вже	
на	рівні	ігрової	діяльності	й	обумовлюють	специфіку	опануван-
ня	навчальних	навичок.

Дослідниця	К. Тихонова	подає	перелік	труднощів,	пов’язаний	
із	нейровідмінностями,	що	отримали	назву	«специфічні	труднощі	
в	 навчанні»	 (Specifiс	 Learning	 Difіculties,	 SpLD)	 і	 впливають	 на	
спосіб	засвоєння,	оброблення	інформації	та	включають		супутні	
стани:	•	дислексію;	•	дисграфію;	•	дискалькулію;	•	синдром	де-
фіциту	уваги	(гіперактивність);	•	аутистичний	спектр.

Різні	ракурси	погляду	на	труднощі	в	навчанні	структуровано	
в	таблиці 1.

Таблиця 1

Психологічні 
чинники

Соціальні  
чинники

Педагогічні  
чинники

Внутріш-
ні

Індивідуальні за-
датки, особливос-
ті, здібності

Рівень сформова-
ності Я-концепції, 
самоусвідомлення 
та розуміння со-
ціальних ролей

Внутрішня моти-
вація до навчан-
ня, адекватність  
самооцінки

Зовнішні Психологічний 
тиск дорослих, 
неадекватний 
зворотний зв’язок

Завищені очікуван-
ня, що не відпо-
відають віковим 
та індивідуальним 
можливостям, уста-
новлені правила, 
вимоги до виконан-
ня певної ролі

Невідповідність 
організації навчан-
ня, форм, інстру-
ментів і методів  
до особливостей у 
засвоєнні учнями/
ученицями знань, 
умінь і навичок

Донедавна	 в	 педагогічних	 словниках	 було	 відсутнє	 поняття	
«труднощі	в	навчанні»,	хоча	цю	тему	активно	обговорювали	в	пе-
дагогічному	середовищі	й	детально	висвітлювали	у	своїх	працях	
В.	Сухомлинський,	Ш.	Амонашвілі,	В.	Шаталов	та	ін.	У	педаго-
гічній	 літературі	 можна	 знайти	 його	 синоніми,	 наприклад:	 «не-
успішність у навчанні»,	«відставання», «шкільна дезадаптація». 

Згідно	 з	 Академічним	 тлумачним	 словником	 української	
мови,	 труднощі	 —	 це	 перешкоди,	 які	 вимагають	 великих	 зу-
силь	для	переборення,	подолання,	а	перешкода	—	те,	що	перепи-
няє	рух,	заступає	шлях,	закриває	доступ	куди-небудь;	перепона.	
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Неуспішність	—	невідповідність	підготовки	учнів/учениць	
до	 вимог	 змісту	 освіти,	 зафіксована	 через	 певний	 період	 на-
вчання	(після	вивчення	розділу,	наприкінці	чверті,	півріччя).

Відставання	—	невиконання	вимог	(або	однієї	з	них)	на	од-
ному	з	проміжних	етапів	навчального	процесу,	який	є	тимчасо-
вою	межею	для	визначення	успішності.

Шкільна дезадаптація	—	утворення	неадекватних	механіз-
мів	пристосування	дитини	до	школи,	які	виявляються	у	певних	
порушеннях	 навчальної	 діяльності,	 поведінки,	 конфліктних	
відносинах	 з	 однокласниками/однокласницями	 й	 дорослими,	
у	 підвищеному	 рівні	 тривожності,	 порушеннях	 особистісного	
розвитку.

Шкільна	 дезадаптація	 —	 багатофакторний	 процес	 зниження	
й	порушення	здатності	дитини	до	навчання	внаслідок	невідповід-
ності	умов	і	вимог	навчального	процесу	та	найближчого	соціаль-
ного	середовища	до	її	психофізіологічних	можливостей	і	потреб.

Сучасні	дослідники	звертають	увагу	на	те,	що	проблема	шкіль-
ної	неуспішності	—	це	комплексна	проблема,	поєднання	як	кла-
сичної	проблеми	невстигання,	так	і	проблеми	шкільної	дезадап-
тованості	дитини.	З	урахуванням	сучасної	системи	оцінювання	
навчальних	досягнень,	змістили	акцент	із	проблеми	невстигання	
на	 проблему	 недостатнього	 рівня	 засвоєння	 навчальних	 знань,	
умінь	і	навичок.	Це	означає	принциповий	перехід	від	жорсткої	
системи	оцінювання	за	шкалою	встигання/невстигання	до	гума-
ністичного	підходу,	зорієнтованого	на	індивідуальний	темп	про-
сування	учня	в	засвоєнні	навчального	матеріалу.

Отже,	 труднощі	 — це	 нездатність	 засвоїти	 освітні	 програ-
ми	у	визначені	державними	стандартами	терміни	й	успішно	со-
ціалізуватися.

Розглянемо	 детальніше	 термін	 «навчання».	 Це	 широке	 й	 до-
статньо	вивчене	поняття.	Ми	зупинимося	на	загальних	підходах.	
Згідно	з	«Українським	педагогічним	словником»,	навчання	—	ці-
леспрямований	процес	передання	й	засвоєння	знань,	умінь,	нави-
чок	і	способів	пізнавальної	діяльності	людини.	Досвід	практиків	
учителів/учительок	переконує:	не	можна	навчити	когось	чомусь,	
передати	свій	досвід	іншому	—	можна	тільки	навчитися	(тобто	на-
вчити	себе),	набути	власний	досвід.	Частка	«ся»	у	діє	словах	вка-
зує	 на	 зворотну	 дію.	 Наприклад,	 «умився»	 —	 умив	 себе,	 «одяг-
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нувся»	—	одягнув	себе,	«навчився»	—	навчив	себе.	Тобто	«мене	
навчають,	 однак	 сприйняти	 та	 засвоїти	 знання	 я	 маю	 самостій-
но».	Це	вказує	на	важливий	чинник	у	навчанні	—	самоусвідом-
лення	 процесу.	 Якщо	 дитину	 одягнули,	 навчили	 й	 надалі	 вона	
усвідомила,	що	й	до	чого,	самостійно	діє	відповідно	до	часу,	місця	
й	обставин,	одягається	і	навчається,	результат	навчання	в	школі	
можна	вважати	успішним.	

З’явилося	 нове	 поняття,	 що	 допомагає	 розставити	 акцен-
ти	 —«навчитися	 вчитися»,	 тобто	 навчитися	 самостійно	 про-
кладати	шлях,	долаючи	будь-які	перешкоди.	

Для	задоволення	власних	потреб	людині	недостатньо	інстинк-
тів	чи	автоматичних	навичок	—	потрібне	свідоме	навчання.	Що	
людина	засвоїла,	чого	навчилася,	ми	можемо	зрозуміти	тільки	
з	 її	 практичної	 діяльності,	 практичного	 застосування	 набутих	
компетентностей	у	нових	умовах.	І	саме	діяльнісний	підхід	до-
помагає	виявити	й	класифікувати	перешкоди	в	засвоєнні	ново-
го,	їхні	причини	та	шляхи	подолання.

Припустимо,	 існує	певна	потреба,	для	задоволення	якої	лю-
дина	має	здійснити	певну	дію.	Що	може	їй	завадити?	

Перша перешкода —	 відсутність	 бачення,	 відчуття,	 що	 да-
ють	нам	можливість	сприймати	навколишній	світ (додаток 1, 
с. 48) і	 себе	 в	 ньому;	 недостатнє	 відчуття	 свого	 тіла,	 власних	
меж	і	меж	навколишніх	об’єктів;	положення	в	просторі,	але	не	
знаю,	 куди	 прокладати	 шлях,	 щоб	 досягти	 бажаного;	 якщо	 з	
відчуттями	все	гаразд,	уявляю	місце	призначення,	але	не	знаю,	
як	прокладати	шлях,	не	маю	досвіду,	не	уявляю	алгоритму,	не	
знаю	прикладів	—	це	друга перешкода.	Уявляю,	знаю	як,	але	
не	 можу	 розпочати,	 бо,	 наприклад,	 маю	 негативний	 досвід	 і	
сумніви	—	це	третя перешкода.	Не	можу	довести	до	кінця,	бо	
відволікаюся	на	дрібниці,	не	можу	вчасно	сконцентруватися	чи	
переключити	увагу.

Навчитися — це подолати перешкоди, прокласти шлях від 
«як є» до «має бути».

Звісно,	 перше	 прокладання	 стежини	 повільне,	 вимагає	 на-
пруження,	 додаткових	 зусиль,	 часто	 підтримки	 інших.	 Такі 
труднощі є природними.	Наступного	разу	все	вийде	швидше	та		
вправніше	й,	зрештою,	у	якийсь	момент	дитина	діятиме	легко,	
майже	не	докладючи	зусиль.	Отже,	вона	навчилася.
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Здорова	 розвинена	 сфера	 відчуттів,	 достатній	 сенсорний	 до-
свід	 —	 фундамент,	 підґрунтя	 успішного	 подолання	 перешкод.	
Знання,	мислення	—	інструмент	і	матеріал	вибудовування	шля-
ху.	Навички	та	вміння,	тобто	ключовий	результат	навчання,	—	
вправна	доречна	дія	в	потрібному	місці,	у	потрібний	час,	відпо-
відно	до	обставин.	

Зміст навчання	—	знання,	що	передаються,	зумовлені	рів-
нем	 розвитку	 наук	 і	 соціального	 досвіду	 людства,	 віковими	 й	
індивідуальними	 відмінностями	 учнів/учениць,	 потребами	
суспільства	передати	нащадкам	максимум	знань	і	вмінь	із	міні-
мальними	затратами	й	за	найкоротший	термін.	

На	 основі	 вищевикладеного	 можна	 зробити	 попередній	 ви-
сновок:	 поєднання	 двох	 понять	 —	 «труднощі»	 та	 «навчан-
ня»	—	утворює	сталу	конструкцію	«труднощі	в	навчанні»,	яка	
виражає	наявність	перешкод	в	отриманні	й	засвоєнні	знань	або	
бар’єрів,	 дисфункцій,	 які	 заважають	 оптимальному	 розвитку	
та	 соціалізації	 індивіда	 —	 самостійному	 вибудовуванню	 ним	
власного	життєвого	шляху.

Отже,	візьмемо	за	робочий	варіант	таке	тлумачення	поняття	
«труднощі в навчанні»	—	перешкоди	на	шляху	здобуття	знань,	
умінь,	навичок	та	якостей,	необхідних	для	самостійного	 	вибу-
довування	дитиною/людиною	власного	життєвого	шляху,	задо-
волення	 базових	 фізіологічних,	 соціальних	 і	 духовних	 потреб.	
Подолання	цих	перешкод	потребує	значних	зусиль,	а	часом	і	сто-
ронньої	допомоги,	без	яких	процес	засвоєння	затримується	або	
унеможливлюється.

Аналіз	соціально-педагогічної	літератури	та	практика	роботи	
школи	свідчать,	що	труднощі	дитини	в	навчанні	вивчені	недостат-
ньо.	Водночас	учителі/учительки	та	соціальні	педагоги	потребу-
ють	сучасних	науково	обґрунтованих	рекомендацій	у	цій	галузі.	

У	 зв’язку	 з	 реформуванням	 системи	 освіти	 в	 Україні,	 її	 пе-
реходом	 на	 нові	 форми	 оцінювання,	 недоречне	 використання	
таких	 термінів,	 як	 «невстигання»	 і	 «невстигаючий».	 Сучасна	
дослідниця	 Є. Чернишова	 зазначає,	 що	 в	 нас	 більше	 немає	 не-
встигаючих	 учнів/учениць.	 Є	 діти,	 які	 опанували	 навчальний	
матеріал	на	певному	рівні:	початковому,	середньому,	достатньо-
му	чи	високому.	Це	принципово	новий	підхід	до	навчання.
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Конкретні	 визначення,	 де	 саме	 учні/учениці	 стикаються	 з	
труднощами	в	школі,	окреслила	науковець	Г. Цукерман.	У	сво-
їх	 працях	 вона	 сформулювала	 вимоги	 до	 школи,	 недотримання	
яких,	на	думку	фахівців,	спричинює	труднощі	в	навчанні,	а	саме:	

•	слухняність;	
•	старанність;	
•	розуміння.	
Якщо	дитина	не	може	задовольнити	хоча	б	одну	із	цих	вимог,	

вона	матиме	труднощі	в	навчанні.	Успішними	в	навчанні	мож-
на	вважати	молодших	школярів/школярок,	які	виявляють	од-
ночасно	слухняність	(дотримуються	певних	соціальних	вимог),	
старанність	 (мають	 мотивацію	 до	 вдосконалення)	 і	 розуміння	
(мають	певні	загальні	та	спеціальні	розумові	здібності).	

Однак	деякі	науковці	вважають,	що	навіть	успішні	в	навчан-
ні	та	спілкуванні	учні/учениці	мають	труднощі,	бо	їхній	успіх	
є	 результатом	 високих	 психологічних	 затрат	 (підвищена	 три-
вожність,	 низька/завищена	 (неадекватна)	 самооцінка,	 психо-
соматичні	захворювання,	невротичні	симптоми	тощо).	

Отже,	можна	зробити	висновок,	що	успішність чи неуспіш-
ність у навчанні не є показником відсутності чи наявності 
труднощів у навчальній діяльності учнів/учениць. 

Основні	 засади	 НУШ:	 кожна	 дитина	 має	 бути	 самостій-
ною,	 удосконалюватися	 незалежно	 від	 стану	 здоров’я,	 влас-
них	здібностей,	нахилів	і	рівня	розвитку.	Внутрішні		прагнен-
ня	 можуть	 бути	 заблоковані	 на	 тлі	 завдань,	 що	 перевищують	
природовідповідні	 (вікові,	 особистісні)	 можливості	 дітей,	 не	
відповідають	 внутрішнім	 ресурсам	 і	 перешкоджають	 засвоєн-
ню	нових	знань,	умінь	і	навичок.	

Труднощі	можуть	накопичуватися	і	сприйматися	дитиною	
як	нездоланні,	зумовлювати	напруженість,	негативні	пережи-
вання,	 внутрішні	 особистісні	 суперечності,	 дестабілізувати		
діяльність	аж	до	її	припинення.	

Багато	 труднощів	 у	 навчальній	 діяльності	 молодших	 шко-
лярів/школярок	 утворюють	 замкнуте	 коло,	 у	 якому	 кожний	
небажаний	чинник,	зумовлений	зовнішніми	обставинами,	по-
роджує	інші,	які	послідовно	підсилюють	один	одного.	

Негативні	 емоції	 дорослих	 щодо	 дитини	 є	 для	 неї	 сильним	
подразником,	який	не	мобілізує,	а	блокує	її	активну	увагу,	при-
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гнічує	здатність	сприймати,	мислити,	виснажує	нервову	систе-
му.	Навчання	неможливе	без	помилок,	але	їхня	кількість	може	
сформувати	«особистісну	безпорадність»	—	нездатність	продовжу-
вати	навчатися.	

Навчальна	діяльність	є	суспільною	за	своїм	змістом,	сенсом	
і	 реалізацією.	 Чинник розвитку особистості молодшого/мо-
лодшої школяра/школярки є не так навчальна діяльність, як 
ставлення дорослих до успішності, дисциплінованості та ста-
ранності дитини й організація навчально-виховного процесу від-
повідно до психофізіологічних можливостей кожного/кожної. 

Особистісна	безпорадність	може	виникнути	також	на	тлі	по-
стійних	успіхів,	коли	дитині	все	легко	дається	і	вона	звикає	до	
того,	що	навчання	не	потребує	значних	зусиль.	Якщо	учням/
ученицям	не	потрібно	докладати	зусиль	і	навчальна	діяльність	
у	школі	в	них	вибудовується	без	перешкод,	то	будь-які	нові	за-
вдання	в	практичному	житті,	що	не	мають	стандартних	знайо-
мих	рішень	у	їхньому	досвіді,	стають	нездоланною	перешкодою	
в	подальшому	зростанні,	засвоєнні	нового	матеріалу	й	успішній	
соціалізації	в	суспільстві.	

Успішним вважають навчання, результатом якого є само-
стійне опанування та застосування на практиці отриманих 
знань, умінь і навичок. А це можливе саме тоді, коли дитина сти-
калася з перешкодами (труднощами, помилками) і навчилася їх 
самостійно долати, усвідомила власні сили, можливості; мала 
досвід самостійного пошуку шляхів для подолання труднощів.

Саме	для	того,	щоб	не	переплутати	перешкоди,	які	зупиня-
ють	або	гальмують	успішне	засвоєння	знань,	умінь	і	навичок,		
з	 тими,	 що	 цьому	 сприяють.	 Коли	 важливо	 допомогти	 та	 як	
саме,	а	коли	не	заважати.	Важливо	їх	чітко	класифікувати.

1.2. Класифікація труднощів у навчанні
У	педагогічній	літературі	ХХ	ст.	розрізняють	труднощі	суто	

предметні	 та	 загальні.	 До	 предметних труднощів	 належать:	
труднощі	опанування		читання,	письма,	математики.	До	загаль-
них	—	труднощі	з	концентрацією,	увагою,	пам’яттю	тощо.	

На	етапі	реформування	освіти	й	упровадження	особистісно	орі-
єнтованого	підходу	ракурс	трохи	змістився.
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Насамперед	виокремлюють	категорії,	які:
1)	 сприяють	 успішній	 навчальній	 діяльності,	 соціалізації	

школяра/школярки	та	його/її	особистісному	розвитку;
2)	перешкоджають	успішній	навчальній	діяльності,	соціалі-

зації	та	особистісному	розвитку	учня/учениці.
До	 першої	 категорії	 належать	 труднощі,	 які	 учень/учениця	

може	подолати	самостійно.	Завдання	педагога	й	батьків	вчасно	
помітити	(діагностувати)	ці	перешкоди	й	надати	дитині	можли-
вість	подолати	їх.	

