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ВСТУП 

Актуальність теми. Сьогодення створене інформаційним суспільством 

утворює нову систему цінностей, в якій людині необхідно володіти знаннями, 

вміннями й навичками, тобто бути компетентною. Сучасна особистість має 

бути не просто компетентною, вана має розбиратися в інформаційних потоках, 

володіти новими технологіями, здійснювати самоосвіту, добирати й 

застосовувати нові знання, мати такі якості, як всебічне мислення, 

комунікабедьність, мобільність. У Законі України «Про освіту», Національній 

стратегії розвитку освіти на період до 2021 року, нових стандартах змісту 

початкової освіти, Концепції нової української школи, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді та інших нормативно-правових 

додументах зазначено, що особистість має формуватися соціально активною, 

досвідченою, ініціативною, високоосвіченою, свідомою, відповідальною перед 

людьми та з високими духовними цінностями. 

Вітчизняна початкова школа не залишається осторонь відповідної 

модернізації змісту та якості освіти, адже саме на початковому етапі мають  

відбутися основоположні зміни, що враховуватимуть всі світові тенденції та 

інновації, такі як особистісно зорієнтований підхід, інформатизація, інтеграція 

тощо. До них можна з упевненістю віднести і компетентнісний підхід, поява 

якого тісно пов’язана з кризою в освіті, що полягає в суперечності між 

програмними вимогами до учня, запитами суспільства й потребами самої 

особистості. Упродовж тривалого часу у системі освіти переважав знаннєвий 

підхід, за умов якого результатом навчання була сукупність здобутих  учнем 

знань (як інформації), умінь і навичок. Саме тому, на сьогодні, формування 

компетентності учня вважається однією із ключових проблем освіти, оскільки 

проблема може розглядатися з точки зору виходу з проблемної ситуації, що 

виникла через суперечність між необхідністю забезпечити якість освіти, 

употужнити її зв’язок із життям та неможливістю вирішити цю проблему. 

Саме тому, орієнтиром психолого-педагогічної адаптації дитини до 

першого етапу шкільного навчання, фізичного, інтелектуального, соціального і 
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духовного розвитку є розроблена система ключових компетентностей 

особистості, серед яких: вільне володіння державною мовою; допитливість, 

прагнення шукати й пропонувати нові ідеї, досліджувати; інноваційність, тобто 

відкритість до нових ідей; уміння вчитися впродовж життя; інформаційно-

комунікативна, загальнокультурна, громадянська, соціальна компетентності. 

Але все це є другорядним, на нашу думку, якщо у початковій школі не 

створити відповідних психолого-педагогічних умов для оволодіння дитиною 

вмінням спілкуватися та співпрацювати у різних видах діяльності і формах 

взаємодії з іншими людьми; здатності до самовираження; виховання емоційно-

ціннісного ставлення дитини до самої себе, інших людей, суспільства і природи. 

Тому проблема формування комунікативної компетентності школярів – їхньої 

здатності застосувати в спілкуванні знання мови, способів взаємодії з 

оточенням, навичок роботи у групі, проявити володіння різними соціальними 

ролями, є найбільш актуальною. Це спричиняє наступну потребу в реалізації 

стратегічних орієнтирів компетентнісної освіти в початковій школі, що 

передбачає пошук ефективних шляхів підвищення якості й 

конкурентоспроможності освіти, до яких ми відносимо й напрацювання 

інноваційних педагогічних технологій. 

Різні теоретико-методологічні аспекти проблеми формування 

комунікативної компетентності молодших школярів висвітлено в низці 

філософських, психологічних, педагогічних праць таких науковців: І. Бех, 

С. Гончаренко, В. Сухомлинський (в розрізі загальних проблем розвитку 

особистості); Д. Леонтьєв, (з питань психології активності особистості); 

Б. Кобзар, О. Коберник, Н. Кудикіна, К. Слесик (в розрізі урочної і 

позаурочної/позакласної діяльності молодших школярів), В. Бондаренко, 

О. Гаврилюк, А. Зимняя, О. Пометун, О. Стребна, В. Сухомлинський, (з питань 

застосування інтерактивних освівтні технології) та ін. 

Над вирішенням проблем особистісно зорієнтованого, компетентнісного 

підходів в організації освітнього процесу початкової школи працюють науковці 

О. Савченко, Л. Щербакова, О. Овчарук, а також вчителі-новатори В. Шаталов, 
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С. Лисенкова та інші. Разом з тим, варто зазначити, що ґрунтовних досліджень 

з проблеми формування комунікативної компетентності молодших школярів 

засобами художнього конструювання в позакласній роботі поки що обмаль. 

Винятками є окремі публікації О. Марущак [44], С. Матвієнко [58; 79]. 

Є. Русняк, І. Майбороди [47], Г. Горпинченка [37], Л. Старовойт [76] та ін. 

Таким чином, проблема формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній 

діяльності є предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 

Проте, багато аспектів цієї проблеми ще не знайшли свого наукового 

розв’язання. Зокрема, недостатньо розкритий потенціал позакласної діяльності 

учнів з художнього конструювання в початковій школі, а також не достатньо 

досліджено та охарактеризовано можливості інноваційних методик позакласної 

роботи з формування комунікативної компетентності молодших школярів. 

Актуальність дослідження визначається наявністю суперечностей, які 

потребують результативного й швидкого розв’язання, зокрема, такими: 

− між важливістю формування комунікативної компетентності 

молодших школярів і недостатньою увагою до цієї поблеми у вітчизняній 

педагогічній теорії та практиці; 

− між вимогами суспільства до покращення процесу формування 

комунікативної компетентності молодших школярів і реальним станом його 

здійснення в початковій школі; 

− між значними можливостями позакласної діяльності з художнього 

конструювання у формуванні комунікативної компетентності молодших 

школярів та нерозробленістю відповідних методичних рекомендацій. 

Отже, актуальність проблеми формування в молодших школярів 

комунікативної компетентності як важливої стратегічної якості особистості, її 

недостатня розробленість і наявні розбіжності зумовили вибір теми дипломної 

роботи: «Формування в молодших школярів комунікативної компетентності 

засобами художнього конструювання в позакласній діяльності». 
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Мета дослідження. На основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми та результатів діагностування стану сформованості комунікативної 

компетентності молодших школярів запропонувати й обґрунтувати 

організаційно-педагогічні умови формування в молодших школярів 

комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

 з’ясувати стан дослідження проблеми в сучасній науково-педагогічній 

літературі та практичній розробці питання формування комунікативної 

компетенції молодших школярів засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності, розкрити зміст і уточнити поняттєво-категоріальний 

апарат дослідження; 

 визначити особливості формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній 

діяльності; 

 розробити модель формування комунікативної компетентності молодших 

школярів засобами художнього конструювання в позакласній діяльності, 

визначити та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови її реалізації. 

Об’єкт дослідження – формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній 

діяльності. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності молодших школярів засобами художнього 

конструювання в позакласній діяльності. 

Методи дослідження. Відповідно до визначених завдань 

застосовувались наступні методи дослідження: аналіз наявних освітніх та 

державних документів, науково-методичної та теоретико-методологічної 

літератури, а також інші теоретичні методи (системний аналіз, узагальнення 

літератури з даної проблематики, синтез, систематизація, порівняння). Серед 

методів емпіричного дослідження ми використовували спостереження, бесіди, 
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інтерв’ювання, анкетування, тестування, метод експертних оцінок, вправи, 

методи самооцінки та ін. 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час: ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2019/2020 н.р. за 

напрямком «Технологічна освіта» (диплом ІІ ступеня); II Міжнародна науково-

практична конференція «Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-

математичних наук та методик їх викладання» 28-29 жовтня 2020р. (м.Глухів); 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання 

дитини з особливими освітніми потребами» 28 листопада – 01 грудня 2019р. 

(м.Вінниця). (Додаток Ж). А також в ряді публікацій: Музика Олена. 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ // 

Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини 

з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю / за заг. ред. О. А. 

Голюк. Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2019. Вип. 2. - С.127-129. та 2. Музика О. 

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ У 

ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ // 

ЗБІРНИК ТЕЗ ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ІІ 

Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та 

методик їх викладання», Глухів. - 2020. - С.226-227 (Додаток З) . 

Експериментальна база дослідження. Експеримент проводився в КЗ 

«ЗШ I ст. №5 Вінницької міської ради» м. Вінниця Вінницької області. На етапі 

педагогічного експерименту взяли участь 23 учні, 2 вчителя й 2 асистенти 

вчителів початкових класів, 15 батьків.  

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків до 

кожного з розділів, загальних висновків, списку використаних джерел на 11 

сторінках (121 найменування), 7 додатків на 13 сторінках. Загальний обсяг 

рроботи 78 сторінок, з них 58 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ В ПОЗАКЛАСНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Дефінітивний аналіз основних понять компетентнісного підходу в 

освіті 

Вітчизняною системою початкової освіти у процесі розробки Державного 

стандарту, навчальних програм і підручників, які були напрацьовані ще в 2000 

році, визначено необхідність формування в учнів компетентностей, наголошено 

на пріоритетній ролі розвивальних цілей школи, гуманізації, навчальному 

співробітництві, формуванні загальнонавчальних умінь і навичок молодших 

школярів. Цей напрям динамічно впроваджується та сприяє модернізації освіти 

через реалізацію Концепції Нової української школи. 

Пропоновані зміни викликають суттєфе переформатування соціальної та 

професійної місії вчителів у контексті європейської інтеграції та сучасних 

вимог суспільства, зберігаючи при цьому найкращі психологічні 

характеристики українського менталітету. Основним пунктом цих викликів є 

структура системи освіти, в якій особистість має бути компетентною у певній 

галузі діяльності. Тому, одним із результатів освіти має стати набуття 

особистістю певного набору компетентностей для використання доступних їй 

можливостей самореалізації. Так, на думку сучасних педагогів, наявність 

життєво важливих умінь, навичок та здібностей дає людині можливість 

адаптуватися до сучасних умов праці та вимог суспільства до особистості, її 

здатності швидко реагувати на зміни [92]. 

