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Анотація. У статті розглядаються актуальні питання розвитку позитивної 

атмосфери в учнівському колективі молодших школярів шляхом організації ранкових 

зустрічей. Обґрунтовується необхідність проведення ранкових зустрічей, розкривається 

зміст поняття «ранкова зустріч». Подається методика пошуково-апробаційної гри 

«Ранкова зустріч», яка була розроблена та апробована авторами з метою реформування 

громадянської системи освіти у початковій школі. 
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Abstract. The article is considered actual issues of developing a positive atmosphere in the 

pupils’ team of younger schoolchildren by organizing morning meetings. The need for morning 

meetings, the content of the concept of «morning meeting» are presented. The methodology of game 

«Morning Meeting», which was developed and tested by the authors in order to reform the civic 

education system in the primary school is discovered. 
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Сучасний учень заучує матеріал, щоб скласти екзамен і забути його. Тому в 

українському суспільстві виникла потреба змінити підходи до навчання молодого покоління. 

Концепція «Нової української школи» – це свого роду програма нововведень до середньої 

освіти у державі, яка має за мету змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей 

зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян. 

Мовленнєвий розвиток дитини – досить широке поняття, яке охоплює рівень 

сформованості звуковимови, його відповідності загальноприйнятим орфоепічним нормам 

української мови, обсяг словникового запасу і граматичну організацію мовлення. Засвоюючи 

мову, дитина через осягнення мовної картини світу пізнає його й себе в ньому, трансформує і 

презентує уже в своєму мовленні і мові, формуючи мовну компетенцію. У Державному 

стандарті початкової загальної освіти зазначено, що мовні і мовленнєві знання, які отримують 

учні у початковій школі є не самоціллю, а важливим підґрунтям і засобом формування 

комунікативної компетентності. Л.Столяренко пояснює комунікативну компетентність як 

здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Комунікативна 

компетентність розглядається вченим як система внутрішніх ресурсів, необхідних для 

побудови ефективної комунікації у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії [11, 

76]. Під комунікативною компетенцією А.Богуш розуміє «комплексне застосування мовних і 

немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових 

ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування» [1, 102]. 
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Ранкова зустріч – це зустріч на початку дня учнів класу з педагогом. Сидячи в колі 

один проти одного, кожна дитина вдумливо і поважно вітається з іншими дітьми, після чого 

впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми товаришами, які з повагою 

слухають її, ставлять свої запитання та коментують. Після цього вся група бере участь у 

короткій груповій вправі, спрямованій на розвиток академічних навичок, почуття команди та 

відчуття єдності. Ранкова зустріч закінчується обміном щоденними новинами, які зазвичай 

готує педагог, щоб представити навчальні завдання дня. 

Ранкова зустріч – це запланована, структурована зустріч, яка займає важливе місце в 

повсякденному розкладі діяльності класу, де панує атмосфера піклування та 

відповідальності. Педагоги визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей і 

присвячують 15-25 хвилин на початку дня, аби створити позитивну атмосферу в учнівському 

колективі на весь навчальний день у школі. Науковці виділяють чотири основні компоненти 

ранкової зустрічі: 

1) Вітання. Учні разом із вчителем (асистентом учителя, якщо він є) розміщуються в 

колі. Усі діти вітаються, і це забезпечує розуміння, що вони є важливими членами групи. Всі 

звертаються один до одного на ім‘я, що допомагає створити атмосферу дружби та 

приналежності до групи. Вітання створює спокійний і розважливий настрій для наступного 

елементу зустрічі. 

2) Групове заняття. Розпочинається після спокійного обмірковування інформації. У 

класі створюється відчуття єдності, радості через виконання пісень, участі в іграх, коротких і 

швидких заняттях. Ігри та заняття, позбавлені елементів суперництва, кооперативні за суттю, 

враховують індивідуальний рівень розвитку певних навичок дітей. Такі групові заняття, 

здебільшого, пов‘язані з навчальною програмою чи темою, яка в цей час вивчається в класі. 