Досвід	 альтернативних	 форм	 освіти	 в	 малих	 групах	 (з	 інди-
відуальною	 увагою	 до	 учня/учениці)	 і	 складання	 індивідуаль-
ної	освітньої	траєкторії	засвідчив,	що	інколи	їм	достатньо	дати	
трохи	більше	часу,	зняти	напруження	очікування,	страх	дитини	
перед	помилкою	—	і	вона	самостійно	засвоїть	те,	що	за	інших	об-
ставин	(визначений	для	всіх	єдиний	темп,	указування	на	допу-
щені	помилки	без	можливості	їх	самостійно	знайти	й	розпізна-
ти)	було	б	ускладнено	або	й	неможливо.

До	другої	категорії	належать	труднощі,	які	учень/учениця	
не	зможе	подолати	без	сторонньої	допомоги.	У	таких	випадках	
дитина	стикається	з	тим,	що	знаходиться	за	межами	її	сприй-
няття,	 усвідомлення	 та	 можливостей.	 Фактично	 вона	 не	 має	
сил	подолати	перешкоду	самостійно.	Наприклад,	дитина	з	дис-
лексією,	дисграфією,	дискалькулією	в	засвоєнні	й	відтворенні	
графічних	символів	потребуватиме	сторонньої	допомоги	фахів-
ця,	який	володіє	методиками	задіяння	компенсаторних	функ-
цій	мозку	для	успішного	опанування	необхідними	навчальни-
ми	навичками	читання,	письма	та	математики.

Серед	 причин	 шкільної	 неуспішності	 А. Леонтьєв, О. Лу-
рія	 та	 А. Смирнов	 визначили	 об’єктивні	 (завеликий	 обсяг	
знань,	недосконалість	методів	навчання	тощо)	 і	суб’єктивні	
причини,	пов’язані	з	індивідуальними	особливостями	учнів/
учениць.

Об’єктивні причини	нівелюють	внутрішню	мотивацію	дити-
ни	 до	 всебічного	 постійного	 вдосконалення,	 бо	 не	 враховують	
три	фундаментальні	засади	збереження	цієї	мотивації,	а	саме:

•	адекватний	зворотний	зв’язок:
•	опора	на	здібності;
•	самостійність.	
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Суб’єктивні причини	передбачають	додаткове	звернення	пе-
дагогів,	 учителів/учительок	 і	 батьків	 до	 фахівців,	 які	 працю-
ють	у	сферах,	де	вивчають	відповідні	індивідуальні	особливості	
учнів/учениць.

Порушення,	 відхилення,	 особливості	 в	 розвитку,	 що	 зава-
жають	дитині	сприймати	та	засвоювати	нове,	можуть	виникати	
на	 рівні	 почуттів,	 мислення	 або	 волі,	 що	 відповідає	 основним	
базовим	потребам	людини	в	прийнятті,	збільшенні	компетент-
ності	та	самостійності.

Труднощі	 в	 навчанні	 можуть	 виникати	 в	 дитини	 на	 різних	
етапах:	

•	сприймання	нової	інформації;
•	опрацювання,	аналізування	інформації;
•	запам’ятовування	інформації;	
•	упорядкування	інформації;
•	відповіді;
•	практичного	застосування	знань.	
Труднощі	на	етапі	сприймання	нової	інформації	(порушен-

ня		сфери	чуттів:	слуху,	зору,	дотику,	смаку,	відчуття	власного	
тіла,	 рівноваги,	 життя	 (спраги,	 голоду),	 відчуття	 значущості,	
стилю,	 незрілість	 нервової	 системи,	 що	 заважає	 зосередитися	
(гіперактивні	й	аутичні	прояви	тощо).	

Труднощі	на	етапі	опрацювання	та	аналізування	 інформації	
(недостатньо	розвинені	механізми	розумової	(пізнавальної)	діяль-
ності).

Труднощі	на	етапі	запам’ятовування	—	у	молодших	шко-
лярів/школярок	довгострокова	пам’ять	зберігає	тільки	те,	що	
можна	 пов’язати	 з	 власним	 досвідом,	 позитивно	 емоційно	 за-
барвлене	або	якщо	нова	інформація	знадобиться	для	задоволен-
ня	відповідних	потреб	«тут	і	зараз».	

Труднощі	на	етапі	впорядкування	—	нерозуміння	того,	що	
недоречне	або	не	відповідає	часу,	місцю	та	обставинам.	

Труднощі	на	етапі	відповіді	—	учень/учениця	засвоїв/засвої-
ла,	але	не	може	донести	це	до	вчителя/учительки	загальноприй-
нятим	 способом,	 наприклад	 розповісти	 (недостатньо	 розвинене	
зв’язне	мовлення,	стрес,	хвилювання),	записати	(недорозвинена	
дрібна	моторика)	тощо.

Труднощі	 на	 етапі	 застосування	 здобутих	 знань,	 навичок,	
умінь	у	практичній	діяльності	 (за	успішного	сприймання,	ана-
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лізування,	 запам’ятовування	 та	 можливості	 відтворити	 новий	
матеріал	—	неможливість	застосувати	отримані	знання	на	прак-
тиці	може	бути	зумовлена	браком	практичного	досвіду,	страхом	
перед	помилкою,	невмінням	доводити	справу	до	кінця).

Для	вчителів/учительок	звична	така	класифікація	труднощів:
•	неуважність;	•	неохайність;		•	несамостійність;	•	непоси-

дючість.
Зазвичай	в	учнів/учениць,	які	мають	труднощі,	спостерігає-

мо	комплекс	проявів.	Варто	зазначити,	що	такі	прояви	власти-
ві	практично	всім	дітям	і	залежать	від	їхнього	стану.	

Розуміння	стану	дитини,	її	почуттів,	рівня	розвитку,	об’єк-
тивних	чинників,	що	впливають	на	можливість	або	неможли-
вість	подолати	перешкоду,	—	ключова	фундаментальна	умова	
сприяння	розвитку	навички	самостійно	долати	перешкоди.

Класифікацію	труднощів	і	відповідного	стану	готовності	ди-
тини	їх	подолати	подано	в	таблиці 2.

Таблиця 2

Стан готовності Дії дорослого

Дитина не готова сприй-
мати нову інформацію

Не вимагати того, до чого дитина не готова,  
а якщо вимоги не можна скасувати, зробити  
це замість неї

Дитина готова сприй-
мати зовнішні стимули 
тільки як спостерігач

Показати приклад, спрямувати в потрібний бік

Дитина готова до актив-
них спроб

Бути поруч, бути  готовим у будь-який момент 
спрямувати дію дитини

Дитина готова до само-
стійних спроб

Відійти й підтримувати вербально або погля-
дом, схвалюючи вдалі спроби

Дитина має успішний 
досвід, але ще потребує 
дій на закріплення

Надати різноманітні завдання, створити умо-
ви для безпечного вдосконалення навички

Навичку сформовано, 
знання, уміння здобуто

Окреслити нові горизонти

Дитина впевнена у своїх 
силах у нових обстави-
нах

Створювати нові умови для самостійного за-
стосування, аналізування та оцінювання дити-
ною набутих знань, умінь, навичок і можливос-
ті їхнього застосування в нових умовах

Для	 кожної	 дитини	 є	 ситуації	 та	 стани,	 у	 яких	 вона	 може	
втратити	вже	набуті	навички	чи	вміння.	Учителям/учителькам	
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варто	вести	спостереження	і	фіксувати	не	тільки	самі	труднощі,	
а	й	ситуації,	які	спричинили	такий	стан	дитини.	У	цьому	можуть	
допомогти	таблиці,	уміщені	в	додатку 6 (с. 51),	а	також	знання	
найвразливіших	категорій	учнів/учениць,	що	можуть	стикати-
ся	з	труднощами	в	навчанні.

1.3. Категорії учнів/учениць, що мають труднощі в навчанні
Абсолютно	всі	діти	стикаються	з	труднощами,	кожна	дити-

на	від	природи	мотивована	долати	перешкоди,	кожна	набуває	
власний	досвід	і	знаходить	свій	шлях,	засвоює	певні	установки	
(як	 оптимістичні,	 так	 і	 песимістичні)	 у	 подоланні	 перешкод.	
Час	від	часу	такі	установки	можуть	змінюватися.

Учені	 дійшли	 згоди	 щодо	 визначення	 категорій	 дітей,	 які	
стикаються	 з	 труднощами	 в	 процесі	 навчальної	 діяльності	 та	
шкільної	 адаптації	 і	 внаслідок	 цього	 потребують	 особливої	
уваги,	 особливого	 ставлення,	 підходу,	 індивідуальної	 роботи.	
Французький	 учений	 Л. Гі зазначає,	 що	 термін	 «особливі	 по-
треби»	 застосовують	 до	 осіб,	 соціальні,	 фізичні	 або	 емоційні	
особливості	яких	потребують	спеціальної	уваги	й	послуг	щодо	
розвитку	власного	потенціалу.	Це:

•	діти,	котрі	мають	виняткові	здібності	чи	таланти;
•	діти	із	фізичними	відмінностями;	
•	діти	з	психічними	відмінностями;
•	діти	із	соціальними	відмінностями.
Дослідниця	 А. Гордєєва	 до	 дітей	 з	 особливими	 потребами	

зараховує	 дітей-інвалідів,	 дітей	 із	 незначними	 порушеннями	
здоров’я,	дітей	із	соціальними	проблемами,	обдарованих	дітей.

Термін	«діти	з	особливими	потребами»	набув	поширення	за-
вдяки	Саламанській	декларації,	опублікованій	у	1994	р.	Згідно	
з	нею,	особливі	потреби	стосуються	всіх	дітей	і	молодих	людей,	
чиї	потреби	залежать	від	різної	фізичної	чи	розумової	недостат-
ності	або	труднощів,	пов’язаних	із	навчанням.	Багато	дітей	ма-
ють	труднощі	в	навчанні,	тобто	мають	спеціальні	освітні	потре-
би	на	певних	етапах	навчання	в	школі.

Термін	«особливі	освітні	потреби»	зафіксований	у	чинному	за-
конодавстві	України.	Законом	України	«Про	освіту»	передбачено	
створення	в	навчальних	закладах	умов	для	«навчання	осіб	з	особ-
ливими	освітніми	потребами	відповідно	до	індивідуальної	програ-
ми	розвитку	та	з	урахуванням	їхніх	індивідуальних	потреб	і	мож-
ливостей».
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Досвід	багатьох	учителів/учительок-практиків	підказує,	що	
важливо	деталізувати	й	чітко	окреслити	найбільш	уражені	ка-
тегорії	учнів,	які	потребують	системної	психолого-педагогічної	
підтримки:

1)	 обдаровані	діти	—	це	діти,	які	мають	специфічні	унікальні	
здібності	 —	 музичні,	 образні,	 логіко-математичні,	 лінгвістичні,	
соціальні,	 ідеомоторні,	 внутрішньоособистісні	 (згідно	 з	 теорією	
множинного	 інтелекту	 Г. Гарднера);	 діти,	 які	 мають	 виняткові	
когнітивні	здібності	—	пам’ять,	увагу,	сприйняття,	уяву	тощо;

2)	 діти	із	фізичними	відмінностями,	котрі	мають:	вродже-
ні	вади;	затримку	фізичного	розвитку;	набуті	фізичні	вади	вна-
слідок	травми	або	хвороби;

3)	 діти	 з	 психічними	 відмінностями,	 які	 мають	 вроджені	
особливості;	 затримку	 психічного	 розвитку;	 набуті	 психічні	
вади	внаслідок	хвороб,	надмірних	стресових	ситуацій;

4)	 діти	із	соціальними	особливостями	—	це	діти,	котрі	опи-
нилися	 в	 складних	 життєвих	 обставинах;	 діти	 соціально	 дез-
адаптовані	 внаслідок	 індивідуальних	 особливостей,	 білінгвіс-
ти,	діти	з	іноземних	родин,	різних	культур.

Звісно,	на	практиці	часто	одна	дитина	поєднує	особливості	двох	
і	більше	категорій	—	як-от	діти	з	ДЦП,	що	може	значно	ускладни-
ти	процес	подолання	труднощів	у	навчанні	та	є	підставою	для	ро-
боти	з	такою	дитиною	різних	фахівців	—	корекційних	педагогів,	
дефектологів,	психологів,	логопедів	і	соціальних	педагогів.

Зміна	освітньої	парадигми	надала	змогу	побачити	дві	чітко	
окреслені	категорії	дітей,	що	стикаються	з	труднощами	й		або	
успішно	їх	долають,	або	втрачають	сили	та	можливості.

Перша група	діє	під	тиском	зовнішньої	мотивації	(мотив	—	
уникнути	покарання).

Друга група	має	внутрішню	мотивацію	(мотив	—	досягти	мети).
Збагнути	різницю	може	допомогти	казка	В.	Сухомлинського	

«Віл	і	Садівник»	(див. додаток 2, с. 48).
У	кожного	з	дорослих	є	власний	досвід		або	досвід	знайомих,	

коли	значні	перешкоди	вони	долали	легко	та	швидко	завдяки	
внутрішній	 мотивації,	 непереборному	 бажанню	 досягти	 по-
ставленої	самостійно	мети.	Кожний	знає,	як	швидко	збігає	час,	
коли	займаєшся	улюбленою	справою,	і	як	довго	він	тягнеться,	
коли	якусь	справу	маєш	виконати	під	зовнішнім	тиском.
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У	 практичній	 діяльності	 також	 стане	 в	 пригоді	 класифіка-
ція	учнів/учениць	за	їхніми	ресурсними	станами:

•	виснажені;
•	утомлені;
•	розгублені;
•	спокійні,	урівноважені;
•	піднесені;
•	із	надлишком	енергії;
•	перезбуджені.
Від	 стану,	 у	 якому	 перебуває	 учень/учениця,	 залежить		

його/її	готовність	і	здатність	долати	перешкоди.
Найкращий	стан	—	спокійний,	урівноважений,	адже	будь-

який	 крайній	 стан	 не	 сприяє	 ефективному	 подоланню	 пере-
шкод	та	адекватному	ставленню	до	них.

Відслідковувати	 категорії	 учнів/учениць	 і	 їхній	 стан	 допо-
можуть	таблиці,	уміщені	в	додатку 6 (с. 51).

1.4. Психолого-педагогічна підтримка як основа  
особистісно орієнтованого підходу, що реалізується на 

засадах педагогіки партнерства
У	Законі	України	«Про	освіту»	закладено	ідеологію	змін	в	осві-

ті,	ключові	з	яких	—	перехід	від	авторитарної	педагогіки	до	педаго-
гіки	партнерства	та	від	суб’єкт–об’єктних	взаємовідносин	у	процесі	
навчання	до	суб’єкт–суб’єктних–особистісно	орієнтованих.		

Як	 зазначено	 в	 посібнику	 «Нова	 українська	 школа.	 Кон-
цептуальні	засади	реформування	освіти»,	«в	основі	педагогіки	
партнерства	—	спілкування,	взаємодія	та	співпраця	між	учи-
телем,	учнем	і	батьками».	Домінування	та	маніпулювання	ін-
шими	заради	власних	інтересів,	ігнорування	інтересів	інших	у	
безпосередній	взаємодії	залишаються	в	минулому.	

Раніше	 в	 трикутнику	 стосунків	 —	 дитина	 з	 труднощами	 у	
навчанні	—	батьки	—	учителі/учительки	—	спостерігали	роз-
порошеність,	кожний	був	наодинці	зі	своїми	проблемами:

•	 дитина,	 котра	 зіткнулася	 з	 перешкодами	 й	 не	 мала	 уявлен-
ня,	як	їх	подолати,	зазвичай	відчувала,	що	її	ніхто	не	розуміє,	не	
сприймає.	Через	це	виникали	додаткові	труднощі	із	соціалізацією;

•	 батьки,	 які	 мали	 «складну»	 дитину	 й	 почувалися	 безпо-
радними;
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•	учителі/учительки,	для	яких	значно	ускладнювався	про-
цес	навчання	через	наявність	дітей,	які	потребували	додаткової	
уваги	й	руйнували	атмосферу	в	класі.

У	 кожному	 випадку	 сторони	 залишалися	 сам-на-сам	 із	 проб-
лемою	і	зазвичай	шукали	винних,	а	не	спільне	рішення.	На	першо-
му	рівні	спілкування	та	співпраці	за	визначеннями	фахівців (до-
даток 3, с. 49) перебувають	емоції.	Подекуди	спостерігався	другий	
рівень	—	пліч-о-пліч,	«показуємо,	розказуємо».	А	здатність	вести	
діалог	і	взаємодіяти	так,	щоб	усі	були	задоволені,	стала	можливою	
саме	завдяки	переходу	від	авторитарної	педагогіки	до	педагогіки	
партнерства,	у	якій	знайшла	своє	місце	й	педагогіка	підтримки.

Говорячи	про	завдання,	що	стоять	перед	педагогами,	О. Газ-
ман	писав:	«Допомога	маленькій	людині	в	пошуку	себе...	у	са-
мовизначенні	 й	 самореалізації,	 ставить	 специфічне	 завдання	
саме	перед	педагогічною	підтримкою.	Без	цієї	сфери	освіта	за-
лишається	об’єктною,	а	учень/учениця,	як	і	раніше,	виступає	
як	 засіб	 реалізації	 вчителем/учителькою	 знеособлених	 про-
грам	навчання	і	виховання».