Функції, що покладені на вчителів у освітньому процесі в початковій 

школі за новими стандартами надзвичайно важлива, адже вчитель здатен 

огрнізовувати відповідну тренінгову діяльність для забезпечення інтеграції 

змісту (внутрішьопредметного та між предметного) на основі визначених 

ключових компетентностей відповідно до вимог Державного стандарту. Тому 

головним завданням сучасної системи освіти є створення середовища для 

якісної освіти, а також впровадження методів, що базуються на здібностях 
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дитини, її можливостях та інтересаї, що є однією з найважливіших умов 

підвищення якості освіти. 

Для якісної характеристики компетентісного підходу, нами було 

проаналізовано широкий спектр досліджень даного питання. Зокрема, було 

з’ясовано, що в сфері освіти питання компетентностей активно розглядалося у 

країнах Європи та США іще з початку 80-х років минулого століття. Так, на 

початку 2000-х український науковець А. Кондакова наводить визначення, яке 

достатньо широко використовується в освіті на міжнародному рівні. За даним 

визначенням компетентнісний підхід розглядається як спроба дати відповідь на 

запитання, чому і як навчати, але реалізується через ключові компетентності, 

загальні предметні вміння, прикладні предметні вміння та життєві навички [49]. 

Як зазначає О. Пометун, результатом такого процесу буде формування 

загальної компетентності людини, що є «сукупністю ключових 

компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості, що має 

сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід 

діяльності й поведінкові моделі особистості», що сприятимуть її подальшій 

активній самореалізації [77, с. 65]. Саме тому, як зазначає А. Андреєв, даний 

підхід на сучасному етапі переходить із стадії самовизначення в стадію 

самореалізації, коли заявлені загальні принципи і методологічні установи 

мають підтвердити себе у різних прикладних розробках [3]. Донині в 

освітньому просторі неоднозначно використовуються базові поняття 

компетентнісного підходу, і на сьогодні є певні розбіжності у розумінні й 

тлумаченні поняттєво-категорійного апарату й змісту компетентнісного 

навчання серед науковців, але ми у нашому дослідженні будемо звертатися до 

фундаментальних досліджень відповідної термінології, що оприлюднено у 

колективних та індивідуальних працях учених Національної Академії 

педагогічних наук України.  

Зокрема, О. Савченко вважає, що компетентнісна освіта є особистісно-

діяльнісною, в якій зміщується акцент на здатність особи до практичних дій в 

певному контексті. Звичайний результат навчання «знаю що…» змінюється у 
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напрямі «знаю як…». Базовими поняттями компетентнісної освіти є: 

компетентнісний підхід; компетентність і компетенція; ключові та предметні 

компетентності [90]. 

Н. Бібік аналізує компетентнісний підхід в освітньому процесі як 

переорієнтацію «з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі» і  розгдяє 

цей результат з точки зору соціальних потреб, щоб забезпечити випускникам 

шкіл здатність задовольняти нові потреби ринку, мати відповідний потенціал 

для вирішення життєвих проблем та знаходити своє власне «Я» в професії та 

соціальній структурі [9]. 

Компетентнісні методи призведуть до змін у таких аспектах: формування 

навчального змісту, визначення переліку дисциплін та зменшення кількості 

дисциплін у навчальній програмі, визначення сформованості здібностей та 

змісту кожної дисципліни та відбір інформації, необхідної для навчального 

процесу. 

Окремої уваги заслуговує дослідження змістової інтерпретації понять 

«компетентність», «компетенція», що є концептами компетентнісного підходу 

в навчанні. Етимологія цих слів є такою: компетентнісний (від лат.competenis 

або нім.kompetent) – що відповідає, здатний; компетенція (від лат. сompete) –

добиваюся, відповідаю, підходжу.  

У «Новому тлумачному словнику української мови» слово «компетенція» 

трактується як «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь 

організації, установи, особи» [70, с. 874]. Можна вважати, що змістовою 

основою «компетенції» є знання, котрі має особа; коло питань, в яких особа є 

обізнаною; досвід, необхідний для успішного виконання роботи відповідно до 

установлених прав, законів, положень, що відображає когнітивний (знання) і 

регулятивний (повноваження, закон, положення) аспекти даного поняття. Варто 

зазначити, що у науковій літературі існує багато визначень поняття 

«компетентність» та «компетенція», тому нами було зібрано основні із них та 

представлено у таблицях 1 та 2 (Додаток А) до дипломної роботи.  

Окремої уваги потребує законодавчий аспект впровадження 
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компетентнісного підходу, адже у Національній рамці кваліфікацій, затвердженій 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519) 

[119].компетентність визначається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

можливість особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. 

Узагальнюючи зазначені дослідження поняття «компетентності» 

П. Сікорський вважає, що компетентність – це така сукупність властивостей 

особистості, що характеризується засвоєними знаннями, сформульованими 

навичками й уміннями, набутим практичним досвідом і ціннісними орієнтаціями 

(ціннісне ставлення до себе і сім’ї, до праці, до природи і культури, до суспільства 

і держави) [93]. 

На основі визначення поняття «компетентності» та «компетентнісного 

підходу» та в рамках нашого дослідження ми дійшли висновку, що найбльшої 

уваги педагогів заслуговує формування однієї з базових компетенцій – 

«комунікативної компетентності». Науковці по-різному підходять до 

визначення змісту даної компетентності та мають різні підходи до тлумачення 

цього феномену, що викликає ряд дискусій серед представників освітньої 

галузі. Так, наприклад, І. Бех поняття «комунікативна компетентність» (з лат. 

communico – роблю загальним, зв’язую, спілкуюся і competens (competentis) – 

здатний тлумачить як сукупність знань про норми й правила ведення природної 

комунікації – діалогу, суперечки, перемовин тощо [8]. 

На думку Ю. Жукова, комунікативна компетентність – здатність 

встановлювати та підтримувати необхідні зв’язки з іншими, певні знання, 

навички та вміння забезпечувати ефективне спілкування, забезпечувати 

здатність змінювати глибину та сферу спілкування, а також здатність розуміти 

та розуміти одне одного під час комунікаційного процесу [34]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10
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Також у дослідженнях сучасної педагогічної думки вітчизняних вчених 

дане поняття розглядається з точки зору діяльності, що стосується знань. 

Зокрема: 

 набір знань про спілкування, знання та здібності, що використовуються для 

розуміння інших та встановлення власного плану мовленнєвих актів, 

достатній для досягнення цілей, сфер та ситуацій спілкуванн [37, с. 4]; 

 сукупність знань і вмінь учасників міжкультурної міжкультурного 

спілкування, загального спілкування та спілкування з різними 

комунікаторами за різних умов (ситуацій); набір комунікаційних стратегій 

та оволодіння правилами спілкування, припущеннями, настановами та 

звичками спілкування. Включаючи мову, культуру, практичність, академічні 

та соціальні культурні здібності [6]. 

 система знань про правила мовної комунікації; включаючи розуміння 

національної психології, ритуалів та рутинних деталей, соціальних умов 

мовного спілкування, контекстуальних вимог до теми та нюансів стилю, 

стратегій та тактики мовленнєвої поведінки, процедурної обізнаності, 

намірів та ефективності  [41, с. 20]. 

 здатність поєднуватися з використанням вербальних та невербальних 

методів для спілкування, спілкування в конкретних соціальних та сімейних 

ситуаціях, вміння орієнтуватися в ситуаціях спілкування та ініціативи 

спілкування [37, с. 124]; 

 здатність до комунікації; здатність взаємодіяти вербально, невербально або 

мовчки; на основі гуманістичних рис особистості (соціалізм, щирість, 

тактовність, симпатія, рефлексія тощо), всебічна здатність взаємодіяти з 

іншими в освіті, вихованні, розвитку тощ [31]; 

Із точки зору психології, комунікативна компетентність є складною 

особистісною характеристикою, яка включає комунікативні здібності та 

уміння, психологічні знання у сфері спілкування, якості особистості, 

психологічні стани, які супроводжують процес спілкування [43, с. 176]. Тобто 

поняття, що окреслює таку характеристику людини, яка визначає її здатність 

бути успішно реалізованою у процесі соціальної взаємодії. Наявність у 
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комунікативній компетентності діяльнісного аспекту дозволила вченим 

виокремити такі її компоненти: мотиваційний (мотиваційно-ціннісний), 

когнітивний, особистісний та поведінковий (табл. 1.3) [64]. 

Таблиця 1.1 

 

Компоненти комунікативної компетентності (психологічний аспект) 

 
Компонент Зміст 

Мотиваційний  Потреби в позитивних контактах, мотиви розвитку компетентності, 

прагнення бути успішним партнером взаємодії, цінності та мета 

спілкування 

Когнітивний  Соціальне сприйняття, уява, мисленння; знання у сфері людських 

взаємостосунків, спеціальні психологічні знання; знання про мову та 

мовлення 

Особистісний  Соціально-перцептивні здатності, емоційний контакт, особистісні 

характеристики, образ іншого як партнера взаємодії 

Поведінковий  Індивідуальна система оптимальних моделей міжособистісної 

взаємодії, суб’єктивний контроль комунікативної поведінки 

Концептуальна модель дослідження, запропонована О. Корніякою, 

припускає, що існують комунікативні, соціальні, емоційні та інтерактивні 

елементи, які є реалізацією особистих здібностей у процесі спілкування [50]. 

Кожна здатність поєднує відповідні групи навичок, і формування цих груп 

навичок приводить їх до оволодіння комунікативними навичками (табл. 1.4). 

Таблиця 1.2 

 

Компоненти комунікативної компетентності за О. Корніякою 

 
Сформована 

здатність 

Зміст 

Комунікативно-

мовленнєва 

здатність 

Отримання інформації, адекватне розуміння її змісту, формування й 

висловлення своїх думок в усній і письмовій формі. 

Соціально-

перцептивна 

здатність 

Сприймання образу іншої людини; моральні концепції (почуття, 

потреби, інтереси інших, повага до партнерів по спілкуванню, 

співпереживання дотепністю тощо); рефлексія (самосвідомість, 

розуміння свого внутрішнього стану, емоцій, ресурсів, уподобань, 

інтуїції) 

Інтерактивна 

здатність 
Зрозуміти соціальні та комунікативні норми, моделі поведінки, 

соціальні ролі; психосоціальна адаптованість; здатність 

контролювати інтерактивну поведінку та вирішувати конфлікти; 

здатність впливати на партнерів по спілкуванню: здатність слухати 

та мати ефективні стратегії переконання інших. 