3) Обмін інформацією. Учні висловлюють свої думки, обмінюються ідеями та 

пропонують важливі для них теми для обговорення. Діти мають змогу дізнатися щось один 

про одного. Обмін інформацією допомагає розвивати навички, які дають змогу навчатися 

впевнено говорити й слухати. Кожна дитина може поставити запитання чи прокоментувати, 

а учень, який повідомляє інформацію, відповідає на запитання та коментарі товаришів. 

4) Щоденні новини. Це коментування письмового оголошення, яке щодня 

вивішується на відповідному стенді чи дошці. Письмове оголошення налаштовує учнів на те, 

що має вивчатися цього дня, а також дає можливість обміркувати події та навчання 

попередніх днів. Щоденні новини допомагають дітям тренувати навчальні навички, що 

сприяють розвиткові математичних та мовленнєвих навичок. Щоденні новини можуть 

містити різноманітні завдання (заповнення календаря, перегляд розкладу виконання робіт, 

створення графіка погоди), що активізує початок індивідуальної роботи або діяльність у 

центрах активності [9]. 

Такі заняття дають дітям змогу розвивати соціальні та навчальні навички, поєднуючи 

соціальний, емоційний та інтелектуальний розвиток кожного учня. Повторення позитивного 

досвіду сприяє розвитку доброти, емпатії та інклюзії, а також дає результати як у спільноті 

класу, так і поза його межами. 

Вчителі-практики відзначають важливе значення ранкових зустрічей у навчанні 

молодших школярів – це створення спільноти, розвиток навичок спілкування, розвиток 

соціальних навичок, створення позитивного настрою тощо. 

Створення спільноти. Спільнота дає відчуття приналежності. Члени спільноти 

пов‘язані один з одним спільними інтересами та цінностями. Люди, які відчувають себе 

частиною спільноти, виходять за межі свого безпосереднього інтересу заради користі групи. 

Вони піклуються один про одного. Коли вони почуваються частиною спільноти, то більше й 

довше працюють задля її інтересів. Вони знають сильні сторони кожного учня класу та можуть 

за потреби їх використовувати. Діти навчаються один від одного, розширюючи знання і досвід 

усіх членів спільноти. У процесі спільної роботи виникає довіра поміж членами спільноти. 

Спільноти можуть самовдосконалюватися, отримуючи зворотний зв‘язок один від одного. 
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Розвиток навичок спілкування. Уміння говорити й слухати є найважливішими 

якостями, які необхідні для демократичної культури. Учні молодших класів можуть 

висловлювати свою точку зору, чути відмінні думки інших людей, аналізувати їх. Ранкова 

зустріч дає дітям змогу брати участь у групових обговореннях, а педагогам – моделювати й 

активно розвивати в дітей уміння та навички ефективного спілкування. Ці навички мають 

важливе значення для успішного життя в колективі, спільного навчання та розв‘язання 

конфліктних ситуацій. Ранкова зустріч – ідеальна можливість для розвитку цих навичок. 

Передбачається, що учні робитимуть свій внесок у роботу групи в навчальній, 

соціальній, емоційній, практичній сферах. Діти потребують практичного досвіду в висловленні 

власних думок, у кращому пізнанні один одного, у визнанні сильних сторін і талантів своїх 

однолітків. Такі заняття як ранкова зустріч дають змогу постійно розвивати ці навички. 

Розвиток соціальних навичок. Завдяки практиці ранкової зустрічі, учні початкової 

школи переходять від зосередження уваги на власній особистості до охоплення нею інших. 

Соціальні переваги цього підходу сприяють розвиткові емпатії, активному слуханню 

однолітків, навчають дітей розуміти позиції інших людей. Уміння сприйняти точку зору 

іншої людини руйнує упередженість, сприяє толерантності та визнанню відмінностей. Такі 

соціальні компетентності допомагають людям жити у взаємній повазі, створюють умови для 

позитивного, відкритого спілкування між окремими членами суспільства. Це основні 

навички, необхідні для демократії. 