І	саме	тому,	що	часто	перешкоди	в	навчанні	зумовлені	пси-
хологічними	бар’єрами,	дисфункціями,	важливо	додати	до	пе-
дагогічної	складової	психологічну	підтримку.

Її	надання	стане	ефективним	тільки	за	умови	участі	як	учи-
телів/учительок,	так	і	батьків.

За	чотири	роки	впровадження	реформи	педагоги-практики	
опрацювали	 й	 представили	 на	 сайті	 Нової	 української	 школи	
низку	 методів	 і	 технологій	 конструктивного	 спілкування	 та	
співпраці	у	наданні	учням	психолого-педагогічної	підтримки.

Було	 розроблено	 «Поради	 батькам	 першокласників»,	 «Пу-
тівник	школою.	30	відповідей	від	“БАТЬКИ	SOS”	на	найакту-
альніші	запитання	щодо	школи»,	«Відповіді	на	три	запитання	
про	щастя	та	задоволення	від	навчання	дітей»,	«Як	допомогти	
дитині	з	ООП	м’яко	перейти	із	садка	в	школу»,	«Чому	україн-
ські	учні	перевантажені	й	що	із	цим	робити»	тощо.

Повний	перелік	корисних	статей	фахівців	Нової	української	
школи	можна	знайти	в	додатку 4 (с. 50)	та	на	сайті	НУШ.

Статті	фахівців	написані	зрозумілою	для	батьків	мовою,	вони	
сприятимуть	 підвищенню	 рівня	 їхньої	 педагогічної	 освіченості,	
ознайомлять	з	інструментами	ефективної	взаємодії	з	дітьми	та	по-
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ліпшать	взаєморозуміння	з	педагогічними	працівниками/праців-
ницями.

Узгоджено	«лексичні	словники	сторін»,	що	допоможе	подо-
лати	бар’єри	в	комунікації,	пов’язані	з	різницею	в	освіті	(бать-
ки,	 на	 відміну	 від	 учителів/учительок,	 не	 мали	 педагогічної	
освіти	й	не	розуміли,	про	що	вони	розповідають,	не	могли	по-
сприяти	ефективному	розвитку	дитини).

Активно	 зростає	 досвід	 співпраці	 (не	 тільки	 конструктив-
ної,	а	й	творчої).	Батьки	легко	можуть	знайти	інформацію,	що	
допоможе	 зрозуміти,	 як	 відбувається	 навчання	 їхніх	 дітей,	
оцінювання	 знань,	 мовно-культурна	 експертиза	 підручників,	
ознайомитися	 із	 зарубіжним	 досвідом,	 порівняти	 й	 включити	
найкращі	доробки	у	свою	практику.	

Статті	 постійно	 оновлюються.	 У	 них	 висвітлено	 найакту-
альніші	питання	для	батьків	—	навчання	в	умовах	карантину,	
здоров’я	дітей,	інклюзивні	класи.

Також	розміщено	матеріали	обговорення,	опитування,	огля-
ди;	передбачено	зручний	зворотний	зв’язок,	можливість	поста-
вити	запитання	та	оперативно	отримати	відповіді	на	них.

Актуальними	 залишаються	 питання	 визначення	 та	 фіксу-
вання	конкретних	зон	відповідальності	батьків,	учителів/учи-
тельок	 і	 дитини,	 а	 також	 розуміння	 очікувань	 і	 можливостей	
кожної	 зі	 сторін.	 Важливо	 узгодити	 й	 прописати	 їх	 у	 кожній	
школі.

У	теорії	легше	говорити	про	спільні	засади	й	не	мати	різних	
поглядів	 щодо	 порушеної	 проблеми.	 Про	 беззастережне	 при-
йняття	індивідуальності	й	можливостей	одне	одного,	ненасиль-
ницьке	спілкування	пишуть	уже	не	один	рік	на	сторінках	пе-
дагогічних	і	психологічних	посібників,	а	в	реальному	житті	це	
потребує	значних	душевних	зусиль,	роботи	над	собою.

Як	працювати	 	в	контексті	співдружності	та	співтворчості,	
як	досягати	на	практиці	принципів	win-win	і	синергії	у	стосун-
ках,	 які	 ефективні	 методи	 й	 інструменти	 використовувати	 ви	
прочитаєте	в	наступному	практичному	розділі.
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Розділ 2. ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ,  
МЕТОДИ  ТА ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ,  

ЩО МАЮТЬ ТРУДНОЩІ В НАВЧАННІ

2.1. Загальні методи створення атмосфери  
для ефективного навчання

У	щоденній	практичній	діяльності	важливо		визначити	чин-
ники,	що	сприяють	створенню	атмосфери	для	ефективного	нав-
чання.	Пропонуємо	орієнтовний	перелік:

•	ресурсний	стан	учителя/учительки;
•	 розуміння	 вчителем/учителькою	 індивідуальних	 особливос-

тей	і	станів	учнів/учениць;
•	ретельне	планування	та	організація	навчального	процесу;
•	порядок	у	класі	й	достатня	матеріальна	база	(«усе	необхід-

не	під	рукою»);
•	необхідні	 інструменти	 для	 створення	 «ситуацій	 успіху»	

для	кожної	дитини;
•	«ресурсні	куточки»	—	матеріали,	інструменти,	засоби,	що	

допомагатимуть	 учням/ученицям	 відпочити,	 відновити	 сили,	
опанувати	свій	емоційний	стан;

•	командний	дух	класу	й	спільно	створені	з	дітьми	правила;
•	 ефективна	 позитивна	 система	 оцінювання,	 заснована	 на	

педагогіці	підтримки.
Ви	 можете	 розширити	 перелік,	 доповнюючи	 пунктами	 з	

власного	досвіду.	
Важливо,	щоб	усе,	що	є	в	цьому	переліку,	розуміли	батьки,	були	

згодні	із	цим	і	надавали	необхідну	підтримку	для	створення	та	збе-
реження	атмосфери	—	інформацію	щодо	особливостей	своїх	дітей,		
родинні	«знахідки»	в	подоланні	перешкод	і	відновленні	сприятли-
вої	атмосфери	взаємодії,	поділяли	спільні	цінності	й	правила.

Найпершою	 та	 найважливішою	 умовою	 створення	 сприят-
ливої	 атмосфери	 для	 ефективного	 навчання	 кожного/кожної	
учня/учениці,	зокрема	з	труднощами	в	навчанні,	є	власний	ре-
сурс	 (самопочуття)	 вчителя/учительки.	 Перевтома,	 навіть	 за	
наявності	знань	і	вмінь,	не	дасть	учителеві/учительці	виявити	
свої	здібності	й	уміння.	Це	розуміє	майже	кожний	педагог,	але	
існує	 невблаганна	 реальність:	 перевантаженість,	 стреси,	 час	
від	часу	виснаження	організму.
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Як	 цьому	 можна	 зарадити,	 незважаючи	 на	 обставини?	 На-
самперед	 необхідно	 звернутися	 до	 самоменеджменту:	 органі-
зації	свого	життя	на	засадах	загального	успішного	управління	
процесами.	Кожний	менеджер	успішної	організації	знає,	що	в	
разі	 виникнення	 несприятливої	 ситуації	 першопричину	 її	 ви-
никнення	потрібно	шукати	на	одному	з	етапів:

•	дослідження/вивчення	умов	і	визначення	мети;
•	планування;
•	організації;
•	реалізації;
•	контролю;
•	рефлексії.
Розпочати	потрібно	з	визначення	ситуації.	Візьміть	за	правило	

якомога	раніше	фіксувати	особливості	своїх	учнів/учениць;	їхні	
труднощі,	сильні	й	слабкі	сторони	(див. таблиці в додатках 8, 9, 
с. 53–54).

Зверніть увагу на такі важливі моменти.
1.	 Фіксувати	 потрібно	 ОДНОЧАСНО	 як	 слабкі,	 так	 і	 сильні	

сторони,	як	труднощі	в	навчанні,	так	і	досягнення.	Це	знизить	
рівень	стресу,	бо	сильні	сторони	є	в	кожного/кожної,	у	вашій	сві-
домості	вони	врівноважуватимуть	сприйняття	слабких	сторін.	

2.	Корисно	відразу	скласти	список	учнів/учениць,	зазначивши	
в	«зеленій	зоні»	таблиці	тих,	які	не	викликають	у	вас	занепокоєн-
ня,	не	потребують	додаткової	особливої	уваги;	у	«жовтій»	—	тих,	
кому	час	від	часу	потрібна	ваша	увага;	а	в	«червоній»	—	тих,	хто	
потребує	постійної	уваги.

3.	Оновлювати	списки	щонайменше	раз	на	місяць,	фіксуючи	
зміни:	або	ті,	що	справді	відбулися,	або	пов’язані	з	уточненням	
характеристик	учня/учениці.

4.	Потрібно	уявити	бажану	картину	—	зменшення	ділянки	
червоної	та	жовтої	зон	і	збільшення	зеленої.	

5.	У	роботі	ці	таблиці	будуть	більш	ефективними,	якщо	до	
їхнього	 заповнення	 долучаться	 інші	 вчителі/учительки,	 які	
працюють	 із	 вашим	 класом.	 По-перше,	 вони,	 можливо,	 поба-
чать	дитину	з	іншого	ракурсу,	і	це	дасть	можливість	краще	її	
пізнати;	по-друге,	вони	теж	знатимуть	ваших	вихованців	кра-
ще,	і	це	поліпшить	загальну	картину	успішної	взаємодії.	

6.	Важливо	запропонувати	батькам	повідомити	вам	слабкі	й	
сильні,	на	їхню	думку,	сторони	своєї	дитини,	труднощі,	з	яки-
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ми	вона	стикається,	і	її	найбільші	досягнення.	Зазвичай	школи	
додають	 ці	 запитання	 в	 анкетування	 першокласників/першо-
класниць	(див. додаток 5, с. 51).	Варто	частіше	цікавитися	цим	
у	батьків,	адже	дитина	росте,	розвивається	та	змінюється.

7.	 Потрібно	 почути	 також	 думку	 дитини	 із	 цього	 приводу	
й	 зафіксувати	 її	 (наприклад,	 у	 формі	 простої	 ментальної	 кар-
ти,	 де	 в	 центрі	 ім’я	 дитини,	 а	 навколо	 розміщені	 відповіді	 на	
запитання,	 що	 їй	 подобається/не	 подобається,	 що	 вона	 добре	
вміє,	чого	хоче	навчитися,	що	її	найбільше	хвилює,	що	вважає	
складним	і	неприємним,	чого	боїться	тощо).

Що	саме	дасть	вам	фіксування	в	списках	труднощів	слабких	
і	сильних	сторін,	досягнень	учня/учениці?	

Якщо	все	запам’ятовувати,	не	маючи	письмової	«шпаргалки»,	
ви	матимете	стрес	через	те,	що	можете	пропустити	або	забути	щось	
важливе.	 Письмове	 фіксування	 дає	 мозку	 спокій.	 Це	 спростить	
перевірку	позицій	і	з’ясування,	що	вже	зроблено,	і	куди	рухатися	
далі;	ви	будете	впевнені,	що	точно	нічого	не	забули,	і	зафіксовані	
раз	на	місяць	упродовж	року	особливості	ваших	учнів/учениць	да-
дуть	вам	можливість	побачити	динаміку	змін.	Фіксувати	щодня,	
щотижня,	щомісяця	цілі/завдання,	маленькі	кроки	на	шляху	по-
долання	дитиною	труднощів (див. додаток 8, с. 53).	

Раніше	характеристики	дітей	писали	наприкінці	1	і	4	класу,	
а	також	у	разі	переходу	до	іншої	школи.		

У	сучасних	школах	набуло	популярності	створення	портфоліо 
учня/учениці,	що	вкрай	корисне	з	різних	поглядів	—	вивчення	
дитини	та	відстеження	 її	прогресу,	саморефлексія	дитини	нада-
ють	батькам	можливість	побачити	те,	що	бачать	і	фіксують	вчите-
лі/учительки	й	самі	учні.	Детальніше	про	різновиди,	структуру	та	
значення	портфоліо	можна	прочитати	в	праці	«Портфоліо	учня».	

Пропонуємо	додати	до	вашої	професійної	скриньки	діагности-
ки	кілька	інструментів,	які	допоможуть	детальніше,	з	різних	ра-
курсів	роздивитися	дитину	й	визначити,	у	чому	в	неї	є	труднощі,	
які	її	недоліки	та	переваги,	який	рівень	усвідомлення	себе,	влас-
них	потреб,	емоцій,	станів,	якостей,	почуттів,	а	також	емоцій,	
якостей	і	почуттів	інших	людей.	Усе	це	може	стати	наповнен	ням	
портфоліо	учня/учениці.
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Проєктивна методика «Лев»
Ця	методика	дає	можливість	побачити,	як	учень/учениця	вза-

ємодіє	 з	 учителем/учителькою,	 повторює	 за	 дорослим,	 виявляє	
ініціативу,	 дотримується	 інструкцій,	 засвоює	 правила,	 долає	
труднощі.	Чи	сприймає	інструкцію	з	першого	разу,	чи	сумлінно	
її	дотримується,	який	малюнок	пропонує	створити	у	відповідь,	чи	
відволікається.	

Покладіть	перед	дитиною	чистий	аркуш	паперу	й	запропо-
нуйте	 повторювати	 за	 вами	 кожну	 деталь	 малюнка	 в	 певній	
послідовності,	 зберігаючи	 розмір	 і	 розміщення	 —	 мордочку,	
серце,	 очі,	 ніс,	 вії,	 рот,	 гриву,	 тулуб,	 хвіст.	 Не	 повідомляйте	
заздалегідь,	що	саме	малюєте.	Зафіксуйте,	наскільки	швидко	
дитина	зорієнтується	та	дасть	свою	версію,	що	з’являється	на	
малюнку.	 Наприкінці	 запропонуйте	 домалювати	 будь-яку	 де-
таль	на	власний	розсуд.	

Зверніть	увагу	на	таке.
•	Чи	легко	дитина	погодилася	повторювати,	не	уявляючи	кін-

цевої	мети?	Чи	ставила	запитання,	навіщо	та	що	ми	малюємо?
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•	 Чи	швидко	впізнала	малюнок,	проговорювала	версії	до	за-
вершення	чи	ні?

•	 Наскільки	чітко	дотримувалася	інструкцій?
•	 Наскільки	 розвиток	 дрібної	 моторики	 й	 зорового	 сприй-

няття	давав	змогу	чітко	відтворити	деталі	малюнка?
•	 Чи	не	відволікалася	дитина,	починаючи	роботу?
Усе	це	дасть	вам	попереднє	уявлення	про	те,	чи	зіткнетеся	ви	

в	роботі	з	відповідними	труднощами	в	дитини.	
Після	 того	 як	 малюнок	 готовий,	 можна	 запропонувати	 ди-

тині	дати	вам	аналогічне	завдання.	Який	малюнок	вона	запро-
понує	вам	повторити?	Подібний?	Інший?	Можливо,	дасть	вам	
зовсім	інше	завдання	чи	відмовиться	давати	взагалі.

Запропонуйте	 дитині	 після	 того,	 як	 виконали	 її	 завдання,	
відповісти	ще	на	одне	запитання.	

Опишіть	 ситуацію:	 «Уяви,	 ніби	 ти	 прийшов/прийшла	 додо-
му,	а	на	порозі	в	тебе	спить	справжній	лев.	Що	ти	робитимеш?»

Як	 правило,	 діти	 сприймають	 цю	 ситуацію	 —	 лев	 на	 по-
розі	 —	 як	 перешкоду	 на	 шляху	 до	 своїх	 справжніх	 бажань	 і	
звичок.	Їхні	відповіді	зумовлені	стратегією	дитини	в	ситуації,	
коли	 вона	 стикається	 з	 труднощами	 в	 навчанні.	 Неподолана	
перешкода	для	неї	і	буде	левом.	

Відповіді дітей, які:
•	 схильні	 до	 маніпуляцій	 та	 уникнення	 труднощів:	 «про-

йду	боком,	аби	не	помітив»,	«залізу	через	вікно»,	«обійду	з	ін-
шого	боку,	зайду	в	будинок	через	інший	вхід»;

•	 схильні	 до	 відкритого	 протесту:	 «кину	 в	 нього	 камінь»,	
«уб’ю»,	«прожену	палицею»;

•	 схильні	до	співпраці	з	дорослим:	«покличу	фахівця	із	зоо-
парку»,	«подзвоню	мамі»;

•	 схильні	до	самостійного	долання	труднощів:	«нагодую»,	
«відвезу	до	Африки»;

•	 творчі:	 «знайду	 спільну	 мову,	 домовлюсь	 із	 ним»,	 «при-
ручу».	

Зазвичай	 креативні	 діти	 пропонують	 7	 і	 більше	 варіантів	
відповідей.	 Але	 достатньо	 перших	 трьох,	 щоб	 визначити	 стан	
дитини.	Як	правило,	це	перший	її	варіант.

	 Інколи	 перевтомлена	 дитина	 відповідає:	 «нічого	 не	 роби-
тиму»,	«не	знаю»,	«піду	спати»,	«піду	до	друзів».	Дитина,	яку	
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нещодавно	 образили,	 буде	 давати	 відповіді	 з	 другого	 пункту.	
Але	насправді	у	звичному	стані	відповіді	учня/учениці	можуть	
бути	іншими.