Зауважимо, що означені структури комунікативної компетентності 

привертають увагу багатьох науковців і водночас зазнають змін в інших 
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дослідженнях. Так, наприклад, відповідно до діяльнісного підходу щодо 

визначення структури досліджуваного поняття, О. Васильєва виокремлює три 

компоненти: мотиваційний, когнітивний та діяльнісний й звертає особливу 

увагу на їх тісний взаємозв’язок та основну роль у досягненні належного рівня 

сформованості комунікативної компетентності [9]. У той же час Г. Андрєєва 

вважає, що якщо структуру комунікативної компетентності розглядати через 

призму психологічної структури спілкування (перцептивний, комунікативний, 

інтерактивний аспекти), то її можна вважати складовою процесу спілкування 

[4]. Таким чином, цілком ймовірно, що комунікативний процес переноситься в 

процес передачі інформації між людьми як активними суб’єктами на основах 

партнерства. 

На основі вище зазначеного маємо можливчсть дещо узагальнити думки 

вчених щодо складових комунікативної компетентності: 

 вміння відповідно до особистих знань та життєвого досвіду адаптуватися до 

різних ситуацій спілкування;  

 здатність ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем через 

постійне розуміння різних станів, міжособистісних стосунків та соціальних 

умов для розуміння себе та інших; 

 вміння орієнтуватися на власну особистість (психологічний потенціал), 

потенціал партнера та ситуацію; 

 готовність та здатність спілкуватися з людьми; 

 внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 

 конструктивний обмін знаннями, вміннями та навичками; 

 внутрішні ресурси, необхідні для здійснення ефективних комунікаційних 

дій у низці міжособистісних ситуацій [4; 8; 34; 114]. 

Отже, комунікативна компетентність є структурним явищем, що включає 

такі компоненти: цінності, мотивація, ставлення, соціально-психологічні 

стереотипи, знання, вміння та навички. Окремої уваги, на нашу думку, варте 

дослідження М. Аргайла, який запропонував цікаву класифікацію компонентів 

комунікативної компетентності, вказавши на такі компоненти досліджуваного 
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явища: соціальна чутливість (точність міжособистісного сприйняття); основні 

навички взаємодії; навички розпізнавання та винагороди, характерні для всіх 

соціальних ситуацій (здатність створювати позитивні відгуки з партнерами по 

спілкуванню); рівновага, спокій та гармонія протилежні соціальній тривожності 

[5]. 

Аналіз комунікаційного процесу показує, що існує два типи діяльності і, 

отже, два типи завдань: творчість (продуктивна) та рутинна (репродуктивна). 

Потрібно виходити за рамки стереотипів, установок та поточних рольових 

ситуацій завжди передбачати продуктивне спілкування. Репродуктивне або 

стандартизоване спілкування передбачає взаємодію "на основі стандартів" та 

"на основі сценаріїв". Існують також зовнішні, поведінкові, операційні техніки 

та спілкування з особистим значенням [75]. 

З точки зору початкової освіти поняття комунікативної компетентності 

школярів набуває деяких особливостей, що вимагають додаткової уваги та 

зусиль для реалізації компетентнісного підходу. Особливо важливим, на нашу 

думку, є створення умов, за яких у молодших школярів з’явилося б бажання та 

потреба щось сказати, виявити власні почуття та створення ситуацій 

відповідних спілкування. Напрацювання цих умов є однією з ланок формування 

комунікативної компетентності в учнів початкових класів. 

Особливими у цьому питанні, як зазначає М. Новак є власне процес 

взаємодії, сприйняття та пізнання один одного, що з точки зору психології 

комунікації учнів початкової школи має певні особливості: 

 спілкування молодших школярів характеризується значною кількістю рухів 

та жестів; 

 оскільки діти цієї вікової категорії не можуть лаконічно й точно побудувати 

свою розповідь, вони часто переходять з однієї теми на іншу – «скачуть», не 

маючи логічної структури; 

 обежена здатність до самоконтролю в процесі комунікації; 

 досить часто у голосі учня відчувається впевненість у собі, але вона майже 

одразу зникає, коли до розмови долучається доросла людина; 
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 спілкування молодших школярів завжди вмотивоване, але в умовах 

навчання мотив не завжди виникає сам по собі [69]. 

Саме тому, на нашу думку, основною проблемою підготовки 

компетентної особистості в рамках освітнього процесу початкової школи є 

формування комунікативної компетенції, як базової для наступної 

самореалізації особистості та створення ситуацій успіху в усіх сферех 

життєдіяльності дитини молодшого шкільного віку. 

 

1.2. Освітній потенціал засобів художнього конструювання у формуванні 

компетентностей молодших школярів 

Початкова освіта займає особливе місце у сфері освіти, більше того, вона 

закладає фундамент майбутніх знань учнів, вважається неповторною цінністю 

в становленні й розвитку особистості дитини. Безперечно, що початкова освіта 

формує інтелектуальну, емоційну, ділову, комунікативну готовність учня до 

активної взаємодії з навколишнім світом. Окрім того, невід’ємною частиною 

освітнього процесу є моральне, трудове, естетичне виховання учнів тощо і, 

сучасний учитель постійно вдосконалює й напрацьовує нові підходи в цьому 

напрямку. 

Загалом, усі напрями виховання важливі для учня початкової школи, але 

ми пов’язуємо наше дослідження з формуванням комунікативної 

компетентності і, особливою формою роботи в цьому питанні, на нашу думку, 

є використання художнього конструювання в позакласній діяльності. Адже, 

саме така діяльність молодшого школяра, що поєднує трудове та естетичне 

виховання, коли учень опановує комплекс видів мистецтва, розширює власні 

асоціативні уявлення, збагачує особистісне світосприйняття й світовідчуття, 

розвиває сенсорну, емоційну та інтелектуальну сферу особистості готує дитину 

до самостійного життя та праці в сучасних умовах. Окрім того, через 

пропоновану художньо-творчу діяльність та відповідну роботу з 

конструювання ми формуємо ціннісні орієнтації та базові компетентності, 

якими учень користуватиметься впродовж усього життя (робота з папером і 
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картоном, нитками і тканиною, природними матеріалами тощо). Під час 

трудового й естетичного виховання формуються розумові, творчі, діяльнісні й 

комунікативні здібності, розвиваються уява, смак, розширюється світогляд. За 

допомогою художнього конструювання в урочній та позакласній діяльності 

учнів з трудового навчання можна розвивати, вдосконалювати та 

демонструвати любов до праці, що є позитивним досвідом для учнів. 

Впровадження в навчальний процес методів художнього конструювання 

з різних матеріалів, розвиток творчих здібностей в процесі розв’язання 

художньо-конструкторських здібностей особистості розглядаються в працях: 

М. Голубенка, О. Коберника, О. Савченка, та ін. [25]. Так, у роботах І. Лернера, 

презентуються напрацьовані й апробовані практичні методи розвитку творчих 

здібностей у процесі навчання. Дослідженню дитячої творчості та визначенню 

критеріїв оцінки її результатів присвячені праці О. Голюк, О. Савченко, 

Г. Тарасенко, А. Хіля та ін. [23]. 

У науковій літературі також відображені різні погляди на формування 

художньо-конструкторських здібностей учнів початкової школи. Важливим 

аспектом наукових пошуків є положення про те, що в процесі навчання за 

певних умов можна досягти достатнього рівня сформованості креативних 

здібностей учнів початкової школи, що послідовно розвиваються у процесі 

проєктування [85]. Проєктування при цьому подається як система понять і 

принципів – теоретичних поглядів, що є основою творчого мислення, а також 

системи проєктних дій, відображених в існуючих методиках художнього 

конструювання. 

У психологічних, педагогічних та тлумачних словниках наведено різні 

визначення поняття художнього конструювання:  

• це творча проєктна діяльність, направлена на вдосконалення наочного 

довкілля людини, що створюється засобами промислового виробництва, 

пов’язуючи зоровий комплекс із функцією та композицією окремого 

виробу, інтегрується єдина система естетики та експлуатаційних 

характеристик [17];  
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• незамінною частиною сучасного процесу виробництва промислових 

виробів, призначених для безпосереднього використання людиною, є 

творчий контакт з інженерами-конструкторами, технологами та іншими 

фахівцями і покликана сприяти якнайповнішому врахуванню вимог 

споживача і підвищенню ефективності виробництва, сприяє створенню 

гармонійного наочного світу, що відповідає постійно зростаючим 

матеріальним і духовним потребам людини [68]. 

Узагальнення різних визначень цього виду творчої діяльності дає 

підстави вважати художнє конструювання практикою дизайну, своєрідним 

методом проєктування предметного середовища. Художньо-конструкторська 

діяльність на певному етапі культурно-економічного розвитку суспільства 

вважається продовженням культури та перебуває на перетині двох своєрідних 

галузей людської діяльності – технічної й естетичної. Синтез навчальної 

інформації та її конструктивне поєднання у творчості надає змогу доцільно 

поєднувати три основні педагогічні способи впливу (імперативний, 

маніпулятивний та розвиваючий) на учнів та забезпечувати міждисциплінарні 

зв’язки. 

Науковою основою формування художньо-конструкторських здібностей 

дітей молодшого шкільного віку, як зазначається в працях відомих японських 

учених M. Chatani, K. Nakazawa, є культурний підхід, який передбачає 

створення цілісного психолого-педагогічного супроводу навчального процесу з 

дисципліни мистецтво і техніка [118]. Дослідження Б. Нешумова дозволяють 

розглядати головною метою художнього дизайну, як нового методу дизайну 

виробу, активне покращення навколишнього середовища, прикрашання 

матеріальної реалізації праці та життя людини, а його основна мета – 

забезпечення якісної діяльності [68]. О. Савченко зміст та стадії художнього 

конструювання співідносить з напрямами розвитку дизайну, а основним 

принципом проголошує єдність утилітарного та естетичного [89]. Для 

загального розвитку творчої особистості, як зазначає К. Приходченко, 

необхідні візуальні вміння, почуття гармонії та гарний смак, які підкреслюють, 
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що це сукупність всебічних якостей, що характеризують людей, їх діяльність та 

відображають повагу та жагу до нових знань про навколишнє 

середовище [78, с.395]. 