Соціальні навички розвиваються не в ізоляції, і не тоді, коли діяльність та моделі 

поведінки жорстко визначені. Здатність ефективно говорити й слухати, робити вибір, а також 

залагоджувати конфлікти, коли вони виникають, – усе це має найважливіше значення для 

функціонування будь-якої спільноти. Діти потребують спокійної та інклюзивної атмосфери. 

Їм потрібні можливості експериментувати та різними способами розповідати, спілкуватися 

та отримувати задоволення від перебування в колі своїх однолітків. 

Створення позитивного настрою. Повсякденні вправи, які практикуються під час 

проведення ранкової зустрічі, допомагають учням зблизитися зі своїми однолітками, 

навчитися співпрацювати, утримуватися від критики інших, поважати інших як 

особистостей. Позитивний настрій у класі створюється за рахунок: атмосфери довіри; 

відчуття приналежності до спільноти;участі в прийнятті рішень;доброти та заохочення з боку 

однолітків;вільного від критики ставлення вчителя; очікування конкретних 

результатів;справедливості та неупередженості [10]. 

Специфічно проходять і вітання дітей з учителем та один з одним. Діти хочуть, щоб їх 

любили, цінували дорослі та однолітки, прагнуть почуватися частиною класу. Вітання 

адресується кожному учню по черзі, вербально або невербально всіх запрошують до кімнати. 

Під час вітання кожна дитина з повагою звертається до інших на ім‘я; в колі створюється 

доброзичливий настрій. Учні усвідомлюють свою важливість і допомагають іншим відчувати 

себе членами групи, яких цінують. 

Практика щирого привітання інших є головною метою етапу. Вітання, що є важливим 

елементом демократичного освітнього середовища, орієнтованого на дитину. Учитель 

розпочинає вітання, звертаючись до когось персонально, наприклад: «Доброго ранку, 

Оленко. Я рада, що ти тут». Процес привітання кожного учасника окремо, зазвичай, 

відбувається по колу, зліва направо. Кожна дитина після того, як її привітали, вітає іншу. 

Коло включення поширюється на всю групу, а потім і на більш широку спільноту. 

Вчитель у своїй практичній діяльності використовує прості вітання: рукостискання; 

різні варіанти вітань народів світу, наприклад, арабське вітання – Ассалам Алейкум; «Хай-

файв» (вітання, коли одна людина плескає піднятою долонею в долоню іншої людини). Діти 

передають один одному якесь конкретне привітання і відповідь, наприклад: «Доброго ранку, 

Андрійко» – «Доброго ранку, Марійко» доти, поки звернення не обійде коло дітей [10]. 

Вітання можна легко змінювати шляхом: зміни або додавання нових слів, наприклад: 

«Привіт, Андрійко, я рада, що ти прийшов»; використання іншої мови, можливо тієї, яку 

дитина використовує вдома (наприклад, ромської, російської, англійської тощо); додавання 
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жестів – таких як рукостискання, махання рукою, або інструкцій, наприклад: «Вставайте, 

коли почуєте своє ім‘я»; зміни послідовності привітання інших, наприклад, оминати кожну 

другу дитину, яка сидить у колі. 

Вітання-знайомства, які дають можливість дітям краще познайомитись один з одним, 

також можна провести під час ранкової зустрічі. 

1. Заготуйте картки з іменами кожної дитини. Кожна дитина витягує картку і вітає 

того, чиє ім‘я на ній написане. Якщо в класі присутні відвідувачі (гості), зробіть картки з 

їхніми іменами, щоб була можливість привітати і їх. 

2. Окремі члени групи можуть відрекомендовуватися в особливий або жартівливий 

спосіб. Наприклад, попросіть учнів додавати до привітання прикметники для опису себе 

(«Доброго ранку, я розумний Миколка»). Для учнів початкової школи буде своєрідною 

фонетичною вправою, коли необхідно вживати прикметники, що починаються з того ж 

звуку, що і їхнє ім‘я («Доброго ранку, я смілива Софійка»). 