Завдання  на перевірку розвиненості дрібної моторики	про-
демонструють	готовність	до	письма.	Проте	й	у	межах	цих	зав-
дань	 можна	 перевірити	 пам’ять,	 креативність,	 увагу,	 уваж-
ність	і	розвиненість	уяви.

•	 Домалюй	малюнок.

•	 Перетвори	 кола	 (прямокут-
ники,	 трикутники)	 на	 зна-
йомі	предмети.

•	 Проведи	 лінії	 за	 зразком.	
Придумай	власну	«доріжку».
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Після	проведення	першої	діагностики	та	фіксування	основ-
них	 особливостей	 учнів/учениць,	 учитель/учителька	 перехо-
дить	до	планування.	

Плануючи	 діяльність	 із	 дітьми,	 що	 мають	 труднощі	 в	 нав-
чанні,	можна	використати	додаткові	таблиці.

Спочатку	всі	варіанти	ваших	дій,	спрямованих	на	поліпшен-
ня	 ситуації,	 потрібно	 класифікувати	 за	 часом	 їхнього	 впрова-
дження	(див. таблицю 3).

•	 Зроби	малюнки,	що	відпові-
дають	підписам.

•	 Намалюй	 сніжинку/ялин-
ку/сонечко	 тощо	 різними	
способами.

•	 Повтори	 малюнок	 і	 додай	
власні	деталі.
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Таблиця 3
Планування щоденних заходів

Власний приклад
Створена нав-

чальна ситуація

Ранкове коло

Уроки

Позакласний час у школі 

Позакласний час після школи

У	 першій	 колонці	 потрібно	 зазначити	 якості	 та	 вміння,	 які	
ви	бажаєте	виховати	в	учнів/учениць,	—	доброзичливе	ставлен-
ня,	алгоритми	ввічливого	спілкування,	погляд	у	вічі,	підтримка	
найменших	успіхів	тощо.	

Для	учня/учениці	початкової	школи	з	труднощами	в	навчанні	
надзвичайно	важливий	приклад	дорослого	чи	інших	дітей	поруч.	
Усі	 ваші	 дії,	 реакції,	 алгоритми	 сприйматимуться	 ними,	 навіть	
якщо	вони	не	відразу	зможуть	вас	наслідувати,	саме	до	цього	вони	
будуть	 прагнути.	 Але	 є	 діти,	 які	 внаслідок	 індивідуальних	 особ-
ливостей	не	наслідують	і	не	прагнуть	цього.	Водночас	є	речі,	які	не	
можна	пропустити	й	у	разі	неможливості	їхнього	виконання	дити-
ною	зробити	це	за	неї	або	разом	із	нею.	Це	потрібно	прописати	в	пер-
шій	колонці.

Друга	колонка	—	це	сплановані	дії,	завдання,	вправи,	тре-
нування,	які	можуть	поліпшити	стан	дитини,	—	бесіди,	творчі	
індивідуальні	завдання,	індивідуальні	вправи	на	розвиток	тих	
чи	інших	якостей.

З	такою	таблицею	вам	буде	легше	зорієнтуватися	і	не	пропус-
тити	важливі	моменти.	Її	можна	створювати	як	для	всього	кла-
су,	так	і	для	кожної	дитини,	що	потребує	додаткової	підтримки.

Із	цієї	таблиці	можна	переносити	в	щоденне/щотижневе/щомі-
сячне	планування	важливі	речі	саме	сьогодні/цього	тижня/цього	
місяця,	саме	з	конкретною	дитиною,	а	після	завершення	робочого	
дня	аналізувати,	що	вийшло	зробити,	задіяти.	Якщо	ні,	то	чому	
саме	й	що	можна	зробити	наступного	дня	(див. додаток 10, с. 54).

Допоможе	вчителеві/учительці	в	роботі	візуалізація	досягнень	
учнів/учениць	 у	 таблиці	 «Досягнення	 класу»,	 у	 якій	 щомісяця	
зазначатимуть	імена	дітей,	щойно	вони	досягли	бажаного	рівня	
(див. таблицю 4).	
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Таблиця 4
Досягнення класу

Місяць__________________________________	н.	р.

Характеристика  
навчальних досягнень

Учні/учениці, які 
досягли  

достатнього та  
високого рівня

Учні/учениці, які пе-
ребувають на почат-
ковому та середньо-

му рівнях

Виявляє інтерес до на-
вчання, старанно й зосе-
реджено виконує на вчальні 
завдання

Активно працює на уроках, 
проявляє ініціативу

Співпрацює з іншими діть-
ми, керує емоціями, по-
яснює, у чому полягає цін-
ність спільної роботи

Проявляє самостійність у 
роботі, пояснює свої дії

Контролює перебіг вико-
нання завдань, оцінює ре-
зультати своєї роботи

Бере відповідальність за 
свої дії, обирає шляхи ви-
рішення проблем

Визначає істотні ознаки 
об’єктів, порівнює, об’єднує, 
розподіляє об’єкти за пода-
ною ознакою

Завдяки	 такій	 таблиці	 вчитель/учителька	 спостерігатиме	 за	
досягеннями	учнів/учениць	кожного	місяця,	це	допоможе	зорієн-
туватися,	кому	потрібно	підготувати	додаткові	завдання.	Таблиця	
стане	в	пригоді	й	під	час	педагогічних	нарад,	для	швидкого	аналі-
зу	ситуації	в	класі	щодо	кількості	учнів	із	труднощами	в	навчанні.

У	 порожні	 клітинки	 ви	 можете	 записати	 додаткові	 мініці-
лі,	 наприклад	 «уживає	 ввічливі	 слова»,	 «під	 час	 спілкування	
дивиться	 у	 вічі	 співрозмовникові/співрозмовниці»,	 «уважно	
слухає	співрозмовника/співрозмовницю»,	«самостійно	планує	
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навчальну	 діяльність»	 тощо,	 які	 детальніше	 розкривають	 за-
значені	навчальні	характеристики.

Після	 планування	 переходимо	 до	 організації навчально-
го процесу.	 Заздалегідь	 підготовлені	 додаткові	 матеріали	 для	
учнів/учениць	 із	 труднощами	 в	 навчанні,	 які	 в	 потрібний	 мо-
мент	будуть	«під	рукою»,	покращать	ефективність	вашої	роботи.

Роздруковані	додаткові	завдання	допоможуть	переключити	
(або,	 навпаки,	 утримати)	 увагу	 учнів/учениць,	 коли	 дитина	 з	
труднощами	зупиняє	чи	уповільнює	роботу	всього	класу.

Велику	 кількість	 практичних	 завдань	 і	 вправ	 на	 розвиток	
різноманітних	знань	і	умінь	розміщено	на	сайті	«Розвиток	ди-
тини».

Ви	також	знайдете	на	сайті	зручні	«генератори	завдань»,	які	
допомагають	 створювати	 й	 відразу	 роздруковувати	 індивідуа-
льні	 завдання	 для	 учнів/учениць	 різного	 віку	 з	 математики,	
читання	та	письма	за	певними	параметрами.

Дослідниця	Т. Фаласеніді		сформулювала	критерії	організа-
ції	сприятливого	середовища.	Ось	найважливіші	з	них.	Середо-
вище	має:

• бути позитивним, тобто позбавленим негативного впли-
ву на дитину, щоб не провокувати її до негативних дій;

• бути максимально вільним від «спокус»;
• бути чітко структурованим, щоб скерувати дитину в 

належне русло та допомагати їй організувати діяльність;
• установлювати для дитини чіткі й міцні рамки, які б не 

дозволяли виходити за межі бажаного;
• бути зрозумілим і передбачуваним, функціонувати згідно 

із чіткими правилами;
• надавати дитині чіткі вказівки, знаки й нагадування 

про належну поведінку;
• бути максимально цікавим, сприяти зменшенню проблем 

із неуважністю.
Зупинімося	детальніше	на	такому	моменті	в	організації	нав-

чального	процесу,	як	установлення правил класу.	Вони	ста-
нуть	 опорою	 та	 пришвидшать	 процес	 адаптації	 до	 шкільного	
життя	учнів/учениць.

Перш	 ніж	 установлювати	 правила,	 потрібно	 акцентувати	
увагу	 учнів/учениць	 на	 тому,	 що	 з	 першого	 дня	 навчання	 в	
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школі	вони	всі	—	команда.	Усі	вони	рівноправні	члени	коман-
ди.	До	кожного	важливо	виявляти	повагу.	Командний	дух	кла-
су	допомагатиме	учням/ученицям	долати	труднощі	в	навчанні	
одне	одного.	«Порушника»	правила	сприймають	не	як	«ворожу	
сторону»,	а	як	особистість,	що	потребує	допомоги	команди.

Поради щодо встановлення правил
Участь	 у	 встановленні	 правил	 класу	 мають	 брати	 самі	 діти.

Важливо	придумати	позначку	для	розуміння	та	за	потреби	швид-
кого	звернення	до	правила.	Потрібно	дати	правилам	цікаві	назви,	
наприклад	«Зона	равликів»	—	місце,	де	можна	рухатися	тільки	
повільно	 (клас,	 сходи).	 Правила	 краще	 передавати	 від	 старших	
дітей	молодшим	(для	закріплення	старшими	та	для	авторитету	в	
молодших).	Власні	правила,	правила,	придумані	разом	із	батька-
ми	й	запропоновані	в	класі,	мають	бути	незмінними.

Бажано,	щоб	у	класі	були	яскраві	нагадування,	для	більшої	
ефективності	 можна	 придумувати	 нові	 позначки.	 Потрібно	
створити	«Книгу	скарг	і	пропозицій»,	щоб	не	відволікати	учи-
теля/учительку	від	важливих	справ	і	водночас	бути	почутим.

Кожного	дня	потрібно	відпрацьовувати	певне	правило,	тре-
нувати	 здібності,	 навички	 й	 уміння,	 що	 допомагатимуть	 його	
дотримуватися	(наприклад,	хвилини	тиші,	пересування	в	різ-
ному	темпі	тощо),	перевіряти	раз	на	місяць	доречність	правил:	
чи	не	застаріли,	чи	не	виникла	потреба	в	нових.

Звісно,	 на	 етапі	 реалізації	 може	 трапитися	 непередбачува-
не	—	метод,	який	ви	обрали	заздалегіть,	не	спрацює.	Але	у	вас	
завжди	є	можливість	застосувати	інший,	ефективніший	метод.	
Наприклад,	 максимально	 спростити	 завдання,	 збільшити	 час	
його	виконання,	надати	більше	підказок	або	інші	за	змістом	під-
казки,	 знайти	 інший	 ракурс	 чи	 площину,	 які	 допоможуть	 по-
долати	перешкоду,	тощо.	Важливо	закріпити	ситуацію	успіху,	
поступово	посилювати	внутрішню	мотивацію	дитини	й	усклад-
нювати	завдання.

Добре	допомагає	учням/ученицям	із	труднощами	правильне	
оцінювання	їхніх	зусиль.

За	 чотири	 роки	 освітньої	 реформи	 НУШ	 було	 опрацьовано	
інструментарій,	 що	 враховує	 не	 тільки	 формальні	 результати	
навчання,	а	й	докладені	зусилля.	Це	позитивно	впливає	на	са-
мостійне	подолання	учнями/ученицями	труднощів	у	навчанні.
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У	 методичних	 рекомендаціях	 наголошують,	 що	 оцінка	 кон-
фіденційна	й	доступна	тільки	для	дітей	та	їхніх	батьків	(або	осіб,	
які	їх	замінюють).	Інформувати	батьків	можна	під	час	індивідуа-
льних	 зустрічей,	 через	 запис	 оцінювальних	 суджень	 у	 робочих	
зошитах,	у	паперових/електронних	щоденниках,	фіксування	ре-
зультатів	навчання	у	свідоцтві	досягнень	учня/учениці.

На	офіційному	сайті	НУШ	можна	знайти	як	текстові	поради	
й	 чіткі	 алгоритми	 контролю	 та	 оцінювання	 знань,	 так	 і	 відео	
фахівців-практиків.

Зазвичай	розпочинають	з	оцінювання	учнем/ученицею	своєї	
роботи	 (або	 взаємооцінювання	 результатів	 навчання	 учнями/
ученицями)	 і	 завершують	 оцінюванням	 результату	 вчителем/
учителькою.	

Доступним,	 зрозумілим	 і	 позитивним	 методом	 оцінювання	
письмової	 роботи,	 що	 оптимістично	 налаштовує	 дітей,	 може	
стати метод «Сонечко».

Він	передбачає	не	«сталу	оцінку»,	а	таку,	яка	може	фіксува-
ти	оптимальний	результат	виконання	(повністю	виконане	зав-
дання	без	помилок)	поетапно.

1-й етап.	Після	виконання	завдання	учень/учениця	малює	в	
кінці	роботи	невеличке	коло.

2-й етап.	Переконується,	що	все	зроблено	до	кінця	та	додає	
до	кола	промінчики.

3-й етап.	 Самостійно	 (за	 наявності	 інструментів	 самопере-
вірки)	або	з	допомогою	вчителя/учительки	перевіряє	роботу	з	
помилками.	Виправляє	помилки.

4-й етап.	Отримавши	підтвердження	вчителя/учительки,	що	
всі	помилки	виправлено,	розмальовує	коло.	Це	найвища	можли-
ва	оцінка.	

	Методика	дає	можливість	дитині	контролювати	якість	вико-
нання,	 допомагає	 усвідомити	 свої	 дії,	 необхідні	 для	 отримання	
найкращого	результату,	а	головне	—	мати	можливість	його	досяг-
ти,	а	не	засмучуватися,	отримавши	недостатньо	хорошу	оцінку.

Важливо:	 учитель/учителька	 озвучує	 своє	 оцінювальне	 су-
дження	тільки	після	того,	як	висловилися	учні/учениці.

Потрібно	перевіряти	кожну	письмову	роботу	учня/учениці,	
аби	надати	дитині	такий	важливий	зворотний	зв’язок,	спрямо-
вувати	 її,	 спостерігати	 за	 її	 навчальним	 поступом,	 планувати	
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диференційовану,	індивідуальну	роботу	для	подолання	виявле-
них	і	попередження	можливих	проблем.

Алгоритм формувального оцінювання
1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів/уче-

ниць навчальних цілей. Учитель	спільно	з	дітьми	розробляє	та	
обговорює	мету	уроку	(заняття),	щоб	через	оцінювання	можна	
було	з’ясувати	рівень	досягнення.

2. Визначення разом з учнями/ученицями критеріїв оціню-
вання (якісних характеристик результату навчання). Це	ро-
бить	оцінювання	прозорим	і	зрозумілим	та	сприяє	формуванню	
позитивного	ставлення	до	нього.

3. Формування суб’єктної позиції учнів/учениць під час оці-
нювання. Для	 само-	 та	 взаємооцінювання	 можна	 використо-
вувати	 інструменти	 зворотного	 зв’язку.	 Зв’язок	 має	 бути	 зро-
зумілим	 і	 чітким,	 доброзичливим	 і	 своєчасним.	 Важливо	 не	
протиставляти	дітей	одне	одному,	а	акцентувати	увагу	на	пози-
тивній	динаміці	досягнень	дитини.	Труднощі	в	навчанні	варто	
обговорювати	з	нею	індивідуально.

Взаємооцінювання	 формує	 вміння	 коректно	 висловлювати	
думку	 про	 результат	 роботи	 однокласника/однокласниці,	 ді-
литися	досвідом	щодо	його	покращення.	Це	сприяє	розвитко-
ві	критичного	мислення,	формуванню	нормального	ставлення	
до	зауважень,	рекомендацій,	зміцнює	товариськість	і	відчуття	
значущості	члена	колективу.

4. Створення умов для формування вміння учнів/учениць 
аналізувати навчальну діяльність (рефлексія). Дітей	потріб-
но	спрямовувати	на	аналізування	та	осмислення	своїх	дій	і	дій	
однокласників/однокласниць,	 визначення	 кроків	 для	 покра-
щення	результатів.

5. Корегування спільно з дітьми підходів до навчання з ураху-
ванням результатів оцінювання.	Учитель/учителька	може	при-
вернути	увагу	дітей	до	алгоритму	виконання	завдання	на	основі	
зразка,	поставити	орієнтувальне	запитання	тощо.	Під	час	коре-
гування	варто	віддавати	перевагу	індивідуальній	роботі.

Важливо:	об’єктом	формувального	оцінювання	може	бути	не	
тільки		результат	навчання,	а	й	сам	процес.

Для	увідповіднення	навчальних	дій	учня/учениці	з	етапами	
досягнення	результату	рекомендовано	використовувати	рамку	
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оцінювання,	відповідно	до	якої	досягнення	результату	навчан-
ня	проходить	через	такі	рівні	реалізації	навчальної	діяльності	
(у	рамці	ці	рівні	не	марковані):

•	рівень	розпізнавання	об’єкта	вивчення;
•	репродуктивний	рівень	навчальних	дій	у	типових	навчаль-

них	ситуаціях;
•	продуктивний	рівень	навчальних	дій	в	аналогічних	типо-

вих	навчальних	ситуаціях;
•	 продуктивно-творчий	 рівень	 навчальних	 дій	 у	 змінених	

навчальних	ситуаціях	із	певним	ускладненням.
Тепер	розглянемо	методи	сприяння	подоланню	труднощів	у	

конкретних	сферах:	почуттів,	мислення	та	волі.

2.2. Подолання труднощів у сфері почуттів
Фундаментальною	 психолого-педагогічною	 підтримкою	 ді-

тей,	що	мають	труднощі	в	навчанні,	буде	підтримка	у	сфері	їхніх	
почуттів.