Теоретичний аналіз наукових даних досліджуваного питання дозволив 

виявити, що художній дизайн – це вид виробничої діяльності у розвитку дітей 

[38; 89]. Такий дизайн базується на повторюваних діях: проектування моделей, 

рамок, найпростіших малюнків та візуальних схем, включаючи проблемні 

навчальні елементи; проектування за допомогою дизайну є найбільш творчою 

діяльністю в процесі прояву самостійності дітей. У молодших школярів воно 

пов’язано зі створенням художнього образу майбутнього виробу з паперу, 

природних та утилізованих матеріалів.  

Так, І. Лернер простежував взаємозв’язок і взаємозалежність умов, що 

впливають на ефективність розвитку художнього конструювання, брав до уваги 

концепцію детермінації індивідуального й психічного розвитку дитини 

зовнішніми та внутрішніми факторами. Відповідно до цієї концепції всі 

зовнішні фактори, що впливають на мислення молодшого школяра, визначають 

результати процесу мислення, якщо вони взаємопов’язані із внутрішніми 

факторами [61, с.15]. Ця концепція стала для нас основоположню у визначенні 

педагогічних умов, що сприятимуть успішному розвитку художньо-

конструкторських здібностей дітей молодшого шкільного віку (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3. 

 

Аспекти формування художньо-конструкторських здібностей дітей 

молодшого шкільного віку 

 
Фактори формування художньо-конструкторських здібностей дітей молодшого 

шкільного віку 

Зовнішні: творча атмосфера на заняттях, позитивне 

емоційне ставлення до дітей з боку педагога; схвалення 

ініціативи та нестандартних рішень дитини; надання 

можливості маніпулювати з предметами і 

мисленнєвими конструкціями; стимулювання творчого 

потенціалу; врахування особистісних якостей дитини; 

відбір змісту матеріалу й формування евристичних 

прийомів розумової діяльності; вирішення творчих 

Внутрішні: установка на 

творчість, емоційно позитивне 

ставлення до процесу творчості; 

зосередженість уваги і її 

концентрація на предметі 

творчості; емоційна активність у 

процесі творчості. 



20 

завдань; схвалення різних форм творчої діяльності в 

сім’ї та навчальному закладі. 

Педагогічні дослідження (напрями експериментальної роботи): активізація процесу 

спостереження, дослідження предметного середовища дітьми; збагачення уявлень дітей 

щодо естетичної і функціональної характеристики предметів; вивчення закономірностей 

композиції та особливостей технології роботи з різним матеріалом; ознайомлення з 

прийомами активізації уваги; методами евристики, активізація творчого потенціалу дітей. 
Педагогічні умови формування художньо-конструкторських здібностей дітей 

молодшого шкільного віку 

Організоване 

цілеспрямоване 

спостереження дітьми 

предметного 

середовища і розуміння 

ними утилітарної 

(ужиткової) і естетичної 

сутності предметів, що 

їх оточують 

Залучення дітей до 

художньо-конструкторської 

діяльності з урахуванням її 

провідних принципів: єдності 

утилітарного й естетичного, 

пошук та конструювання 

нетрадиційних форм, 

гармонійної єдності, активної 

співтворчості 

Використання на заняттях з 

конструювання методів і 

прийомів творчого пошуку: 

декомпозиція і послідовне 

наближення, асоціативний 

прийом, несподівані заборони, 

спосіб абсурду, асоціативний 

прийом, синектика, сценарне 

проєктування об’єкта тощо 

 

Окрім того, учені вважають, що дитячому конструюванню притаманні ті 

ж самі етапи, що й діяльності дорослих. В той же час, на думку науковців, рівень 

дитячого конструювання залежить від рівня розвитку просторового мислення, 

рівня обізнаності щодо конструкторської діяльності, маючи в собі елементи  

художнього чи технічного конструювання [39]. Важливого значення набуває 

художнє конструювання і як вид художньо-творчої діяльності, методами якої 

вирішуються естетичні, функціональні, технологічні та економічні завдання 

формоутворення, а також формується фундамент естетичного ставлення 

дитини до навколишнього світу. 

Під час художнього проєктування як процесу приведення у певне 

взаєморозміщення різних предметів, частин елементів [85], відбувається 

конструювання – практична діяльність учня, який відтворює навколишнє 

середовище у вигляді об’ємних предметів. Учні початкових класів, можуть 

виготовляти вироби з різних матеріалів, таких як: кольоровий картон і папір, 

природні матеріали (шишки, листя, жолуді тощо), тканини (можна використати 

фоаміран, фетр), деревина. Головне щоб, виріб відповідав інтересам учням 

початкової школи. У процесі виконання виробу в учнях розвиваються уміння 

самостійно і творчо мислити, порівнювати, аналізувати свою роботу, розвивати 

просторове мислення, розвивати дрібну моторику, художній смак, охайність і 



21 

доводити справу до кінця. Отже, конструювання є ефективним способом для 

гармонійного розвитку та формування творчих та комунікативних здібностей 

учня початкової школи. 

Узагальнюючи науково-педагогічні пошуки з проблеми художнього 

конструювання, вчені роблять висновок про те, що художнє конструювання, як 

вид творчої діяльності, є своєрідним методом проєктування предметного 

середовища, а художньо-конструкторська діяльність перебуває на певному 

етапі культурному розвитку суспільства і є продовженням культури, що 

перебуває на перетині двох оригінальних галузей людської діяльності – 

технічної і естетичної [25]. 

Методами навчання художнього конструювання є: навчання за 

наслідуванням, навчання за схемою, метод художньо-аналітичних порівнянь, 

метод свободи в системі обмежень, метод діалогічності в обговоренні замислу 

твору, метод групових та колективних робіт тощо [66, с. 100]. Можна 

виокремити такі форми організації роботи з художнього конструювання: уроки 

трудового навчання, позакласна й гурткова робота, художнє конструювання в 

установах позашкільної освіти та в повсякденному житті, що виникає за 

ініціативи самих дітей. 

Художнє конструювання цікаве своєю гармонією, красою та зручністю 

(розробити композицію виробу, врахувати естетичні смаки, навколишнє 

середовище тощо). Мистецтво вчити цінностей, бачити життя крізь призму 

образності, передає людям відчуття естетичної значущості світу, формує смаки 

тощо. Технічне конструювання складніше від художнього, його навіть 

називають інженерним конструюванням. У процесі технічного конструювання 

головна увага приділяється технічній будові виробу. 

Художнє конструювання, як один з видів художньої творчості, формує в 

учнів творчі здібності, допомагає вихованню естетичної культури, і в той же час 

дає змогу закріпити і поглибити знання, уміння, навички, які були отримані, 

наприклад, під час трудового навчання, що сприяє формуванню творчого 

потенціалу особистості учня, в тому числі формує компетентності в сфері 
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художньо-трудової діяльності. Крім того, учні здатні добирати задовільні 

засоби для вираження створюваного образу. У процесі конструювання в учнів 

розвивається просторова уява, учні здатні швидко обдумувати хід своєї роботи, 

планувати її, здійснювати комунікації в проєктно-технологічній діяльності. 

Звичайно, художнє конструювання наповнює предмет загальним 

значенням, гармонією, красою, але разом тим художнє конструювання як 

результативний вид діяльності, дає ефективну можливість для моделювання 

різних типів взаємодії учнів у процесі діяльності, формує почуття 

відповідальності, уміння працювати в групі, виявляти взаємодопомогу. Саме ці 

процеси дозволяють дитині навчитися, скоригувати власні навички 

спілкування, отримувати в процесі творчої комунікації не лише практичний 

досвід реалізації художнього задуму, а й відповідного спілкування з дорослими, 

які сприятимуть молодшому школяру на всіх етапах художнього 

конструювання; сформувати вміння просити про допомогу чи долучитися до 

роботи в команді, або ж допомогти іншому учневі з його виробом; проявити 

навички ораторського мистецтва та вміння переконувати інших, показати кращі 

сторони власного виробу чи пояснити власну думку щодо окремих елементів, 

які можуть не відповідати вимогам до роботи, які ставить керівник, який 

організував дозвілля чи гурткову роботу молодших школярів. 

Окрім того, виражати власні думки словесно, чітко і лаконічно, ставати 

впевненішим, заручившись допомогою дорослого, спілкуватися вмотивовано – 

це основне завдання соціалізуючого впливу творчої діяльності. Особливими у 

цьому питанні, як зазначає М. Новак є власне процес взаємодії, сприйняття та 

пізнання один одного, що з точки зору психології комунікації учнів початкової 

школи має певні особливості та створює передумови для спілкування 

молодших школярів, зниження кількості рухів та жестів; розвитку логічної 

структури побудови власної розповіді; формування навичок самоконтролю та 

якісного спілкування із дорослими; вмотивованість комунікації, що в умовах 

навчання у дітей молодшого шкільного віку не завжди виникає сама по собі 

[69].  
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Саме тому, на нашу думку, основною проблемою підготовки 

компетентної особистості в рамках освітнього процесу початкової школи є 

формування комунікативної компетенції, як базової для наступної 

самореалізації особистості та створення ситуацій успіху в усіх сферех 

життєдіяльності дитини молодшого шкільного віку. 

 

1.3. Сутність та структура художнього конструювання у формуванні 

комунікативної компетентності молодших школярів 

Як ми раніше зазначали, художнє конструювання має достатньо високий 

потенціал для розвитку особистості, зокрема її комунікативної компетенції, але 

у позакласній роботі учні мають конкретніші завдання, що створює передумови 

для більш точних, виразних та свідомих відповідей. Позакласні заходи 

сприяють розвитку мислення молодших школярів, а позакласні заняття вчать 

дітей поважати працю, зокрема фізичну. Учні відчувають відповідальність за 

завдання та дисципліну і вчаться робити справи вчасно. Позакласні заходи 

дають широкі можливості для демонстрації ініціативи та творчості та 

дозволяють учням розвивати свою любов до мистецтва. 