3. Запропонуйте кожній дитині відрекомендувати особу, яка сидить поруч з нею, 

якимось особливим чином. Наприклад: «Аліса, я рада, що ти прийшла. У тебе такі чудові 

малюнки». 

4. Вітання-знайомства можуть бути як запропонованими, так і особистими: «Це моя 

однокласниця Дарина. Їй десять років. Дарина любить гратися з м‘ячем і відвідувати 

спортивну секцію». 

Використання різноманітних стилів чи форматів вітання спонукає педагогів міркувати 

щодо унікальних особливостей учнів їхнього класу. Діти створюють чудові нові привітання 

для ранкової зустрічі. Така практика заохочує їх і додає впевненості в собі. 

Планування ранкової зустрічі також має свою специфіку. Оточення (у приміщенні чи 

то поза його стінами) має бути гостинним, затишним і достатньо просторим для того, щоб у 

ньому могли зібратися всі учні класу. Запровадження ранкової зустрічі не потребує багато 

матеріалів. Для проведення ранкової зустрічі потрібні визначений час, місце, килим або інше 

покриття на підлозі, а також стенд або класна дошка. 

Планування ранкової зустрічі проводиться так само, як і планування уроків. 

Планування всіх компонентів зустрічі має враховувати: інтереси й ідеї окремих 

дітей;інтереси й ідеї групи;навчальні теми;ідеї, що виникли;проблеми або занепокоєння, що 

витікають з відгуків або групових обговорень. 

Рекомендовану послідовність компонентів – вітання, обмін інформацією, групове 

заняття, щоденні новини – можна змінити відповідно до потреб кожного класу. Деякі 

педагоги закінчують ранкову зустріч груповим заняттям, оскільки воно створює відчуття 

спільноти, готує клас до роботи впродовж дня. Інші завершують ранкову зустріч щоденними 

новинами, оскільки це створює перехід до навчального матеріалу. Дехто проводить обмін 

інформацією окремо від ранкової зустрічі задля її скорочення або для підвищення уваги до 

цього компоненту. Педагоги можуть експериментувати й знаходити те, що ідеально 

підходить для їхнього класу. Задовольняючи потреби й інтереси класу, ранкова зустріч стає 

їхнім набуттям і відтак – набуває більшого сенсу для дітей [10]. 

Отже, ранкова зустріч з дітьми дає педагогам можливість навчити дітей взаємній 

повазі та позитивному ставленню один до одного, сприяти формуванню цілісного колективу. 

Під час ранкової зустрічі вчителі моделюють поведінку, яку вони очікують від дітей: як слід 

розмовляти з людьми, як слухати їх, як дивитись один одному в очі, як читати повідомлення, 

як обмінюватись думками, правильно відповідати тощо. Ранкові зустрічі дають можливість 

показати дітям, що вони є колективом і водночас часткою більшої спільноти.  
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Анотація. У статті порушуються проблеми формування природничих уявлень дітей 

старшого дошкільного віку в контексті історичного поступу. Особлива увага звертається 

на прогресивні думки класиків щодо формування природничих знань дітей. Проектну 

діяльність названо інноваційною технологією формування природничих уявлень дітей 

старшого дошкільного віку.  

Ключові слова: природничі уявлення, діти старшого дошкільного віку, метод 

проектів. 

 

Abstract. The problems of forming natural concepts of senior preschoolers in the context of 

historical advancement are raised in the article. Particular attention is drawn to the progressive 

thoughts of the classics about the forming children`s natural knowledge. The project activity is 

called the innovative technology of forming natural concepts of senior preschoolers. 

Key words: natural concepts, senior preschoolers, method of projects. 

 

Формування природничих уявлень дітей, розширення їх кругозору та виховання 

екологічно-доцільного ставлення до природи була, є і залишається предметом дослідження 

багатьох педагогів минулого і сучасності. Так, Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, 

http://nus.org.ua/articles/rankova-zustrich-shho-tse-i-navishho/