Ми	пізнаємо	світ	через	відчуття.	Якщо	ця	сфера	недостатньо	
розвинена,	наприклад	унаслідок	хвороби,	тоді	можуть	виник-
нути	труднощі	в	навчанні.	

Відомо	п’ять	органів	чуття	(зір,	дотик,	смак,	нюх,	слух).	Од-
нак	 психологи	 давно	 помітили,	 що	 насправді	 ця	 сфера	 не	 об-
межується	ними.	

У	 праці	 «Практика	 пробудження	 чуттів»	 В. Ауер	 наводить	
12	відчуттів	людини,	у	разі	втрати	або	недорозвиненості	яких	
порушується	сприйняття	світу	й	виникають	труднощі	в	засво-
єнні	нового	(див. додаток 1, с. 48). 

Дослідник	 зауважує,	 що	 процес	 сприйняття	 відбувається	
в	людини	непомітно,	цілком	природно,	тож	ми	забуваємо	про	
відчуття	 та	 не	 усвідомлюємо	 їх.	 Якщо	 ознайомитися	 з	 ними	
детальніше,	 стає	 зрозуміло,	 наскільки	 важливу	 роль	 вони	 ві-
діграють	у	нашому	житті.	Якщо	ж	присвятити	вивченню	цієї	
теми	багато	часу,	то	поступово	відкриваються	взаємозв’язок	і	
взаємозалежність	між	ними.	І	тоді	стає	зрозуміло,	що	в	непо-
сидючої	 та	 балакучої	 дитини	 недостатньо	 розвинені	 відчуття	
рівноваги	й	слух,	а	дитині,	яка	не	здатна	зберігати	дистанцію	
в	спілкуванні	з	іншими	дітьми,	бракує	тактильних	відчуттів.	

Нині	багатьом	дітям	не	вистачає	цього	важливого	чуттєвого	
досвіду.	Раніше	завдяки	родинній	педагогіці	з	покоління	в	поко-
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ління	передавали	правила	ігор,	вправ,	забавок,	які	сприяли	роз-
виткові	дитини.	Однак	у	1,5	року	або	й	раніше	дитина	потрап	ляє	
до	ясельної	групи.	Вихователі/виховательки	не	можуть	надати	
кожній	дитині	в	групі	можливість	розвинути	власну	сферу	від-
чуттів.	Кількість	дітей	на	одного	дорослого	в	дитячих	садках	та	
яслах	не	сприяє	організації	необхідної	кількості	забавок	та	ігор.	
Вихователь/вихователька	 не	 має	 можливості	 приділити	 кож-
ній	дитині	індивідуально	стільки	уваги,	скільки	вона	потребує	в	
цьому	віці	для	здорового	повноцінного	розвитку	сфери	відчуттів.	
Поступово	 забувся	 досвід	 батьків,	 у	 родинах	 подекуди	 взагалі	
перестали	усвідомлювати,	розуміти	й	використовувати	ігри-за-
бавки,	а	з	появою	гаджетів	дедалі	частіше	дітям	дають	пристрої,	
що	значно	обмежують	їхню	рухову	активність.

Практичні	поради	щодо	розвитку	сфери	відчуттів	подано	в	по-
сібнику	«Рухливий	клас.	Бохумська	модель	рухливої	класної	кім-
нати.	Інновація	у	Вальдорфській	школі».	Практикуючі	вчителі/
учительки	 описують	 методичні	 засади	 й	 практику	 нової	 моделі	
шкільного	навчання	в	початкових	класах,	яку	було	вперше	засто-
совано	в	м.	Бохумі	(Німеччина).	Її	основу	становлять	рух	і	пізнан-
ня	через	органи	чуття.	Нині	цю	модель	дедалі	ширше	використо-
вують	не	тільки	у	вальдорфських,	а	й	у	загальноосвітніх	школах	
по	всьому	світу.

Під	 час	 фізкультхвилинок	 важливо	 не	 тільки	 виконувати	
певні	вправи	біля	своєї	парти,	а	й	по	периметру	класу	«політати	
літачками»,	 «проповзти	 павучками»,	 походити	 великими	 чи	
маленькими	кроками,	уявивши	себе	велетнями	або	гномами.	

Певні	 вправи	 важливо	 робити	 із	 заплющеними	 очима,	 аби	
розвинути	відчуття	рівноваги	й	положення	свого	тіла	в	просто-
рі.	 Усі	 вправи	 можна	 використовувати	 на	 будь-якому	 уроці	 й	
підлаштовувати	їх	під	«рух	велетнів	і	гномів».

Розглянемо	детальніше	попредметно,	як	можна	використа-
ти	рух	на	звичайних	уроках,	аби	ефективніше	засвоювати	нав-
чальний	матеріал.

Математика
1 клас. «Лічба.	Додавання.	Порівняння».	Учні/учениці	ста-

ють	між	рядами	в	кінці	класу	й	починають	по	черзі	рухатися	
до	 дошки,	 вимірюючи	 довжину	 доріжки	 кроками	 велетня	 чи	
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гнома.	Порівнюють	кількість	кроків.	Визначають,	на	скільки	
більше	або	менше	зробить	«велетень»	чи	«гном».

У	2 класі «велетні»	 і	«гноми»,	а	також	інші	казкові	герої/
героїні	 допоможуть	 зрозуміти	 сутність	 множення.	 Можна	 ви-
класти	доріжкою	на	однаковій	відстані	«камінці»	(наприклад,	
12),	 а	 потім	 визначити,	 скільки	 камінців	 переступає	 за	 один	
крок	«велетень»	(4),	«гном»	(2),	дитина	(3),	«ліліпут»	(1).	Усі	
вони	 пройдуть	 однакому	 відстань	 (12	 камінців)	 за	 різну	 кіль-
кість	кроків	(3,	4,	6,	12).	Відстань	можна	дізнатися,	тільки	зна-
ючи,	чому	дорівнює	один	крок	героя	і	скільки	кроків	зроблено.	

Подібна	цікава	гра	була	в	наших	бабусь	і	дідусів.	Діти	ставали	
парами	одне	навпроти	одного,	і	перш	ніж	хтось	почне	рухатися	до	
іншого,	говорили:	«Я	дійду	до	тебе	за	10	кроків	ліліпута	та	два	кро-
ки	велетня».	Якщо	вгадав/вгадала,	то	стає	поряд	з	іншими	в	цій	
команді.	 Якщо	 ні,	 повертається	 назад.	 Завдання	 кожному:	 пере-
йти	в	один	та	інший	бік	тричі,	кожного	разу	з	різними	варіантами	
вимірювання	(кроки	«велетня»,	«гнома»,	«ліліпута»).	Творчі	спо-
стережливі	діти	вигадували	незвичні	кроки-«парасольки»,	кроки-
«каструлі»,	стрибки	«зайчиків»,	стрибки	«оленів»	тощо.

У	 3 класі	 вже	 можна	 виміряти	 довжину	 кроку	 «велетня»	 та	
«гнома»	у	сантиметрах.	Дізнатися	довжину	доріжки	в	сантиметрах	
і	перевести	в	метри.	Виміряти	периметр	класу	або	його	площу.	

У	 4 класі	 можна	 обчислити	 швидкість	 пересування	 та	 час.	
Працювати	із	секундоміром,	переводити	отримані	дані	в	різні	
системи	одиниць	(як	відстань,	так	і	час),	вимірювати	частини	
шляху,	використовуючи	дроби,	тощо.

Діти	не	тільки	рухаються,	а	й	практично	засвоюють	математику.

Українська мова
Рухаючись,	 можна	 наводити	 приклади	 іменників	 і	 прик-

метників.	Наприклад,	проходячи	крізь	створені	однією	парою	
учнів/учениць	ворота.	Якщо	дитина	правильно	наводить	при-
клад,	ворота	пропускають,	якщо	ні,	стає	знову	в	чергу.

Запропонуйте	дітям	у	парах	показати		букви	тілом	і	«склада-
ти»	слова	із	таких	«букв»,	ставши	в	ряд.	Запропонуйте,	напри-
клад,	показати	слово	«рис»,	а	потім	помінятися	місцями,	щоб	
утворилося	нове	слово.

Для	 розвитку	 тактильних	 відчуттів	 можна	 «писати»	 паль-
цем	букви	на	долоні	сусіда	або	слово	на	спині.	Завдання:	потріб-
но	вгадати,	яка	це	була	буква	чи	слово.	
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Запропонуйте	дітям	вийти	до	дошки	із	зав’язаними	очима	й	на-
писати	певне	слово,	а	потім	інші	діти	із	зав’язаними	очима	мають	
спробувати	дописати	до	нього	префікс,	суфікс	чи	закінчення	саме	
там,	де	вони	мають	бути	(наприклад,	слово	ліс	перетворити	на	про-
ліски).

Я досліджую світ
Для	вивчення	предметів	та	явищ	природи	чудово	підходить	

гра	 «Крокодил».	 Учень/учениця	 витягує	 картку	 з	 вивченим	
поняттям	 і	 показує	 її	 рухами,	 положенням	 тіла,	 мімікою	 	 ін-
шим	дітям,	які	мають	вгадати	це	слово.

Можна	показувати	на	рухливих	паузах	істотні	ознаки	тієї	чи	
тієї	рослини,	тварини	або	явища	природи.

Вивчаючи,	 наприклад,	 яруси	 рослин	 у	 природі,	 можна	
швидко	вимовляти	назви	рослин,	а	діти	залишаться	стояти	або	
присідатимуть	так	низько,	як	розміщений	ярус,	до	якого	нале-
жить	названа	рослина.

Можна	називати	рослини,	які	мають	певну	частину	у	формі	
спіралі,	а	потім	усьому	класу	спробувати	стати	в	ряд,	узятися	за	
руки	й	кілька	разів	закрутити	та	розкрутити	спіраль	(перший	
починає	рух	по	колу	та	потроху	зменшує	його	діаметр).

Читання
Вивчення	 будь-яких	 віршів	 можна	 супроводжувати	 відпо-

відними	рухами.	Наприклад,	вивчаючи	вірш	Н.	Зарічної	«Про	
Україну».

Я	тримаю	у	руці
Кольорові	олівці.
Хочу	я	намалювати
Кримські	гори	і	Карпати.
Степ	і	пагорби	Дніпрові,

І	озера,	і	діброви,
І	веселку,	і	калину,
Чорне	море,	і	Дунай	—
Все	це	наша	Україна,
Наш	чудовий	рідний	край!

Діти	 показують,	 як	 тримають	 у	 руках	 олівці,	 показують	
форму	гори,	моря,	веселки,	калини.	Рухом	можна	показати	на-
віть	«я	хочу»,	наприклад	тупнувши	ногою,	бо	так	роблять	всі	
діти,	маючи	сильне	бажання.	

Аби	впорядкувати	сферу	відчуттів,	можна	застосувати	опра-
цьовані	в	період	пілотного	впровадження	методики	СЕЕН,	роз-
роблені	практиками	вчителями/учительками.
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СЕЕН-хвилинки	допомагають	відстежувати	емоції	та	керу-
вати	 ними,	 надають	 дітям	 знання,	 що	 робити,	 коли	 вони	 роз-
хвилювалися,	розгнівалися,	хочеться	битися	або	кричати.

Ось	деякі	з	простих	вправ	і	дій,	на	виконання	яких	потрібно	
кілька	хвилин:

•	зосередитися	та	виокремити	три	звуки	за	вікном,	у	коридо-
рі,	у	класі.	Це	заспокоює	та	зосереджує;

•	пригадати	щось	хороше,	наприклад	добру	справу.	Це	важ-
ливо,	щоб	дитина	сформувала	свій	ресурс	і	мала	за	що	вхопити-
ся,	коли	їй	погано;

•	випити	склянку	води;
•	потерти	руки;
•	доторкнутися	до	поверхні,	відчути	її	структуру;
•	 зосереджено	 походити,	 думаючи	 під	 час	 ходіння	 тільки	

про	стопи	й	ні	про	що	інше;
•	«заземлитися»	—	зручно	сісти	й	зосередитися	на	цьому	відчутті;
•	коли	хтось	чимось	помітно	роздратований,	йому/їй	пока-

зують	пальцями	серце,	і	настрій	покращується.
Практики	допомагають	повернутися	до	рівноваги,	і	діти		ста-

ють	менш	дратівливими.
Дати	 раду	 емоціям	 допомагають	 також	 куточки	 доброти,	

у	 яких	 діти	 залишають	 свої	 ресурсні	 предмети.	 Зазвичай	 це	
м’які	 іграшки,	 ляльки,	 брелоки.	 За	 потреби	 дитина	 може	 на	
них	 подивитися	 або	 попросити	 у	 вчителя/учительки	 дозволу	
взяти	іграшку,	аби	заспокоїтися.

Наприклад,	 в	 одному	 з	 експериментальних	 класів	 була	 за-
гальна	ресурсна	іграшка	СЕмЕН,	яка	націлювала	учнів/учениць	
на	 хорошу	 поведінку.	 Коли	 діти	 сварилися,	 хтось	 міг	 сказати:	
«Друже,	на	тебе	дивиться	СЕмЕН,	ти	неправильно	чиниш».

Чудовою	практикою	буде	підготовка	«одужувальних»	відео-
вітань	 дітям,	 які	 хворіють.	 Можна	 записати	 легку	 фізкульт-
хвилинку,	по	черзі	сказати	в	кадрі	побажання.	Це	важлива	під-
тримка	й	водночас	маленька	вистава,	що	має	також	практичне	
значення.

2.3. Подолання труднощів у сфері мислення
Власне	мислення	починається	із	ситуації,	у	якій	немає	одно-

значної	відповіді,	її	має	знайти	сама	дитина.	
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Якщо	 вчитель/учителька	 дає	 дітям	 відповіді,	 вони	 запа-
м’ятовують	їх	і	потім	просто	повторюють	—	працює	виключно	
пам’ять.	 Справжнє	 мислення	 (критичне,	 творче)	 тренують	 у	
процесі	 пошуку	 відповіді	 на	 відкриті	 запитання.	 Воно	 розви-
вається,	коли	дитина	для	вирішення	нового	завдання	ставить	
собі	вісім	запитань	освіти	(Г. Драйден	«Революція	в	навчанні»).

	
Про	важливість	правильно	поставлених	запитань	для	розвит-

ку	 мислення	 наголошує	 і	 О. Бреніф’є,	 директор	 Паризького	
інституту	 практичної	 філософії.	 Його	 вважають	 революціоне-
ром	у	галузі	освіти,	він	пропонує	дорослим	не	давати	дітям	го-
тових	 відповідей,	 а	 змалку	 розвивати	 в	 них	 здатність	 думати,	
аналізувати	 та	 знаходити	 відповіді	 самостійно.	 Саме	 для	 цих	
дорослих	—	освітян	і	батьків,	які	зацікавлені	виховувати	дітей	
вдумливими,	 написані	 книжки	 О.	 Бреніф’є.	 Вони	 створені	 не	
для	читання,	а	для	дискусії	з	тими,	кому	6–12	років.	У	Франції	
такі	дискусії	проводять	ще	в	дитсадках.	Батьки	мають	відчути,	
з	якими	запитаннями	дитина	вже	готова	працювати,	а	з	якими	
ще	ні.	Наприклад,	дитині,	яка	йде	в	перший	клас,	немає	сенсу	
ставити	запитання:	«Чи	можна	красти,	коли	ти	голодний?»	До	
запитань	із	книжок	О.	Бреніф’є	можна	повертатися	в	різні	вікові	
періоди	—	і	щоразу	відповіді	будуть	іншими.	Дитина	може	роз-
мірковувати	 над	 запитанням,	 яке	 її	 схвилювало,	 і	 час	 від	 часу	
ділитися	новими	ідеями	на	кшталт:	«Сьогодні	я	на	це	запитання	
відповів/відповіла	б	так…»

Учені	 зазначають,	 що	 знайти	 й	 поставити	 правильне	 запи-
тання	набагато	складніше,	ніж	потім	знайти	на	нього	відповідь.	

Дитина	 швидко	 реагує,	 якщо	 використовує	 тільки	 поперед-
ній	досвід	і	пригадує	вже	отримані	відповіді	на	подібні	ситуації.	
А	важливі	проактивна	позиція,	аналіз,	критичне	мислення.	Це	
підтверджують	 і	 народні	 прислів’я:	 «Учителя	 слухай,	 але	 свій	
розум	май»,	«Людей	питай,	але	свій	розум	май»	та	ін.	

Діти	з	труднощами	в	навчанні	зазвичай	мають	низький	рі-
вень	розвитку	самосвідомості	й	гірше	за	однолітків	володіють	
алгоритмами	 мислення	 —	 асоціативного,	 образного,	 творчого	
та	критичного.	Тож	насамперед	їм	потрібні	ігри	й	завдання,	які	
стимулюватимуть	свідому	активність.	Важливо	добирати	зміст	
завдань	із	кола	їхніх	практичних	інтересів,	аби	збільшити	усві-
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домлення	та	якість	навчання.	Наприклад,	дитина	любить	ма-
лювати.	 Доцільні	 вправи-завдання,	 які	 не	 мають	 заздалегідь	
визначених	 правильних	 відповідей:	 «Домалюй»,	 «Перетвори	
кола	(прямокутники,	трикутники)	на	знайомі	предмети»,	«На-
малюй	 сніжинку/ялинку/сонечко	 тощо	 різними	 способами»,	
«Зроби	малюнки,	що	відповідають	підписам»,	«Повтори	малю-
нок	і	додай	власні	деталі»	тощо.

Малювання	—	процес,	який	сприяє	гармонійному	розвитку	
обох	півкуль	мозку,	тож	ці	вправи	корисні	будь-яким	учням/
ученицям.