Позакласна робота – організована діяльність учнів, яка спрямована на 

розширення, поглиблення й застосування знань, вмінь та навичок, розвиток 

самостійності, організованості, вміння працювати в колективі, розвитку 

творчих здібностей й удосконалення естетичних смаків [106]. Активність учнів 

у позакласній роботі, зокрема з художнього конструювання, ґрунтується на 

інтересах і зацікавленості, їхній мотивації до творчої діяльності. Питання 

організації позакласної та позаурочної діяльності молодших школярів 

визначали й вирішували у своїх працях, Н. Кудикіна, К. Слесик, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. 

Сам процес позакласної роботи не передбачає обов’язкової присутності 

учнів усього класу – це добровільна діяльність з метою загального розвитку 

школяра, формування ключових і предметних компетентностей та творчих 

якостей особистості. Важливим завданням вчителя в становленні позакласної 
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діяльності є залучення якнайбільшої кількості учнів, розвиток мотивації до 

цікавої творчої діяльності, що є однією з передумов розвитку комунікативної 

компетентності молодших школярів. Саме тому зміст і завдання позакласної 

роботи мають бути цікавими, захоплюючими й задовольняти інтереси 

молодших школярів. 

Важливим аспектом модернізації освітнього процесу в початковій школі 

стало запровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти, в якому основну увагу зосереджено на вихованні поведінкових 

здібностей учнів у практичній діяльності та здатності застосовувати успішні 

поведінкові навички та досвід у професійній діяльності та соціальних 

практиках, а не на накопиченні знань, умінь та навичок, традиційно визначених 

нормами. Саме тому зміст освіти й виховання в початковій школі набуває 

компетентнісного, діяльнісного й практико-орієнтованого спрямування. 

Безперечно, що такі зміни чітко позначаються й на позаурочній, позакласній 

діяльності учнів початкової школи, зокрема й художньо-творчого характеру. 

Науковець В. Хмель зазначає, що в початковій школі варто 

використовувати напрями позакласної роботи з учнями, що спрямовані на: 

• розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, розвиток творчих 

здібностей, та формування інтересу до вивчення образотворчого мистецтва; 

• виявлення найпростіших образотворчих взаємозв’язків; 

• встановлення зв’язків між окремими мистецькими елементами та явищами; 

• розширення уявлень дітей про єдність природи і мистецтва; 

• застосування знань і вмінь на практиці [106]. 

В науковій літературі дослідники зазначають наступні елементи системи 

завдань для позакласної роботи:  

• формування моралі особистості та формування мотивації із соціальною 

значимістю; 

• формування в учнів початкових класів соціальної орієнтації та ціннісної 

орієнтації, політичної свідомості та соціальної діяльності, поведінкової 

самодисципліни та культури, правосвідомості та громадянської 



25 

відповідальності; 

• організація різноманітних практичних заходів щоб допомогти загальному 

розвитку особистості; 

• організація спілкування школярів (в колективі, старших з молодшими, з 

дорослими, з учителями, батьками);  

• поглиблення та розширення знань, вмінь та навичок учнів, набуття їх в 

процесі навчання, задоволення їхніх потреб, розвиток інтелекту та 

формування наукового світогляду [7; 45]. 

Досліджуючи власне зміст позакласної художньо-творчої діяльності 

молодших школярів нами було проаналізовано нормативно-правові документи 

педагогічну літературу щодо визначення змісту понять «позакласна» й 

«позаурочна» діяльність. На основі аналізу нами було виявлено, що дослідники 

практично не розмежовують ці поняття  ̧ іноді їх синонімізують, наприклад, 

досліджуючи особливості ігрової діяльності молодших школярів у 

позаурочному освітньому процесі. 

Так, Л. Базильчук в позаурочній діяльності виокремлює позашкільну й 

позакласну освітньо-виховну роботу. Вчений зазначав, що позакласна робота – 

це різноманітна навчальна та виховна робота, що проводиться викладачами 

школи у позакласній роботі, спрямована на задоволення інтересів та потреб 

дітей. Позакласна робота – це виховна робота для дітей та молоді поза школою 

[7, с.5]. 

А дослідниця Н. Кудикіна вважає, що в понятті «позакласна робота» 

основна увага приділяється діяльності педагога, тоді як активне ставлення учня 

до процесу формування власної особистості залишається поза увагою. Вчена 

трактує процес позашкільної освіти як невід’ємну частину загального 

навчального процесу школи, який здійснюється у вільний час обов’язкових 

курсів у навчальний день, тобто позакласних заходів [56, с.87]. 

Цікавою є думка К. Слесик, яка досліджує особливості формування 

комунікативних умінь учнів початкової школи у позакласній діяльності й 

тлумачить позакласну роботу, як широке й багатозначне поняття, в котре 
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включаються різноманітні за змістом, призначенням та способом керівництва 

заняття. Дослідниця зазначає, що різниця між двома напрямами позакласної 

роботи – позанавчальною й позаурочною полягає не в способах керівництва 

нею, а причетності або непричетності цих напрямів до навчальної роботи. З 

іншого боку, К. Слесик та Е. Костяшкін інтегрують поняття позаурочної роботи 

як діяльності педагогів, батьків та учнів, що організує школа. Відповідно до 

дефініції поданої педагогічному словнику цей процес в шкільному середовищі 

використовується «для розширення і поглиблення знань, умінь та навичок, 

розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, а також 

задоволення їхніх інтересів і забезпечення розумового відпочинку» [94, с. 64]. 

У нашому дослідженні йдеться про позакласну діяльність учнів у 

початковій школі та її роль у формуванні комунікативної компетентності 

молодших школярів. Вважаємо, що використання такого поняття є доцільним і 

відповідає завданням і вимогам створення освітнього-виховного середовища, 

котре охоплює систему виховання, навчання, розвитку й формування 

особистості молодшого школяра у вільний від урочної діяльності час. 

Педагогічними дослідженнями представлено різноманітний доробок в 

даному напрямку, що охоплює ряд специфічних характеристик позакласної 

роботи, а саме: 

• процес позакласної роботи дозволяє змінити позицію учня: безпосереднє 

керівництво викладанням було замінено опосередкованим впливом 

вчителів на учнів, що сприяє посиленню всіх видів діяльності учнів. У 

процесі реалізації прагнення до самоосвіти та формування деяких важливих 

здібностей школярів відіграють все більш важливу роль у виборі способу 

використання дозвілля [84]; 

• позакласна діяльність не регламентована єдиними обов’язковими 

програмами, її зміст, методи й організаційні форми мають рекомендаційний 

характер [105]; 

• позакласна робота часто реалізується у різних самодіяльних творчих 

об’єднаннях і заняттях за інтересами. Індивідуалізація позакласного 
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освітнього процесу здійснюється через надання кожній дитині можливостей 

вибору конкретних занять за власним бажанням [56, с.134]; 

• у позакласній діяльності відсутнє оцінювання учнів, тому її ефективність 

визначається через участь учнів у різних видах позаурочної роботи, набуття 

ними особистого досвіду (зокрема й досвіду комунікацій), одержання знань 

про різні види людської діяльності, формування певних вмінь і навичок її 

здійснення; сприяння розвитку спільного інтересу в дітей до певної 

діяльності, підвищення їхньої пізнавальної активності [7]; 

• така діяльність сприяє розширенню та поглибленню знань учнів, дозволяє 

закріпити навички та вміння набуті в процесі навчання, розвивати здібності 

учнів та заохочувати їх до практичної та соціально-корисної діяльності [21; 

45]; 

• позакласна робота створює умови для формування нових інтересів, 

накопичення досвіду колективного життя для більш повного розкриття й 

самовираження особистості [12]. 

Важлим аспектом організації позакласної діяльності учнів є добір 

організаційних форм навчання. Так, у шкільній практиці поняття «форми 

позакласної роботи» розглядаються у двох аспектах: за кількістю учасників – 

масова, гурткова та індивідуальна робота, за способами проведення – бесіда, 

зустріч, проєкт, конференція, форум, вечір тощо. Тому І. Винниченко вважала 

доречним розрізняти форми організації та форми проведення позаурочної 

роботи . Вивчення літературних джерел дозволяє нам вважати найбільш 

поширеною таку класифікацію форм організації позакласної роботи: масова 

(фронтальна), групова (колективна) й індивідуальна. Основні риси цих форм 

роботи подано у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

 

Форми організації позакласної роботи у початковій школі 

 
Форми 

організації 

Характерні риси 

Масові Притаманні епізодичність кожного заходу й значна кількість учасників. Це 

можуть бути заходи навчального (олімпіади, шкільні предметні тижні тощо), 
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виховного (свята, ранки, збори, лінійки, паради, фестивалі, огляди, виставки, 

екскурсії, ігри-подорожі, конкурси, вікторини тощо) та розвивального 

(конференції, майстер-класи, виставки, проєкти) характеру. 

Групові Об’єднання дітей за інтересами (факультативи, шкільні наукові товариства, 

гуртки, клуби, лялькові театри, патрулі, загони друзів птахів тощо), що 

створюється на тривалий час, має в основному постійний склад членів, працює 

за певним планом, у чітко визначені дні й години. 

Індивідуальні Учень може готувати доповідь або реферат, виготовляти посібники, вести 

спостереження за певними процесами у природі або виробничій сфері, 

виконувати власні проєкти (освітні, художньо-конструкторські, комунікаційні 

тощо) займатися спортом, образотворчим, декоративним, музичним мистецтвом 

тощо. У початковій школі це може бути індивідуальна позакласна діяльність 

учня з конструювання, випилювання, моделювання, випалювання, ліплення, 

колекціонування, заняття з позакласного читання тощо. 

 

Також у педагогічній літературі  зустрічається ще один термін – 

об’єднуюча форма позакласної роботи для учнів загальних середніх закладів 

освіти [45]. До неї відносять школи мистецтв, клуби, шкільні музеї, товариства, 

форуми тощо, в яких різноманітними видами діяльності охоплюється велика 

кількість учнів. Наприклад, для молодших школярів є клуби вихідного дня з 

різними секціями (історії, культури, мистецтва, економіки, спорту, технічної 

творчості, журналістики тощо), проводяться цікаві зустрічі, екскурсії тощо. 

Варто зазначити, що об’єднувальна форма інтегрує в собі масові, групові й 

індивідуальні форми організації позакласної роботи і є важливою ланкою для 

здійснення комунікацій і розвитку навичок міжособистісного спілкування учнів 

і, відповідно, формування комунікативної компетентності особистості. 