Якщо	 дитина	 перебуває	 в	 постійному	 русі,	 запропонуйте	
збирати	 на	 уроці	 завдання,	 розміщені	 в	 різних	 частинах	 кла-
су,	 знаходити	 кожне	 наступне	 за	 підказками	 наприкінці	 вже	
виконаного	завдання.	І	на	різні	уроки	ви	можете	готувати	такі		
мініквести	різним	учням/ученицям.

Підготуйте	дітям	поличку	головоломок,	які	вони	можуть	
брати	 під	 час	 перерви,	 дидактичний	 матеріал,	 де	 потрібно	
добирати	 пари,	 класифікувати,	 шукати	 відсутні	 елементи	
тощо.	Матеріалу	має	бути	достатня	кількість.	Єдине	правило	
користування	ними	—	чітко	визначені	час,	місце	й	порядок	
після	гри.	

Добре	розвивають	просторове	мислення	саморобки	дітей	—	
орігамі,	 паперове	 моделювання.	 Дітям	 подобається,	 що	 є	 кін-
цевий	продукт	власної	праці,	який	вони	можуть	узяти	додому.	

Коли	учні/учениці	досягнуть	певного	рівня	у	вирішенні	го-
ловоломок	 і	 виготовленні	 виробів	 із	 паперу,	 запропонуйте	 їм	
придумати	власну	головоломку	або	конструкцію	і	представити	
її	однокласникам/однокласницям.

Аналогічним	може	бути	командне	завдання.	Команди	із	4–	
5	дітей	отримують	однакову	кількість	матеріалів	(кольоровий	
папір,	 природні	 матеріали	 (шишки,	 каштани	 тощо),	 пласти-
лін),	і	кожний/кожна	виготовляє	виріб	за	певним	творчим	за-
думом.	Потім	усі	представляють	його	іншим.	

Чудово	активізує	мислення	гра	«8	ключових	запитань	освіти».	
Потрібно	 обрати	 ведучого/ведучу	 й	 придумати	 слово,	 яке	

клас	має	відгадати.	По	черзі	ставлять	ведучому/ведучій	запи-
тання	з	переліку	щодо	обраного	слова,	і	він/вона	має	на	них	від-
повідати.	Наприклад,	слово	олівець.
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1.	На що подібний предмет?	На	ручку.
2.	Як працює?	Залишає	слід.
3.	Чому він такий?	Бо	це	найзручніша	форма	для	викорис-

тання	людиною.
4.	Як змінюється із часом?	Стає	меншим.
5.	Як пов’язаний з іншими речами?	Найкраще	працює,	коли	

є	папір	і	пристрій	для	загострення	олівців.
6.	Які інші точки зору?	У	світі	існує	безліч	його	різновидів,	

форм	 (механічні,	 кольорові,	 прості,	 гнучкі	 тощо).	 Дехто	 вико-
ристовує	їх	не	за	призначенням,	наприклад	будує	з	них	інші	ко-
рисні	речі.

7.	Звідки я це знаю?	Уперше	побачив/побачила	в	старшого/
старшої	брата/сестри.

8.	Яка моя особиста відповідальність?	Класти	на	місце,	обе-
режно	користуватися.	

Звісно,	учні/учениці	часто	здогадуються	про	предмет	або	по-
няття	з	перших	двох	відповідей,	але	потрібно	їх	дослухати	до	
кінця,	хоча	можна	зазначити	свою	відповідь	на	аркуші	(для	не-
терплячих).	Після	всіх	відповідей	стане	зрозуміло,	чи	правиль-
ною	була	відповідь.

Розвивають	мислення	учнів/учениць	і	задачі	«із	зірочкою»,	
тобто	з	логічним	навантаженням,	які	можна	легко	знайти	в	ін-
тернеті	 чи	 у	 відповідних	 посібниках.	 Але	 найкраще	 сприяти-
муть	розвитку	їхнього	мислення	нова	ситуація	та	нові	умови,	
які	 вимагатимуть	 формулювання	 власних	 запитань	 і	 знахо-
дження	власних	рішень.	

Методика «Win-Win» 
Учнів/учениць	ділять	на	групи	не	більше	10	осіб.	Пропону-

ють	 домовитися	 самостійно	 (без	 допомоги	 дорослих)	 поділити	
між	собою	обмежені	ресурси	(наприклад,	альбоми	або	зошити	
з	різними	обкладинками,	різні	ручки	тощо),	але	так,	щоб	кож-
ний/кожна	обрав/обрала	собі	тільки	одну	річ,	усі	були	задово-
лені	вибором.

Як	правило,	на	кожну	привабливу	річ	є	двоє	або	й	більше	ба-
жаючих,	а	непривабливі	не	хоче	брати	ніхто.	Однак	виграють	
або	всі,	або	ніхто.	І	заздалегідь	сформульованих	правил	визна-
чення	власника	речі	немає.

Ще	 не	 було	 ситуації,	 коли	 б	 діти	 не	 домовилися.	 Важливу	
роль	відіграє	налаштування	педагога.	Коли	вчитель/учителька	
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проговорює	завдання,	то	своєю	інтонацією	дає	зрозуміти,	що	ві-
рить	у	те,	що	діти	зможуть	домовитися.

Це	безцінний	досвід	для	учнів/учениць.	Вони	пам’ятатимуть	
про	те,	що	змогли	домовитися.	І	цей	позитивний	досвід		спону-
катиме	приймати	відповідальні	рішення,	мислити	позитивно	й	
надалі	вирішувати	мирно	спірні	моменти.

2.4. Подолання труднощів у сфері волі
Чи	проявляє	дитина	власну	волю?	Як	саме	та	в	яких	сферах?	

Як	проявляє	волю	в	співпраці	з	 іншими	дітьми	й	дорослими?	
Як	і	в	попередніх	розділах,	важливо	спочатку	діагностувати.

Діагностичні	вправи	не	тільки	моделюють	ситуацію,	а	й	роз-
вивають	усвідомлення	дитиною	власної	волі	та	її	проявів.

Методика «Чарівна квітка»
Матеріал: аркуш	паперу	з	намальованою	на	ньому	«Чарів-

ною	квіткою»	із	сімома	різнокольоровими	пелюстками.	Розмір	
пелюсток	має	бути	таким,	щоб	дитина	могла	записати	на	них	
свої	бажання.

Хід проведення:	 з	 першокласниками/першокласницями,	
у	 яких	 відсутні	 навички	 письма,	 елементи	 методики	 відпра-
цьовують	 індивідуально.	 Зі	 старшими	 учнями/ученицями	 їх	
можна	 відпрацьовувати	 як	 індивідуально,	 так	 і	 фронтально.	
Молодшим	дітям,	дітям	з	особливими	освітніми	потребами	та	
труднощами	 в	 навчанні	 кількість	 пелюсток	 можна	 зменшити	
до	трьох	або	запропонувати	історію	«Золотої	рибки».	Водночас	
треба	мати	на	увазі,	що	кількість	бажань	сама	по	собі	є	цінним	
діагностичним	показником.

Квіти	можна	приготувати	заздалегідь,	але	краще	запропону-
вати	дітям	виготовити	їх	власноруч;	у	такому	разі	вони	повніше	
залучені	в	процес,	і	валідність	методики	підвищується.

Інструкція:	«Уявіть,	ніби	кожний	із	вас,	як	дівчинка	Женя	
з	казки	В.	Катаєва	“Квітка-семицвітка”,	має	чарівну	квітку	із	
сімома	чарівними	пелюстками.	Кожна	пелюстка	виконує	одне	
бажання.	Ця	квітка	намальована	на	папері.	Напишіть	на	кож-
ній	пелюстці	одне	бажання	—	усього	сім	найзаповітніших	ба-
жань.	Усі	зрозуміли,	що	потрібно	зробити?»	

Після	такої	інструкції	вчитель/учителька		відповідає	на	за-
питання	дітей.
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Опрацювання та інтерпретація результатів 
1.	Визначають	спрямованість	відповідей	на	виконання	осо-

бистих	бажань;	бажань,	зорієнтованих	на	користь	інших	людей	
(ровесників,	батьків,	братів,	сестер	та	ін.);	таких,	що	стосують-
ся	школи,	і	загальнолюдських	(«Хочу,	щоб	люди	ніколи	не	хво-
ріли»,	«Щоб	учені	знайшли	залишки	давніх	тварин»	тощо).

Оскільки	методика	орієнтує	дітей	передовсім	на	актуалізацію	
власних	бажань,	то	наявність	бажань	«для	інших»	свідчить	про	
широту	мотивації,	вихід	за	межі	особистого	досвіду,	формування	
потреби	в	добрих	справах	для	інших	людей.	Водночас	несприят-
ливим	є	варіант,	коли	бажання	«для	себе»	повністю	відсутні.

2.	Визначають	якісні	категорії,	що	характеризують	значну	
кількість	переваг.	Найчастіше	трапляються	бажання	володіти	
певними	 матеріальними	 благами,	 якимись	 новими	 якостями,	
здібностями,	знайти	нових	друзів,	підвищити	успішність,	ви-
конувати	вимоги	вихователів	тощо.

Несприятливими	варіантами	є	фіксування	бажань	у	сфері	вико-
нання	вимог	дорослих,	а	також	цілком	конкретних	(дрібних)	мате-
ріальних	благ	(наприклад,	«хочу	цукерку,	морозиво»).

Необхідно	звернути	особливу	увагу	на	бажання,	пов’язані	із	
фізичною	агресією	(«Я	хотів	всіх	побити,	знищити»,	«Щоб	по-
мститися	всім»	або	«Щоб	мене	не	били»,	«Щоб	мене	хтось	за-
хистив,	коли	мене	знову	почнуть	бити»).

Відповідь	 «Не	 знаю»	 є	 несприятливим	 показником,	 який	
може	свідчити	про	слабкість	бажань	і	потреб;	про	недорозвине-
ність	рефлексії;	про	те,	що	дитина	не	звикла	аналізувати	власні	
бажання	та	про	своєрідну	відмову	від	бажань	чи	їх	витіснення;	
про	закритість	щодо	дорослих,	яка	набуває	характеру	негатив-
ного	протесту.	Який	саме	з	варіантів	має	місце	в	конкретному	
випадку,	потрібно	з’ясувати	в	процесі	додаткової	бесіди.

3.	Визначають	тривалість	бажань	у	часі.	
4.	 Виявляють	 модальність	 висловлення	 («Я	 хочу»,	 «Я	 хотів	

би/хотіла	б»).	Використання	умовного	способу	свідчить	про	не-
впевненість	дитини	у	своєму	праві	на	бажання	і	є	несприятли-
вим	симптомом.	

Методика «Спільний малюнок»
Дві	дитини	малюють	на	одному	аркуші	спільний	малюнок,	

домовляючись	 про	 його	 зміст,	 послідовність	 малювання,	 про-
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мальовування	 деталей.	 Це	 сприяє	 виробленню	 вміння	 чекати	
черги,	 поступатися	 й	 домовлятися,	 приймати	 інших	 дітей	 та-
кими,	якими	вони	є.

Вправи на розвиток довільної поведінки:	«Фізкультхвилинка»,	
«Графічні	диктанти»,	«Слуховий	диктант»,	«Заборонене	число».	

Фізкультхвилинка
Дітям	пропонують	невелику	фразу	(прислів’я,	приказку,	чо-

тиривірші).	Крокуючи	по	колу	(або	на	місці),	вони	повторюють	
запропоновану	 фразу,	 щоразу	 заміняючи	 останнє	 слово	 (або	
останній	склад)	плесканням,	не	вимовляючи	його.

Наприклад:
1	—	 зайченя	—	 білі	боки,	носить	взимку	чобітки;
2	—	 зайченя	—	 білі	боки,	носить	взимку	(плеснути);
3	—	 зайченя	—	 білі	боки,	носить	(плеснути,	плеснути);
4	—	 зайченя	—	 білі	боки,	(плеснути,	плеснути,	плеснути);
5	—	 зайченя	—	 білі	(плеснути,	плеснути,	плеснути,		

	 	 плеснути);	
6	—	 зайченя	—	 (плеснути,	плеснути,	плеснути,	плеснути,
	 	 плеснути);
7	—	 (плеснути)	(6	разів).
«Слуховий диктант»
Діти	 повинні	 прослухати	 інструкцію,	 виконати	 завдання,	

дотримуючись	умов	(від	4	до	7).	Наприклад:		намалюй	5	(1-ша	
умова)	будинків	різного	розміру	(2-га)	так,	щоб	четвертий	був	
найменшим	 (3-тя).	 У	 другого	 будинку	 на	 даху	 має	 бути	 тру-
ба	(4-та),	а	середній	будинок	повинен	мати	круглі	вікна	(5-та	
умова).	

«Заборонене число»
1.	Гравці	по	черзі	називають	числа,	наприклад	до	10.	Заздале-

гідь	домовляються,	які	числа	є	забороненими	(одне	чи	кілька).	
Рахуючи,	 не	 можна	 назвати	 це	 число,	 замість	 нього	 потрібно	
плеснути	 в	 долоні	 (тупнути,	 нявкнути…)	 відповідну	 кількість	
разів.	Гру	можна	повторити,	щоразу	прискорюючи	темп.

2.	Гравці	по	черзі	називають	числа	в	межах	30–50.	При	цьо-
му	числа,	які	діляться	на	2	(3	чи	будь-яке	інше	число),	називати	
не	можна.	Гравець,	що	мав	назвати	це	число,	плескає	в	долоні	
(або	виконує	якусь	іншу	дію).	У	цій	грі	не	тільки	закріплюється	
знання	таблиці	множення,	а	й	розвивається	уважність.	
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Створення синергії
Чи	 не	 найскладнішим	 завданням	 для	 вчителя/учительки	 	 є	

те,	 коли	 кожного	 учня/ученицю	 в	 класі	 сприймають	 однаково	
дружньо	за	будь-якої	ситуації.	

Клас	має	бути	єдиною	командою.	Завжди	є	ті,	хто	комусь	не	
подобається,	і	є	ті,	кого	команда	хотіла	б	позбутися,	бо	він/вона	
всім	заважає,	не	слухає,	б’ється,	не	такий/така,	як	усі.	Але	важ-
ливо	 прищепити	 дітям	 розуміння,	 що	 кожний/кожна	 учень/
учениця	важливий/важлива,	якщо	вийде	з	команди,	то	команда	
від	цього	тільки	втратить.	У	цьому	світі	цінне	життя	кожної	лю-
дини.	І	кожний	із	нас	володіє	тим,	що	може	покращити	життя	
інших,	наприклад	корисними	навичками.

Якби	 з	 музичних	 інструментів	 прибрали	 зависокі	 або	 за-
низькі	 ноти,	 бо	 нам	 не	 подобається	 їхнє	 звучання,	 то	 мелодія	
втратила	б	свою	красу.	Синергія	—	це	коли	спільно	отримуємо	
якісно	більший	результат,	ніж	тоді,	коли	робимо	щось	поодин-
ці.	Зіграні	мелодії	на	одній,	двох	чи	трьох	нотах	зовсім	не	такі,	
як	ті,	що	охоплюють	кілька	октав.	

Не	 можна	 вилучити	 навіть	 один	 колір	 із	 веселки,	 бо	 світ	
утратить	свій	колорит.

Такі	образні	приклади	можуть	полегшити	пояснення	дітям	те-
орії,	однак	важливіше	дати	їм	відчути	на	практиці	переваги	си-
нергії.	 Іноді	вчителю/учительці	доводиться	створювати	 її	штуч-
но.	Наприклад,	запропонувати	дітям	створити	спільно	малюнок,	
причому	 кожний/кожна	 учень/учениця	 триматиме	 в	 руці	 один	
олівець	певного	кольору.	Усі	сідають	у	коло.	У	кожного/кожної	
перед	собою	аркуш	паперу.	Після	сигналу	кожний/кожна	почи-
нає	малювати	свою	частину.	За	10	секунд	передає	аркуш	сусідо-
ві/сусідці.	І	так,	поки	до	нього	не	повернеться	його	аркуш.	Діти	
мають	придивитися,	що	почав	малювати	сусід/сусідка,	і	продов-
жити	малюнок,	підтримати	сюжет.	Їм	буває	важко	сприйняти	за-
дум	чи	техніку	малювання	іншого,	його	інтерпретацію	майбутньо-
го	малюнка.	Це	дуже	важливий	момент,	адже	не	завжди	люди,	що	
зустрічатимуться	на	їхньому	життєвому	шляху,	відповідатимуть	
очікуванням,	проте	ми	маємо	сприймати	їх	на	певному	рівні	роз-
витку,	знаходити	спосіб,	як	максимально	ефективно	взаємодіяти.

Спочатку	 учні/учениці	 протестують,	 ображаються,	 можуть	
навіть	порвати	аркуш,	побачивши	на	ньому	небажані	деталі,	до-
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дані	сусідом/сусідкою.	Однак	потім	усвідомлюють,	що	не	все	так	
погано.	 Зрештою	 значно	 більше	 дітей	 отримають	 задоволення	
від	співпраці,	ніж	якби	малювали	тільки	те,	що	самі	хотіли.

Найкраще	розвиває	волю	та	допомагає	кожному/кожній	узго-
дити	власні	інтереси	й	вольові	прояви	вільна	гра.	Саме	в	ній	діти	
самі	придумують	та	узгоджують	правила,	ставлять	запитання	і	
шукають	 відповіді,	 діють	 у	 не	 визначених	 заздалегідь	 умовах,	
творчо	взаємодіють	одне	з	одним.

У	дітей	початкової	школи	обов’язково	мають	бути	час і місце для 
вільної гри.	У	цей	час	учитель/учителька	може	приділити	більше	
уваги	учням	із	труднощами,	які	не	можуть	долучитися	до	спільної	
гри	з	однолітками,	і	провести	час	саме	із	цією	дитиною.	Пропону-
вати	їй	різні	варіанти	ігрової	діяльності,	поступово	сприяти	її	залу-
ченню	до	спільної	гри	з	однокласниками/однокласницями.	

До	будь-яких	ігор	діти,	як	правило,	приєднуються	з	власної	
волі.	Майже	неможливо	змусити	дитину	грати.	Тому	для	розвит-
ку	сфери	волі	важливо	мати	в	класі	достатньо	матеріалів,	віль-
ний	простір	і	час	серед	навчального	дня	для	гри.

Класичний	набір	для	конструктивних	перерв,	що	має	бути	в	
кожному	класі:	•	2–3	різновиди	конструкторів;	•	2–3	настільні	
ігри;		•	будинок	для	ляльок;		 	•	«карткові	ігри»	(«Крокодил»/	
«УНО»);	•		шахи;	•		головоломки.

Учителю/учительці	важливо	фіксувати,	наприклад	у	портфо-
ліо	учня,	види	діяльності,	у	яких	кожна	дитина	проявляє	власну	
ініціативу,	а	не	діє	за	спонуканнями,	проханнями,	вказівками.	
Це	дає	можливість	зрозуміти	її	справжні	внутрішні	прагнення,	
прояви	дійсно	самостійної	волі	та	надати	можливість	уже	з	по-
чаткової	 школи	 розвивати	 внутрішній	 особистісний	 потенціал	
кожного	учня/учениці.

Замість післямови:  
педагогічна майстерність учителя/учительки

Кожний	 учитель/учителька	 напрацьовує	 власний	 досвід.	
Можна	про	нього	почути,	проаналізувати,	проте	будь-які	мето-
дики	та	технології	стануть	надбанням	учителя/учительки	тіль-
ки	в	процесі	активного	самостійного	застосування.	

Наведемо	 висловлення	 Ш. Амонашвілі,	 про	 яке	 має	 пам’я-
тати	 кожний/кожна,	 хто	 намагається	 знайти	 методи,	 інстру-
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менти,	чарівні	засоби	миттєвого	досягнення	бажаного	результа-
ту:	«Тоді	я	думав,	що	всю	освіту	можна	замінити,	реформувати,	
оновити	 через	 так	 зване	 запровадження	 нових	 педагогічних,	
дидактичних	або	методичних	систем,	через	накази	міністерства	
або	постанови	уряду.	Тут	я	припустився	тієї	самої	помилки,	якої	
нині	припускаються	фахівці	так	званих	педагогічних	техноло-
гій:	я	не	віддав	належного	творчій	волі	вчителя.	Що	зробить	до-
сконалий	 інструмент,	 наприклад	 скрипка	 Страдіварі,	 у	 руках	
недосвідченого	 виконавця?	 Тільки	 в	 руках	 творця,	 у	 руках	 ге-
ніального	майстра	ми	відчуємо	й	оцінимо	не	так	досконалість	ін-
струмента,	як	піднесення	духу,	подароване	майстром».

Кожний/кожна	 учень/учениця,	 кожний	 клас	 стануть	 співав-
торами	професійного	творчого	досвіду	вчителя/учительки.	Кожна	
ситуація	додає	нових	барв,	нових	віддтінків,	дає	чіткіше	розумін-
ня,	поглиблює	усвідомлення.	

Найкращі	поради	В. Сухомлинського	дітям	стануть	у	пригоді	
й	учителям/учителькам:	«Головне	—	навчитися	спостерігати,	
бути	уважними	до	деталей,	навчитися	мислити».	В.	Сухомлин-
ський	радив	педагогам	принаймні	раз	на	місяць	поповнювати	
домашню	бібліотеку	новою	педагогічною	працею.	

Учителі/учительки	часто	зауважують,	що	в	них	не	вистачає	
часу	на	читання,	однак	без	цього	розвиток	не	буде	повноцінним.	
Читання	не	тільки	розвиває	мозок,	а	й	надає	важливу	інформа-
цію	про	нові	педагогічні	знахідки,	відкриття	та	досягнення.	

Світ	розвивається,	розвиваються	діти,	а	якщо	вчитель/учи-
телька	стоятиме	на	місці,	він	зашкодить	своїм	вихованцям.	

Реформа	освіти	НУШ	відкриває	перед	учителями/учитель-
ками	 нові	 горизонти,	 дає	 свободу	 дій,	 підримує	 їхні	 творчі	
сили,	 адже	 саме	 вони	 в	 конкретній	 ситуації	 мають	 прийняти	
відповідальне	 рішення	 щодо	 оптимальних	 дій.	 Не	 можна	 зго-
ри	диктувати	«правила	й	інструкції	на	всі	випадки	життя»,	бо	
діти	непередбачувані	й	непослідовні.	Вони	—	творчі	особистос-
ті,	 перебувають	 у	 постійному	 русі,	 а	 результати	 педагогічної	
взаємодії	іноді	можна	побачити	тільки	через	15–20	років.	

Тож	 педагоги	 мають	 читати,	 шукати,	 упроваджувати,	 здій-
снювати	рефлексію,	брати	відповідальність	за	свої	рішення.

Діти	з	труднощами	в	навчанні	в	класі	вчителя	—	це	виклик.	
Тільки	в	процесі	подолання	перешкод	приходять	істинні	знан-
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ня,	справжні	навички.	Тож	це	відкриває	можливості	вчителю/
учительці	 вдосконалюватися,	 навчатися,	 рости	 професійно,	
ставати	 мудрішими.	 Бо,	 як	 кажуть	 у	 народі,	 долаєш	 трудно-
щі	—	знаходиш	мудрість.

Сприймайте	ваших	непосидючих	бешкетників	як	дар,	а	труд-
нощі	не	як	відхилення,	яке	треба	викорінити,	а	як	можливість	
розвитку	й	удосконалення.	Тоді	ваші	«важкі»	учні/учениці	не-
вдовзі	 здивують	 вас	 своєю	 силою	 волі,	 креативністю,	 співчут-
тям,	і	все	це	збагатить	команду	класу.	

Доповнюйте	 свою	 скриньку	 педагогічних	 скарбів	 щоденними	
знахідками,	 відкриттями,	 інструментами,	 технологіями	 й	 мето-
дами.	Фіксуйте	успішні	шляхи	подолання	труднощів	на	зручних	
табличках	 (див. додаток 10, с. 54),	 у	 вчительських	 щоденниках	
спостережень,	фото-	і	відеоматеріалах.	Створюйте	схеми,	таблиці,	
алгоритми,	пишіть	методичні	посібники,	діліться	власним	цінним	
досвідом	із	колегами.	І,	найголовніше,	радійте	кожній	миті	спілку-
вання	з	учнями/ученицями,	кожному	маленькому	кроку	вперед.

Додатки
Додаток 1 

Сприйняття 
себе

Сприйняття світу

Тілесні  
відчуття

Відчуття-
охоронці

Комунікативні відчуття

1. Відчуття  
дотиків

5. Відчуття 
смаку

8. Відчуття 
слуху

9. Відчуття 
зору

1. Відчуття 
дотику

2. Відчуття 
життя

6. Відчуття 
запаху

10. Відчуття вигляду

3. Відчуття 
руху

7. Відчуття 
тепла

11. Відчуття значення

4. Відчуття 
рівноваги

12. Відчуття стилю

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	
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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,	 підготував	
для	виноградника.	Віл	уранці	чув	розмову	Господаря	й	Садівни-
ка.	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,	і	очі	в	нього	веселі,	радісні.

—	Садівнику,	тобі	важко?	—	питає	Віл,	порівнявшись	із	ним.
—	Ой,	як	важко…	—	відповідає	Садівник.
—	То	чого	ж	ти	співаєш	і	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?	—	питає	здивований	Віл.	—	Цього	

ж	немає.
—	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	із	хомута.
—	Але	ж	без	хомута	й	батога	я	не	зможу	працювати,	—	бла-

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

ляють	працювати	хомут	і	батіг,	не	може	бачити	майбутнього».	
Та	він	цього	не	сказав,	бо	Віл	все	одно	нічого	б	не	збагнув.

Додаток 3

 «Знати чи вміти»1 
(6С-навички	та	їхні	рівні)

Співро-
бітни-
цтво

Спілку-
вання

Зміст
Критич-
не мис-
лення

Творчі 
іннова-

ції

Упевне-
ність

Рівень 4 Спільна 
робота

Розка-
зування 
зв’язної 
історії

Володін-
ня зна-
ннями 
на рівні 
експерта

Докази Бачення Невдачі 
не ляка-
ють

1	Кеті	Хірш-Пасєк,	Роберта	Міхник	Голінкофф.



50

Рівень 3 В обидві 
сторони

Діалог Форму-
вання 
зв’язків

Думки Голос Обмір-
кований 
ризик

Рівень 2 Пліч-о-
пліч

Пока-
зуємо й 
розказу-
ємо

Широта, 
поверхо-
ве розу-
міння

Правда 
в кожно-
го своя

Засіб — 
мета

Де зна-
ходжу-
ся?

Рівень 1 На са-
моті

Тільки 
емоції

Раннє 
нав-
чання, 
знання 
залежать 
від об-
ставин

Поба-
чити — 
означає 
повірити

Експе-
рименти

Знати чи 
вийти?

Додаток 4

Статті НУШ
1.	 Як	 згуртувати	 клас	 —	 знайомство,	 зміна	 вчителя	 й	 вирі-

шення	конфліктів.
2.	Як	почати	працювати	з	першачками	й	батьками.	18	порад	і	

активностей	від	вчительки	початкових	класів.
3.	Коли	реформа	НУШ	вдалася:	приклад	тих,	хто	попереду	в	Но-

вій	українській	школі.
4.	10	книжок,	які	варто	прочитати	перед	початком	навчального	

року.
5.	Як	тепер	оцінюватимуть	учнів	початкових	класів	—	головне	з	

методрекомендацій.
6.	Анкета	батьків	майбутніх	першокласників.
7.	Як	запобігти	булінгу	в	школі	—	поради	психолога.
8.	 Учитель/учителька	 з	 початкових	 класів	 закладів	 серед-

ньої	освіти.	Професійні	стандарти.	
9.	 Чому	 варто	 пройти	 онлайн-курс	 «Оцінювання	 без	 знеці-

нювання».
10.	 Путівник	 школою.	 30	 відповідей	 від	 «Батьки	 SOS»	 на	

найактуальніші	запитання	щодо	школи.
11.	Фінський	досвід	освіти.	Як	і	навіщо	учні	у	Фінляндії	оці-

нюють	себе.

Продовження додатка 3
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Додаток 5
Опитувальник для батьків

•	ПІБ	дитини.
•	Чи	є	порушення	розвитку	дитини.
•	Скільки	часу	може	висидіти	за	столом	/	з	якими	допоміж-

ними	засобами.	
•	Чи	бувають	істерики	в	дитини,	яка	може	бути	причина,	як	

проявляються.
•	Улюблені	іграшки,	книжки,	види	діяльності.
•	Особливості	харчування.
•	Навички	самообслуговування.
•	Чим	любить	займатися	(спів,	танці,	лего).
•	Як	спілкується	/	допоміжні	засоби	для	спілкування.
•	Як	реагує	на	заборону.
•	Як	швидко	переключається	на	інший	вид	діяльності.
•	Чи	взаємодіє	з	однолітками.
•	Чи	часто	буває	роздратованою,	впертою,	конфліктною.
•	Які	страхи	є	в	дитини.
•	Як	реагує	на	рівень	шуму.
•	Що	засмучує.
• Що	дає	радість.
• Які	провідні	мотиви	в	діяльності.
•	Ваш	запит.

Додаток 6

№
ПІБ 

учня/
учениці

Катего-
рія учнів/
учениць, 

що мають 
труднощі в 
навчанні*

Категорія 
труднощів**

Необхідна підтримка***
(постійно/за певних об-

ставин)
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*	Обрати	із	запропонованого	нижче	переліку.
1)	 Обдаровані	діти:

—	діти,	які	мають	специфічні	унікальні	здібності	–	му-
зичні,	 образні,	 логіко-математичні,	 лінгвістичні,	 соціаль-
ні,	ідеомоторні,	внутрішньоособистісні;

—	 діти,	 які	 мають	 виключні	 когнітивні	 здібності	 –		
пам’ять,	увагу,	сприйняття,	уяву;

2)	 діти	із	фізичними	відмінностями,	що	мають:
—	вроджені	вади;
—	затримання	фізичного	розвитку:
—	набуті	фізичні	вади	внаслідок	травми	або	хвороби;

3)	 діти	з	психічними	відмінностями,	що	мають:	
—	вроджені	особливості;
—	затримку	психічного	розвитку;
—	набуті	психічні	вади	внаслідок	хвороб;

4)	 діти	із	соціальними	особливостями:
—	діти,	які	опинилися	в	складних	життєвих	обставинах;	
—	 соціально	 дезадаптовані	 діти	 внаслідок	 індивідуаль-

них	особливостей;	
—	білінгвісти,	діти	з	іноземних	родин,	різних	культур.

**	Обрати	з	переліку:
1.	 Недотримання	 правил,	 темпу	 роботи	 класу	 (гіперактив-

ність,	загальмованість,	негативні	емоційні	стани,	слабкий	фі-
зичний	стан	тощо).

2.	Несамостійність	у	виконанні	навчальних	завдань	(неуваж-
ність,	недостатнє	усвідомлення	ролі	учня/учениці,	недостатній	
розвиток	Я-концепції,	неадекватна	самооцінка	тощо;

3.	Труднощі	щодо	розуміння	навчального	матеріалу	(недостатній	
розвиток	логічного,	образного,	асоціативного,	критичного,	творчо-
го	мислення,	«кліпове	мислення»,	особливості		сприйняття	тощо).

***	Обрати	з	переліку:
—	учителів;
—	батьків;
—	психолого-педагогічна	підтримка	фахівців	(психоло-

га,	логопеда,	дефектолога,	соціального	педагога,	тьютора,	
корекційного	педагога).
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Додаток 7

Запобігання негативним станам

Стан
Коли спо-

стеріга-
ється

Що викли-
кає стан

Усвідом-
лення

дитиною
(є чи ні)

Самостій-
ний вихід 
зі стану

Розгубленість

Роздратування

Злість

Агресія

Байдужість

Сум

Страх

Сумніви

Занепокоєння

Неуважність

Знервованість

Додаток 8

№ ПІБ дитини Сильні сторони Слабкі сторони

1

2

3

4
   

№ ПІБ дитини Яскраві досягнення
Труднощі 
в навчанні

1

2

3

4
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Додаток 9
Труднощі в навчанні

Учень/учениця ____________________________________

Запит учня/учениці Запит батьків
Запит учителів/

учительок

Додаток 10
Завдання/цілі на день/(тиждень/місяць) 

Необхідно досягти Контроль виконання

1.

2.

3.

Додаток 11

Робоча таблиця для вчителів/учительок із фіксування 
труднощів і ситуацій, у яких вони виникли

Дитина___________________________________________

Прояви
(труднощі)

Ситуація Дата, час
(час три-

вання)

Усвідом-
лення

дитиною

Самостійне 
подолання

дитиною
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Додаток 12

Алгоритми дії вчителя/учительки на запити від учнів/
учениць, батьків, інших учителів/учительок щодо труд-

нощів у навчанні (з прикладами)

Труднощі Запит учня Запит батьків Запит учителя

1

Зафіксувати «У мене не ви-
ходить красиво 
писати, я не 
встигаю»

«Неохайні 
зошити, що із 
цим робити»

«Важко дають-
ся письмові 
завдання. Не 
дотримується 
темпу письма»

2
Проаналізу-
вати можливі 
причини

Затримка фізичного розвитку/недорозвинена 
дрібна моторика/невпевненість у собі/ низька 
концентрація уваги/непосидючість тощо

3
Визначити 
чітко мету

Красиво, швидко й охайно навчитися писати літе-
ру/слово/речення/текст

4

Спільно 
скласти план 
заходів. Крок 
за кроком фік-
сувати прогрес

Чітко визначати завдання, строки та фіксувати не 
тільки виконані кроки, а й факти перенесення або 
випередження плану

5
Корегувати 
план у разі 
необхідності

Звернення до фахівців (наприклад, у разі дисгра-
фії, СДУГ(синдрому дефіциту уваги з гіперактив-
ністю)

6

Зафіксува-
ти момент 
самостійного 
подолання 
труднощів

Зробити фото-, відеопідтвердження

7

Спланувати 
новий крок і 
в певний  час 
зафіксувати, 
коли труднощі 
залишилися в 
минулому

Щиро порадіти 
успіху дитини, 
закцентувати 
увагу на прой-
деному шляху

Упевнитися, 
що батьки 
також із цим 
згодні

Зафіксувати у 
своїй учитель-
ській скарб-
ничці  шлях 
подолання
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 СЛОВНИК

АВТОНОМІЯ	—	1.	Самоврядування	певної	частини	держави,	
що	здійснюється	на	основі	загальнодержавного	закону	(конститу-
ції).	2.	Право	установи,	підприємства,	організації	самостійно	ви-
рішувати	певні	питання.

АВТОРИТЕТ	—	загальновизнаний	вплив	окремої	людини	або	
колективу,	організації	в	різних	сферах	суспільного	життя.	