В аспекті нашого дослідження з формування комунікативної 

компетентності учнів початкової школи в художньо-конструкторській 

позакласній діяльності поширеними формами є гурткова робота, шкільні секції, 

клуби, об’єднання, інтелектуальні ігрові комплекси, вікторини, турніри, 

конкурси, свята, екскурсії тощо. У той же час, ми дійшли висновку, що деякі 

форми позакласної роботи недоцільно використовувати у початковій школі. 

Так, К. Слесик вважає, що такі форми як наукові товариства, підготовка 

рефератів, конференції передбачають науково-теоретичну діяльність учнів, 

досить високий рівень розвитку пізнавальних умінь: аналізу, узагальнення 

тощо, якого не мають учні в початкових класах, а лише знаходяться в процесі 



29 

їх набуття по мірі розвитку індивідуальних і вікових особливостей. Наприклад, 

недоречним буде використовувати дискусії для учнів 1-2 класів, оскільки вони 

орієнтовані переважно на позицію вчителя, ще недостатньо вміють доводити 

свою думку, бо з прийомами аргументації більш детально знайомляться лише в 

3-4-х класах. Учні 2 класу можуть підготувати невелике за обсягом 

повідомлення і виступити перед класом, але недостатньо розвинене вміння 

працювати з довідковою, енциклопедичною літературою не дає їм змоги робити 

це самостійно й не відображає суті виступу з метою комунікації та обміну 

інформацією. Учні початкової школи не мають також достатнього обсягу знань 

для проведення аукціонів знань на належному рівні, тому їхнє проведення 

призведе до пониження рівня вимог до цієї форми роботи. 

Молодші школярі ще не мають достатнього соціального досвіду та 

базових для цього комунікативних умінь, що дозволило б їм здійснювати 

пошукову діяльність (квазі-дослідження) у спілкуванні з різними людьми, вони 

ще не здатні самостійно робити узагальнення, рівень розвитку їхніх 

пізнавальних інтересів у даному випадку достатньо низький. Недостатньо 

розвинені навички самоврядування учнів початкових класів ставлять під сумнів 

доцільність застосування для них клубної роботи. 

До цього переліку деякі дослідники долучають й факультативні заняття з 

трудового навчання для молодших школярів, які за змістом й сутністю 

організації подібні до гурткової роботи. Наприклад, на ранніх етапах 

становлення ця форма називалася «факультативна гурткова робота» й 

організовувалася з метою спеціалізації й профорієнтації старшокласників 

(кулінари, оператори радіостанцій тощо). Призначенням факультативних 

занять було вироблення стійких інтересів, розвиток творчих здібностей, 

підготовка учнів до самоосвіти й продуктивної діяльності після закінчення 

школи [94, с. 69-70]. І. Романова вважає, що факультативні заняття мають 

більшу навчальну спрямованість у порівнянні з гуртковою формою роботи. 

Тому вони мають використовуватися у варіативній частині урочного процесу, 

коли учням за власними інтересами надається право вибору серед різних 
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факультативних курсів [84]. Ми погоджуємось з думкою цих учених, що 

факультативні заняття, на відміну від гуртка, передбачають науково-

теоретичну діяльність, тому їх використання в початковій школі є недоцільним. 

Таким чином, родовжуючи роботу над питаннями позаурочної діяльності 

задля розвитку комунікативної компетенції ми маємо врахувати наступні 

вимоги до організації та викладання в позакласній роботі в початковій школі, а 

саме: 

• необхідність поєднання рухової й навчальної діяльності. Можна виділити 

два етапи позакласних заходів для дітей у вільний час: перший етап після 

школи та перед самотренуванням (рекомендується гуляти на свіжому 

повітрі, рухливі ігри та ігри зі спортивними елементами); другий – після 

виконання домашніх завдань (методисти рекомендують планувати роботу 

за інтересами дітей, колективні та групові форми дозвілля й індивідуальні 

позакласні заняття школярів) [56, с.87]; 

• забезпечення емоційного комфорту та створення сприятливої 

доброзичливої атмосфери, щоб діти мали можливість звертатися за 

допомогою до дорослих у складних ситуаціях, а також мали почуття 

захищеності та довіри до інших в процесі такої роботи [63, с.40]; 

• врахування специфічних особливостей різних видів діяльності. Кількість та 

зміст дитячої діяльності кожної вікової групи відповідає рівню та характеру 

інтелектуального розвитку дітей. О. Леонтьєв вважає, що життя або 

діяльність в цілому механічно не складається з лідерської діяльності та 

другорядних видів діяльності, які можуть призвести до подальшого 

розвитку особистості, а визначає залежність психологічного розвитку від 

лідерської діяльності [60]. Оскільки у початковій школі до ігрової форми 

діяльності учнів долучається навчальна, то у позакласній діяльності вони 

доцільно мають інтегруватися у провідну діяльність з метою загального 

розвитку особистості; 

• об’єднання в позаурочній діяльності дітей різного віку. Різновіковий 

дитячий колектив має більше потенційних можливостей щодо духовного 
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взаємозбагачення учнів, коли відбувається природна передача соціально-

морального й ігрового досвіду від старших учнів до молодших. Так, 

наприклад, досліджуючи особливості спілкування дітей у різновікових 

групах, Т. Мальцева дійшла висновку, що в різних вікових групах (діти у 

віці від 6-7 до 9-10 років) обмін між дітьми та обмін досвідом спільної 

діяльності з партнерами різного віку дуже активні; поширюється практика 

вчителя-вихователя, що залучає учнів до пошуків раціональних способів 

організації життєдіяльності як старших, так і молодших учнів; природна 

робота механізму формування особистості забезпечується завдяки 

різноманітності та мінливості середовища; вчителі мають 

застосовувати вузькоспеціалізовані та диференційовані методи для 

дітей [63, с. 40].  

Тому не викликає сумнівів, що головним навчальним принципом організації 

спільних позакласних заходів для дітей різного віку є врахування їх особистих, 

вікових, психологічних особливостей та інтересів. У цьому процесі варто 

враховувати, що комунікацію різновікових груп школярів доцільно 

здійснювати у цікавих і розвивальних формах діяльності на засадах 

доступності для наймолодших груп. 

За умов залучення учнів старшої школи до організації роботи з 

молодшими школярами, до складу дитячих об’єднань у позакласній роботі з 

художнього конструювання, важливою умовою є навчання активу учнів. Ця 

умова може бути зреалізована в організації майстер-класів учителів і керівників 

гуртків, секцій, ансамблів, а також семінарів, хабів, конференцій тощо. Така 

робота з підготовки старших школярів до участі в позакласній роботі з 

молодшими школярами сприяє залученню учнів до наставницької, 

організаторської, творчої діяльності у гуртках і секціях, збагачує позакласний 

освітній процес і є корисною у розвитку їхніх комунікативних 

компетентностей. 

Узагальнення думок учених дозволяє нам пропонувати дидактичні 

умови позакласної роботи у початковій школі за умов провідної ролі вчителя 
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з метою загального розвитку учнів й формування їхніх ключових 

компетентностей, до яких ми відносимо й комунікативну складову, на засадах 

художнього конструювання: 

• визначення цілей і завдань позакласної роботи з учнями початкової школи 

з метою формування ключових компетентностей особистості, проєктування 

змісту і педагогічних технологій реалізації позакласної роботи; 

• добір методів і форм позакласної роботи з художнього конструювання; 

• проєктування змісту позакласної діяльності учнів початкової школи на 

засадах інтеграції особистісного, компетентнісного й розвивального 

навчання з різних видів художнього конструювання; 

• професійна підготовка організаторів позакласної діяльності (керівників 

гуртків, клубів, об’єднань тощо) до організації розвивального освітнього 

середовища учнів початкової школи у вільний від уроків час на засадах 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій; 

• організація позакласної діяльності з опорою на дитяче самоврядування із 

залученням різновікових груп учнів; 

• залучення до організації й реалізації позакласної роботи батьків учнів, 

співпраця з батьківськими комітетами учнівських колективів. 

Дієвим засобом у реалізації ефективної позакласної роботи, як свідчать 

результати шкільної практики, може стати залучення батьків учнів до 

керівництва гуртками. Так, П. Корольова вважає, що батьки можуть бути 

активними помічниками вчителів, оскільки вони мають різноманітну 

професійну, цікаву інформацію, широкий спектр особистих інтересів та 

улюблених занять. Таким чином, завдання вчителя – добре вивчити здібності, 

можливості, захоплення, таланти батьків своїх учнів, щоб успішно залучати їх 

до позакласної роботи в школі [51]. 

На основі вище викладеного дослідження питання сутності та структури 

художнього конструювання молодших школярів ми вважаємо за доцільне 

зосередитись на дослідженні гурткової форми позакласної роботи учнів, 

оскільки вважаємо її однією з найбільш ефективних у формуванні 
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комунікативної компетентності учнів початкової школи. 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ В ПОЗАКЛАСНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Вивчення стану сформованості комунікативної компетентності 

молодших школярів 

Завдання визначення організаційно-педагогічних умов, методів і прийомів 

формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами 

художнього конструювання у позакласній діяльності передбачає здійснення 

аналізу вихідного стану сформованості цієї якості в учнів початкової школи. 

З метою одержання в підсумку проведеного дослідження прикінцевих 

результатів, що мають переконливі докази їх достовірності, ми додержувалися 

таких правил: добирали методи, що дозволили б упродовж усього дослідження 

спостерігати за динамікою формування комунікативної компетентності учнів 

початкової школи; застосовували методи художнього конструювання в 

позакласній діяльності, що дали можливість одержати необхідний і достатній 

фактичний матеріал для виявлення і побудови об’єктивних закономірностей 

формування комунікативної компетентності учнів. Добір методів дослідження 

ґрунтувався на: 

 вимозі позитивної трансформації об’єкта дослідження;  

 використанні сукупності використаних методів і дослідницьких 

методик, що забезпечували б одержання результатів з формування 

комунікативних компетентностей учнів початкової школи під час художнього 

конструювання; 

 передбаченні можливості практичного використання результатів та 

напрацювань дослідження практиками й дослідниками освітньої галузі. 

У дослідженні ми розглядаємо позакласну діяльність учнів початкової 

школи з художнього конструювання. Ця діяльність відображається у роботі 
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предметного гуртка з трудового навчання, де передбачено вивчення 

різноманітних технік роботи з папером, тканиною, пластиліном, 

конструкторськими наборами, оздоблювальними матеріалами, а також технік 

образотворчого та декоративного мистецтва. В той же час у дослідженні ми 

враховували напрацювання науковців і практиків з цієї проблеми, які зазначають, 

що в позакласній діяльності відсутнє оцінювання учнів, тому її ефективність 

визначається через участь учнів у різних формах і видах позакласної роботи, 

набуття ними особистого досвіду (в нашому дослідженні досвіду художнього 

конструювання і комунікацій в позакласній діяльності), одержання знань про різні 

види людської діяльності, формування певних вмінь і навичок її здійснення; 

сприяння розвитку спільного інтересу в дітей до певної діяльності, підвищення 

їхньої пізнавальної активності. 

Сутність педагогічного експерименту полягала у вивченні стану 

сформованості комунікативної компетентності учнів початкових класів, 

напрацюванню та перевірці ефективності методики формування в молодших 

школярів комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності. У педагогічному дослідженні нами були використані такі 

емпіричні методи дослідження: спостереження, бесіди, опитування, , метод 

експертних оцінок та ін. 

Експериментально-дослідне навчання відбувалось на базі Комунального 

закладу «Загальноосвітня школа I ступеня №5 Вінницької міської ради». 

Організація експериментальної роботи здійснювалась серед учнів 2-х класів, в 

експерименті взяли участь 23 учні, 2 вчителя й 2 асистенти вчителів початкових 

класів, 15 батьків. Для проведення експерименту було визначено такі умови: 

а) добровільна участь учнів в експериментальній позакласній діяльності з 

трудового навчання художньо-конструкторського спрямування; 

б) під час дослідження учні дотримувалися усіх етапів експериментального 

навчання; 
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в) навчання учнів здійснювалося за методикою формування в молодших 

школярів комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності; 

г) кожний етап роботи мав сприяти формуванню в молодших школярів 

комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності.  

Робота з підготовки педагогічного експерименту базувалась на основі 

узагальнення теоретичних положень, які були висвітлені в попередньому розділі, 

а також на висновках, обгрунованих у педагогіці початкової школи. Дослідження 

здійснювалось упродовж 2019-2020 та 2020-2021 навчальних років і складалось з 

констатувального експерименту: 

Констатувальний експеримент (підготовчий). Мета констатувального 

етапу експерименту полягала у необхідності організувати дослідження й 

визначити наявний стан розвитку комунікативної компетентності учнів 

початкової школи на початку педагогічного експерименту. Виокремлена 

компонентна структура комунікативної компетентності молодших школярів (рис. 

1.3) надала нам можливість здійснити дослідження та аналіз стану даної якості в 

учнів у художньо-конструкторській діяльності за такими напрямами: 

мотиваційно-ціннісний, інформаційно-пізнавальний, технологічно-

результативний, єдність результатів яких допоможе виявити наявність в учнів 

вихідного рівня досліджуваної якості. 

З метою діагностичного зрізу даних про стан досліджуваного педагогічного 

явища під час проведення констатувального етапу проводились спостереження за 

художньо-конструкторською діяльністю і розвитком комунікацій учнів у 

позакласній роботі, а також інтерв’ювання учнів початкових класів середньої 

загальноосвітньої школи та анкетування вчителів початкових класів. 

Після аналізу результатів діагностичного зрізу здійснювалось 

напрацювання методики експериментального навчання з формування в молодших 

школярів комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності. 
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Під час констатувального експерименту здійснювалась перевірка стану 

сформованості комунікативної компетентності учнів з використанням 

опитувальника (додаток Б). Аналіз відповідей респондентів свідчить про те, що всі 

учні готові вільно спілкуватися (23 особи - 100%), але частина учнів: а) мають 

труднощі з побудовою питань (7 осіб – 30%), б) неспроможні висловити свою 

думку (5 осіб – 21,7%), в) нездатні логічно переказати послідовність виконання 

певного виробу чи поробки (9 осіб – 39,1%), г) зустрічаються із невмінням або не 

розуміють як толерантно вирішувати конфліктні ситуації (10 осіб – 43,4%).  

17 учнів (73,9%) відповіли, що їм складно знаходити нових друзів, що 

підкреслює низьку мотивацію до спілкування. Ці дані свідчать про те, що 

реальний рівень сформованості у молодших школярів комунікативної 

компетентності засобами художнього конструювання на перому етапі 

експерименту був недостатнім. Але в той же час, застосування різних методів 

дослідження стану розвитку комунікативної компетентності молодших школярів 

(бесіди з учнями, анкетування, тестування тощо) стало одним із ефективних 

засобів формування цієї компетентності в учнів. 

Аналіз результатів діагностики стану сформованості комунікативної 

компетентності учнів початкової школи спонукав нас до напрацювання методики, 

важливою складовою якої стало завдання підвищити рівень комунікативних 

здатностей учнів, поглибити й узагальнити знання учнів з художнього 

конструювання, сформувати вміння й навички комунікативного характеру у 

проєктній діяльності з художнього конструювання. 

На кінець констатувального етапу здійснювалась перевірка ефективності 

методики формування комунікативної компетентності учнів початкової школи 

засобами художнього конструювання. Для залученя експерименту знадобилося 18 

учнів 2-х класів. Під час експерименту учні знайомились з різними техніками 

художнього конструювання. При цьому ми вивчали рівень їхньої зацікавленості 

цим процесом, виявляли й розвивали логічні й творчі здібності учнів, формували 

їхні здатності об’єктивно оцінювати свою роботу та досліджували їхній вплив на 

розвиток комунікативних компетентностей учнів в позакласній діяльності. 
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Метою цього етапу експерименту є визначення вектору розвитку процесу 

формування в молодших школярів комунікативної компетентності засобами 

художнього конструювання та одержання зворотної інформації від учнів щодо 

їхньої зацікавленості й мотивації до художнього конструювання й виготовлення 

виробів та здійснення комунікацій під час позакласної роботи. 

У проведенні дослідження для молодших школярів нами визначені певні 

однакові для всіх учнів умови, які забезпечували об’єктивність одержаних 

результатів і не впливали на результат опитування, а саме: 

 зрозумілість змісту опитування; 

 помірна складність запитань; 

 регламентований час на формулювання відповідей на запитання.  

Було проведено 1 опитування учасників експерименту. Тема першого 

опитування: «Визначення рівня формування в молодших школярів 

комунікативної компетентності засобами художнього конструювання» (Додаток 

Б). Мета опитування: визначити рівень формування в молодших школярів 

комунікативних компетентностей засобами художнього конструювання. В 

позакласній діяльності. Запитання були простими й доступними для дітей. 

Головним завданням було визначити чи є в учнів знання методів і засобів 

художнього конструювання, чи сформовані у них мотивація й певні творчі 

здібності в позакласній діяльності. На опитування відводилось 30 хвилин. Як 

свідчать результати цього дослідження, у молодших школярів було достатньо 

часу обдумати й визначитися з відповідями на запитання. 

У питанні «Що Вам подобається робити під час позакласної діяльності?», 

визначається зацікавленість та мотивація учнів до розвитку їхньої комунікативної 

компетентності засобами художнього конструювання. За інструкцією учні мали 

обрати 4 відповіді, які їм до вподоби. Узагальнений результат відповідей 

представлено у таблиці 2.1.  

Серед відповідей самим популярним виявився варіант «г) Грати у розвиваючі 

ігри», що є реальним відображенням здійснення комунікацій учнів сучасної 

початкової школи. Основними напрямами формування комунікативної 
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компетентності під час розвиваючих ігор вважають: формування й розвиток 

образного й логічного мислення, формування сенсорних здібностей, розвиток 

уваги, пам’яті, уяви, творчих здібностей тощо. 

50% учнівської групи подобається доповідати, брати участь в екскурсіях і 

відвідувати виставки. З пропонованих варіантів відповіді найбільш важко учням 

готуватися до доповіді, що їм не дуже подобається, адже необхідно визначитися з 

темою, добрати матеріал, спроєктувати доповідь та виступити перед аудиторією. 

Тривалість виступу учня має бути незначною (іноді рекомендовано не більше 3-5 

хвилин). За бажанням учня можна застосовувати комп’ютерні технології. Вимоги 

до доповіді такі: говорити голосно, лаконічно й доступно, використовувати 

доступну лексику, якщо є якісь питання запитати у вчителя заздалегідь до виступу, 

не переживати, не поспішати, аргументувати думки тощо. 

Таблиця 2.1. 

Узагальнений результат опитування учасників експерименту 

Відповіді на перше 

запитання 

Кількість учнів, які 

обрали дану відповідь 

% 

А) Вести бесіду( учень – 

учень, учень – вчитель) 

7 учнів 38,9 

Б) Доповідати 9 учнів 50 

В) Створювати щось 

своїми руками 

8 учнів 44,4 

Г) Грати у розвиваючі ігри 11 учнів 61,1 

Ґ) Брати участь у 

екскурсіях 

9 учнів 50 

Д) Відвідувати виставки 9 учнів 50 

 

Учням подобається брати участь у екскурсіях та виставках, адже це чудові 

подорожі, що формують комунікативні зв’язки у колективі, є приємними для учнів 

і не потребують розумового напруження, тому є дуже цікавими для учнів в 

позакласній діяльності і здійснюють значний вплив на формування комунікативної 

компетентності кожного учня. 
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Таким чином нами було визначено, що формат проведення роботи – 

позакласна діяльність з використанням засобів художнього конструювання є 

достатньо цікавим та ефективним способом залучення молодших школярів до 

спільної та особистої творчості, але у той же час показало недостатній рівень 

комунікативної компетенції, що, на нашу думку, може бути підвищений під час 

якісно організованих та цікавих дітям форм роботи, що дозволять їм проявити себе 

та продемонструвати власні напрацювання та здобутки через художнє 

конструювання виробів та поробок. 