АВТОРИТАРНІСТЬ	—	соціально-психологічна	характеристи-
ка	особи,	що	відображає	її	прагнення	максимально	підпорядкувати	
своєму	впливу	партнерів	по	взаємодії	та	спілкуванню.	Пов’язана	
з	такими	особистісними	рисами,	як	агресивність,	завищені	само-
оцінка	і	рівень	домагань,	схильність	до	наслідування	стереотипів,	
слабка	рефлексія	та	ін.

АДАПТАЦІЯ	 —	 зміна	 параметрів	 чутливості	 аналізаторів,	
пристосування	 їх	 до	 подразників	 (наприклад,	 око	 адаптується	
сприймати	 віддалений	 об’єкт	 завдяки	 механізмам	 акомодації	 та	
конвергенції).

АКТИВНІСТЬ	—	загальна	характеристика	живих	істот,	 їхня	
динаміка	як	джерело	перетворення	або	підтримання	ними	життє-
во	значущих	зв’язків	із	середовищем.	Активність	формується	від-
повідно	до	ймовірнісного	прогнозування	розвитку	подій	у	середо-
вищі	та	положення	в	ньому	організму.

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

АУТИЗМ ДИТЯЧИЙ	—	властивість	дитини,	розвиток	якої	ха-
рактеризують	різке	зниження	контактів	з	оточенням,	погано	роз-
винене	мовлення	і	своєрідна	реакція	на	зміни	в	оточенні.

БАЖАННЯ	—	1.	Прагнення,	потяг	до	здійснення	чого-небудь;	
хотіння.	 2.	 Висловлена	 кимось	 думка	 про	 бажаність	 здійснення	
чогось;	побажання.	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	 —	 різні	 форми	 контролю	 діяльнос-
ті	 суб’єкта	 щодо	 виконання	 нестандартних,	 не	 прийнятих	 у	 су-
спільстві	норм	і	правил.	Розрізняють	зовнішні	форми	контролю,	
що	забезпечують	покладання	відповідальності	за	результати	дія-
льності	(підзвітність,	карність),	і	внутрішні	форми	саморегуляції	
діяльності	(почуття	відповідальності,	почуття	обов’язку).

ВЗАЄМОДІЯ	—	у	психології	процес	безпосереднього	або	опо-
середкованого	впливу	об’єктів	 (суб’єктів)	один	на	одного,	що	по-
роджує	 їхню	 взаємну	 обумовленість	 і	 зв’язок.	 Виступає	 як	 інте-
грувальний	чинник,	що	сприяє	утворенню	структур.	Особливість	
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взаємодії	 —	 її	 причинна	 обумовленість.	 Кожна	 із	 взаємодійних	
сторін	виступає	як	причина	іншої	та	як	наслідок	одночасного	зво-
ротного	 впливу	 протилежної	 сторони,	 що	 обумовлює	 розвиток	
об’єктів	та	їхніх	структур.

ВРАЖЕННЯ	—	1.	Те,	що	залишається	у	свідомості	людини	від	ба-
ченого,	пережитого.	2.	Вплив	чогось	на	когось.	3.	Думка,	уявлення,	що	
складається	внаслідок	знайомства,	зіткнення	з	кимось	або	чимось.

ГРА	 —	 форма	 діяльності	 в	 умовних	 ситуаціях,	 спрямована	 на	
відтворення	і	засвоєння	суспільного	досвіду,	зафіксованого	в	соціа-
льно	 закріплених	 способах	 предметних	 дій,	 у	 предметах	 науки	 й	
культури.	У	грі	як	особливому	виді	суспільної	практики	відтворено	
норми	людського	життя	і	діяльності,	підпорядкування	яким	забез-
печує	пізнання	та	засвоєння	предметної	і	соціальної	дійсності,	а	та-
кож	інтелектуальний,	емоційний	і	моральний	розвиток	особи.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА	—	тип	соціальної	поведінки,	який	
суперечить	прийнятим	у	суспільстві	правовим,	моральним,	соціа-
льним	нормам	і	стереотипам.	Безпосередньо	пов’язана	з	актом	сві-
домого	вибору	порушувати	чи	не	порушувати	соціальну	норму,	що	
обмежує	індивідуальну	сваволю.

ДЕЗАДАПТАЦІЯ	—	як	процес	означає	зниження	адаптацій-
них	 можливостей	 людини	 в	 умовах	 середовища	 життєдіяльності	
загалом	 або	 за	 певних	 умов	 (у	 дитячому	 садку,	 класі,	 групі);	 як	
прояв	 є	 зовнішньою	 характеристикою	 неблагополуччя	 людини,	
що	відображено	в	її	нетиповій	поведінці,	стосунках	і	результатив-
ності	діяльності	в	умовах	цього	середовища.

ДЕСТРУКТИВНІСТЬ	 —	 негативне	 ставлення	 людини,	 спря-
моване	на	зовнішні	об’єкти	або	на	саму	себе	та	відповідну	цьому	
ставленню	поведінку.

ДИСГРАФІЯ	 —	 нездатність	 оволодіти	 письмом	 і	 навчитися	
читати	за	нормального	розвитку	інтелекту.	Найчастіше	присутня	
в	людей,	які	страждають	на	дислексію.

ДИСКАЛЬКУЛІЯ	—	порушення,	що	виражається	в	нездатнос-
ті	людини	рахувати,	розв’язувати	математичні	задачі;	патологіч-
на	ускладненість	при	виконанні	обчислювальних	операцій.

ДИСЛЕКСІЯ,	або	розлад читання,	—	хвороба,	що	характери-
зується	проблемами	із	читанням,	попри	нормальний	інтелект	і	за	
відсутності	порушень	слуху	й	зору.

ДИСЦИПЛІНА	—	усталений	жорсткий	порядок,	дотримання	
якого	 є	 обов’язковим	 для	 всіх	 членів	 колективу;	 витриманість,	
звичка	до	порядку.
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ДИСКОМФОРТ	—	брак	комфорту,	необхідних	умов	для	життєдія-
льності	 людини,	 незручність,	 неприйнятність	 ситуацій.	 Психологіч-
ний	дискомфорт,	пов’язаний	насамперед	із	міжособистісним	спілку-
ванням.

ДИТЯЧИЙ ЕГОЦЕНТРИЗМ	 —	 у	 психології	 це	 прояв,	 який	
описує	 нездатність	 дитини	 побачити	 навколишні	 об’єкти	 очима	
інших.	Причини	егоцентризму	дитини	полягають	у	пізнанні,	зо-
середженому	лише	на	особистій	позиції	і	власних	цілях,	пережи-
ваннях	і	прагненнях.

ДИТЯЧІ НЕВРОЗИ	—	функціональні	розлади	вищої	нервової	
діяльності,	які	виникають	унаслідок	дії	занадто	сильних	або	три-
валих	психотравмувальних	чинників	у	ранньому	віці.	Дитячі	не-
врози	доволі	часто	виникають	на	ґрунті	ослабленої	нервової	систе-
ми	та	як	наслідок	травми	черепа	дитини	під	час	пологів,	унаслідок	
інтоксикації,	інфекції,	захворювання	батьків	(хронічний	алкого-
лізм,	психічні	хвороби,	туберкульоз	та	ін.).

ДИСКРИМІНАЦІЯ	 —	 обмеження	 або	 позбавлення	 прав	 пев-
них	категорій	громадян	за	расовою	або	національною	належністю,	
політичними	й	релігійними	переконаннями.

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА	 —	 можливість	 навчатися	 та	 отри-
мувати	необхідні	знання	віддалено	від	навчального	закладу	в	будь-
який	зручний	час.	Положення	про	дистанційну	освіту	та	Концеп-
ція	 розвитку	 дистанційної	 освіти	 в	 Україні	 регулюють	 права	 та	
обов’язки	учасників	навчального	процесу.

ДІТИ ОБДАРОВАНІ	 —	 діти,	 які	 виявляють	 здібності	 до	 му-
зики,	 малювання,	 техніки	 та	 ін.	 Дитячу	 обдарованість	 зазвичай	
діагностують	за	темпом	розумового	розвитку	—	ступенем	випере-
дження	 за	 інших	 рівних	 умов	 своїх	 ровесників;	 на	 цьому	 ґрун-
туються	 тести	 розумової	 обдарованості	 та	 коефіцієнт	 інтелек-
туальності.	Значення	цих	показників	не	варто	перебільшувати.

ДІЯ	 —	 довільна	 навмисна	 опосередкована	 активність,	 спрямо-
вана	на	досягнення	усвідомленої	мети.	Головна	структурна	одиниця	
дія	льності.	Визначають	як	процес,	спрямований	на	досягнення	мети.

ДОВІРА	—	морально-психологічна	категорія,	яка	позначає	став-
лення	до	дій	іншої	особи	й	до	неї	самої;	ґрунтується	на	переконанні,	
що	ця	особа	діє	правильно,	що	їй	притаманні	сумлінність	і	чесність.	
Обов’язковий	 компонент	 у	 діяльності	 будь-якої	 соціальної	 групи,	
у	якій	люди	спілкуються	і	мають	тимчасові	чи	постійні	цілі.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ	—	здатність	ефективно	розбирати-
ся	в	емоційній	сфері	людського	життя:	розуміти	емоції	та	емоцій-
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не	підґрунтя	відносин,	використовувати	свої	емоції	для	вирішення	
завдань,	пов’язаних	з	відносинами	та	мотивацією.

ЕМОЦІЙНИЙ КОМФОРТ	—	сприятливий	психологічний	клі-
мат,	 який	 сприяє	 нормальному	 розвиткові	 дитини,	 виробленню	 в	
неї	 позитивних	 якостей,	 доброзичливого	 ставлення	 до	 неї	 інших	
людей.

ЕМПАТІЯ	—	розуміння	емоційного	стану,	проникнення–від-
чування	 в	 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	—	порівнянні,	аналогії	та	
ін.;	3)	предикативну	—	здатність	передбачати	афективні	реакції	
іншого	в	конкретних	ситуаціях.

ЗАХИСТ	 (психологічний)	 —	 спеціальна	 регулятивна	 система	
стабілізації	особи,	спрямована	на	усунення	або	зведення	до	міні-
муму	 відчуття	 тривоги,	 пов’язаного	 з	 усвідомленням	 конфлікту.	
Функція	 психологічного	 захисту	 —	 убезпечити	 сферу	 свідомості	
від	негативних	переживань,	що	травмують.

ЗВИЧКА	—	1.	Певний	спосіб	дії,	життя,	манера	поведінки	або	
висловлювання,	схильність	до	чогось,	що	стало	звичним,	постій-
ним	для	когось.	2.	Уміння,	навички,	набуті	завдяки	тренуванням,	
тривалому	досвіду.

ЗНАННЯ	—	1.	Обізнаність	у	чомусь,	наявність	відомостей	про	
когось,	 щось.	 2.	 Сукупність	 відомостей	 із	 певної	 галузі,	 набутих	
у	 процесі	 навчання,	 дослідження	 і	 т.	 ін.	 3.	 Пізнання	 дійсності	 в	
окремих	її	проявах	і	загалом.	

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ	 —	 дія	 за	 значенням	 індивідуалізува-
ти.	Надавати	комусь,	чомусь	індивідуальних	ознак,	рис;	робити	
що-небудь	по-різному	стосовно	неоднакових	предметів,	різних	осіб	
і	т.	ін.

ІНКЛЮЗІЯ	 —	 процес	 збільшення	 ступеня	 участі	 всіх	 грома-
дян	у	соціальному	житті.	Це	політика	й	процес,	що	дає	можливість	
усім	дітям	брати	участь	у	всіх	програмах.	

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА	—	система	освітніх	послуг,	що	ґрун-
тується	на	принципі	забезпечення	основного	права	дітей	на	осві-
ту	 та	 права	 здобувати	 її	 за	 місцем	 проживання,	 що	 передбачає		
навчання	дитини	з	особливими	освітніми	потребами	в	умовах	за-
гальноосвітнього	закладу.

ІНТЕЛЕКТ	 —	 розум,	 здатність	 людини	 думати,	 мислити;	 рі-
вень	розумового	розвитку.	
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КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ	 —	 фрагментарне,	 калейдоскопічне	
мислення;	призводить	до	масового	синдрому	розладу	уваги,	утра-
ти	 бажань	 пізнання	 нового,	 знищення	 потреби	 та	 здатності	 до	
творчості.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ	 —	 динамічна	 комбінація	 знань,	 умінь,	
навичок,	 способів	 мислення,	 поглядів,	 цінностей,	 інших	 особис-
тих	якостей,	що	визначає	здатність	особи	успішно	соціалізувати-
ся,	провадити	професійну	та/або	подальшу	навчальну	діяльність.

КРЕАТИВНІСТЬ	 —	 здатність	 до	 генерування	 нових,	 оригі-
нальних	ідей	та	їхнього	втілення.

НАВИЧКА	—	дія,	сформована	шляхом	повторення,	яку	харак-
теризує	 високий	 ступінь	 освоєння	 та	 відсутність	 поелементного	
свідомого	регулювання	і	контролю.	Розрізняють	навички	перцеп-
тивні,	інтелектуальні	та	рухові.	

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

НАСЛІДУВАННЯ	—	дотримання	прикладу,	взірця.	У	немов-
лят	наслідування	рухів	і	звуків	голосу	дорослого	є	спробою	встано-
вити	перший	«змістовний»	контакт.	Наслідування	в	дошкільному	
віці	—	шлях	проникнення	до	смислових	структур	людської	діяль-
ності:	спочатку	дитина	наслідує	найбільш	відкриті	для	неї	сторони	
й	характеристики	дорослої	діяльності.	Поступово	починає	наслі-
дувати	сторони	поведінки,	що	дійсно	відображають	зміст	ситуації.

НАУЧІННЯ	 —	 процес	 і	 результат	 формування	 індивідуаль-
ного	 досвіду.	 Поняття	 виникло	 в	 зоопсихології.	 Шляхом	 научін-
ня	може	набуватися	будь-який	досвід	—	знання,	уміння,	навички	
(у	людини)	і	нові	форми	поведінки	(у	тварин).

НЕГАТИВІЗМ	—	немотивована	поведінка,	яка	проявляється	в	
діях,	протилежних	вимогам	та	очікуванням	інших	індивідів	або	со-
ціальних	груп.	Крім	клінічних	випадків	безглуздого	опору,	негати-
візм	як	ситуативна	реакція	або	особистісна	риса	зумовлений	потре-
бою	суб’єкта	в	самоствердженні,	а	також	є	наслідком	сформованого	
егоїзму	 суб’єкта	 і	 його	 відчуження	 від	 потреб	 та	 інтересів	 інших	
людей.

ОБДАРОВАНІСТЬ	 —	 1.	 Своєрідне	 поєднання	 здібностей,	 що	
забезпечує	успішність	діяльності.	2.	Загальні	здібності	або	загаль-
ні	 характеристики	 здібностей,	 що	 зумовлюють	 широту	 можли-
востей	 людини,	 рівень	 і	 своєрідність	 її	 діяльності.	 3.	 Розумовий	
потенціал,	 або	 інтелект;	 цілісна	 індивідуальна	 характеристика	
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пізнавальних	 можливостей	 і	 здібностей	 до	 навчання.	 4.	 Сукуп-
ність	 природних	 даних,	 характеристика	 ступеня	 виразності	 й	
своєрідності	 природних	 передумов	 здібностей.	 5.	 Талановитість;	
наявність	внутрішніх	умов	для	видатних	досягнень	у	діяльності.	
Багатозначність	терміна	вказує	на	багатоаспектність	проблеми	ці-
лісного	підходу	до	сфери	здібностей.

ОБ’ЄКТ	 —	 фрагмент	 реальності,	 на	 який	 спрямована	 актив-
ність	взаємопов’язаного	з	нею	суб’єкта.

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

ОПТИМІЗМ	—	як	властивість	особи	відображає	пропорційний	
розвиток	усіх	психічних	процесів,	забезпечує	людині	життєрадіс-
ний	 світогляд,	 упевненість	 у	 прогресі	 суспільства,	 віру	 в	 людей,	
їхні	сили	й	можливості,	а	також	віру	у	свої	сили	та	можливості	як	
суб’єкта	діяльності.

ОПТИМІЗАЦІЯ	 —	 надання	 чому-небудь	 оптимальних,	 най-
більш	сприятливих	властивостей,	співвідношень;	вибір	найкращого	
(оптимального)	варіанта	з	великої	кількості	можливих;	покращення	
характеристик	системи;	в	економіці	—	визначення	економічних	по-
казників,	за	яких	досягається	оптимальний	стан	системи.	

УПЕРТІСТЬ	—	1.	Властивість	за	значенням	упертий.	2.	Який		
намагається	все	робити	по-своєму,	наполягає	на	своєму,	іноді	всу-
переч	здоровому	глузду;	непоступливий.	

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

никає	за	наявності	реальних	або	уявних	нездоланних	перешкод	на	
шляху	до	певної	мети.	Може	розглядатися	як	одна	із	форм	психо-
логічного	стресу.

ХАРАКТЕР	—	складне	психічне	утворення,	яке	поєднує	численні	
сталі	властивості	особистості,	що	виражають	ставлення	людини	до	на-
вколишнього	світу,	діяльності,	до	інших	людей	і	до	самої	себе.

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

ЧУТЛИВІСТЬ	—	як	здатність	мати	відчуття	є	основою	особис-
тості.	 Рівні	 розвитку	 різного	 виду	 чутливості	 —	 це	 задатки	 для	
розвитку	здібностей.

Я-КОНЦЕПЦІЯ	(англ.	Self-concept)	—	загальний	патерн	або	конфі-
гурація	самосприйняття:	концепція	людини	про	те,	якою	вона	є.
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