 

 

2.2.Модель формування комунікативної компетентності молодших школярів 

засобами художнього конструювання в позакласній діяльності 

Умови, що визначаються як необхідні обставини та роблять можливим 

здійснення, створення, утворення чого-небудь, або сприяють чомусь це 

філософська категорія, що відображає універсальні взаємозв’язки речі та 

чинників, завдяки яким вона виникає й існує. Так, розглядаючи організаційно-

педагогічні умови, що забезпечують формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній роботі 

ми визначаємо форми, методи й технологію організації освітнього процесу як 

цілісної педагогічної системи. Доречним, на нашу думку, буде наступне 

формулювання таких умов як сукупності дидактичних вимог, дидактичних умов 

та способів їх реалізації, в яких концептуально відображено ставлення до змісту 

художньо-конструкторської підготовки учнів та організації такої підготовки в 

початковій школі. Дотримання цих організаційно-педагогічних умов має 

забезпечити досягнення поставленої мети та виразити відношення педагогічного 

процесу формування комунікативної компетентності молодших школярів до 

реальної динамічної дійсності.  

Дидактичними вимогами формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній роботі 

встановимо такі положення:  
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 динаміка розвитку змісту навчання як процесу передачі досвіду попередніх 

поколінь і прогнозованого формування відповідних знань, умінь, навичок та 

досвіду емоційно-ціннісних ставлень; 

 визначення основних напрямів освітнього процесу щодо всебічного й 

гармонійного розвитку особистості молодшого школяра;  

 проєктування структури програми позакласної роботи з художнього 

конструювання, яка забезпечуватиме розвиток системи різнопредметних 

знань і вмінь, а потреба учнів у знаннях буде більшою за їх здобуття; 

 диференціація художньо-конструторської підготовки молодших школярів з 

метою подолання криз у формуванні особистості й безперервність освіти та 

самоосвіти молодшого школяра; 

 забезпечення тематичної й хронологічної узгодженості програм з трудового 

навчання в початковій школі та позакласної роботи (програма гуртка, 

об’єднання, масових заходів); 

 раціональний добір і узгодженість методів, форм і засобів формування 

системи ключових і предметних компетентностей молодших школярів;  

 безперервне використання й розвиток пропедевтичних знань у вигляді понять 

та їх систем у художньо-конструкторській діяльності учнів; 

 накопичення даних, що відображають рівень сформованості й динаміку 

особистісних і трудових якостей учнів; 

 коюж.ординація педагогічних дій вчителів початкової та базової школи;  

 розвиток мотивації учнів до художньо-конструкторської діяльності в 

позакласній роботі, поетапне становлення особистості молодшого школяра як 

рівноправного учасника колективної діяльності з формування комунікативної 

компетентності. 

Відповідно до встановлених вимог зазначимо дидактичні умови 

формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами 

художнього конструювання в позакласній роботі, а саме:  

 проєктування (встановлення цілей і задач навчання й виховання) й реалізація 

єдиної скоординованої програми поетапного формування ключових і 



41 

предметних компетентностей відповідно до інтегративних, базових якостей і 

видів діяльності учнів; 

 встановлення основних етапів формування системи взаємопов’язаних 

художньо-конструкторських знань і вмінь, навичок та досвіду творчої 

діяльності особистості; визначення основних структурних елементів курсу, 

розділу, теми, що підлягають вивченню (факти, поняття, закономірності);  

 розробка критеріальної основи для визначення ефективності позакласної 

роботи з художнього конструювання;  

 використання можливостей і вдосконалення інформаційно-предметного та 

матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;  

 виявлення, проєктування й моделювання систем міжпредметних зв’язків в 

позакласній роботі;  

 встановлення зв’язків між поняттями, що вивчаються, і попередніми знаннями 

і вміннями із залученням сформованих понять до розв’язання завдань;  

 урахування вікових особливостей, індивідуальних відмінностей учнів у 

процесі формування комунікативної компетентності молодших школярів 

засобами художнього конструювання в позакласній роботі та рівня 

пропедевтичної підготовки учнів до цієї діяльності;  

 педагогічна співпраця щодо змістового наповнення й організації навчання, 

вдосконалення навчально-методичного й програмного забезпечення 

дисциплін;  

 моніторингові дослідження ефективності методики формування 

комунікативної компетентності молодших школярів засобами художнього 

конструювання в позакласній роботі; проєктування та моделювання процесу 

формування комунікативної компетентності молодших школярів. 

Способами реалізації процесу формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній роботі, 

що відповідатимуть дидактичним вимогам та умовам організації навчання 

пропонуються наступні дії педагогів: актуалізація сформованих і базових понять, 

знань і вмінь у свідомості учнів, виокремлення опорних знань, створення 
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емоційного настрою учнів і вчителів у процесі навчання, реалізація дидактичних 

принципів навчання й виховання, раціональний добір змісту, методів, 

організаційних форм і засобів навчання, удосконалення педагогічної майстерності 

вчителів, створення навчально-методичного забезпечення позакласної роботи із 

системами міжпредметних зв’язків, оптимальне сполучення дидактичних 

прийомів викладу і встановлення їхньої раціональної послідовності для розвитку 

пізнавальних здібностей учнів, перехід від індуктивного до гіпотетико-

дедуктивного абстрактного викладу матеріалу, застосування системи 

педагогічного моніторингу, прогнозування результатів художньо-

конструкторської діяльності й розвитку комунікативної компетентності 

молодших школярів як інтегральної характеристики особистості. 

Особливою педагогічною умовою, що сприятиме успішності процесу 

формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами 

художнього конструювання в позакласній роботі є пізнавальна діяльність, що 

ґрунтується на свідомому баченні перспективи розгортання процесу учіння, 

уявленні про місце й роль художнього конструювання і видів діяльності у 

власному розвитку, переростанні свідомого ставлення до учіння у свідому участь 

в освітньому процесі. Узагальнення наведених організаційно-педагогічних умов 

надало можливість створити відповідну модель формування комунікативної 

компетентності молодших школярів засобами художнього конструювання в 

позакласній роботі ( Додаток Д). 

Ця модель відображає теоретичний аспект дослідження. У напрацюванні 

методики позакласної роботи з художнього конструювання молодших школярів 

ми скористалися науковими й методичними напрацюваннями викладачів 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського з теорії і методики навчання у початковій школі, а саме: 

Н. Лазаренко (розвиток культури мовлення як складової ключових 

компетентностей особистості) [58]; О. Голюк (розвиток творчої уяви дітей 

дошкільного віку) [23], Л. Cтаровойт (творчий розвиток молодших школярів у 

процесі трудового навчання) [95]; А. Хіля (формування дітей з функціональними 
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обмеженнями системи знань сенсожиттєвого характеру засобами арт-терапії) [59]; 

О. Демченко (виховні ситуації в ососбистісно зорієнтованому просторі початкової 

школи) [30] та ін. 

На основі розробленої моделі ми звернулися до наступної структури 

комунікативної компетентності учнів, що поділяють на три змістові лінії – 

компоненти, інтегральна здатність учнів, сформовані здатності. Вчені 

зазначають, що готовность до відповідної діяльності має такі структурні 

компоненти: мотиваційний – позитивне ставлення до певного виду діяльності, 

бажання ним займатись; когнітивний – наявність необхідних знань, уявлень; 

особистісний – володіння способами та прийомами, необхідними для певного 

виду діяльності; поведінковий – самоконтроль, здатність відчувати задоволення 

від роботи тощо. Згідно з провідними ідеями сучасності структура готовності 

до діяльності постає як сукупність трьох взаємопов’язаних компонентів, які 

охоплюють мотиваційну, когнітивну та особистісну сфери та мають наступну 

структуру: когнітивний включає моральні уявлення, моральні поняття, 

моральні знання; світоглядний містить моральні переконання, моральні 

ціннісні орієнтації, ставлення, інтерес до моральних потреб; поведінковий 

поєднує моральний мотив та моральні стосунки; емоційний включає всі 

моральні почуття.  

Інтегральна здітність учнів вчить формувати мотиваційно-ціннісну 

основу спілкування; оволодівати й застосовувати знання, уміння й навички; 

встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми, використовуючи 

різні способи взаємодії; ефективно працювати в групах; володіти соціальними 

ролями. Сформовані компетентності дають змогу розвити комунікативно-

мовленнєву, соціально-перцептивну та інтерактивну здітності (рис. 2.2.1) . 

Складові комунікативної компетентності учнів являються важливими 

компонентами у навчанні. Їх подаляються на чотири позиції, а саме: знання, 

уміння, навички та досвід. Знання – це соціальний та історичний досвід, 

узагальнений теоретично, і результат оволодіння людиною реальності та знань. 

Знання піднімає діяльність на вищий рівень обізнаності та підвищує 
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впевненість особистості у правильності її дій. Неможливо здійснювати 

діяльність без знань. У груповій роботі знання можна передати двома 

способами – через вербальне і невербальне спілкування.  

 

 

Рис. 2.2.1. Структура комунікативної компетентності учнів 

 

Уміння – готовність особистості успішно виконувати певні види 

діяльності, спираючись на знання та вміння. Ця здатність формується, коли учні 

виконують різні завдання. Формування навичок залежить від умов навчання, 

організації навчального процесу та особливостей особистості учнів. Наприклад, 

слухати, чітко висловлювати думки, бути в команді, визнавати внесок інших, 

оцінювати здібності й спільну діяльність.  

Навичкою, вважають ідеальні рухи, які досягаються завдяки 

багаторазовій практиці. Ознакою формування навичок є якість дій, а не ступінь 

автоматизації. Застосовуючи до навчального процесу різні прийоми та методи 

(проблемне навчання, програмне навчання, практичне навчання тощо), можна 

сформувати вміння та навички на основі знань. Прикладом навичок є ефективне 

спілкування, вміння співчувати, спільно працювати та допомагати один одному 

в процесі художнього конструювання.  
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Остання складова, яка також важлива в комунікативній компетентності 

молодшого школяра – досвід. Це відображення в свідомості людини законів 

об’єктивного світу та соціальної практики, і він отримується завдяки активним 

практичним знанням. Прикладом досвіду в комунікативній компетентності є 

спілкування у малій групі, взаємодії між однокласниками, спілкування взагалі 

(рис. 2.2.2.). 

 

 

Рис. 2.2.2. Складові комунікативної компетентності молодших школярів. 

 

Форми організації позакласної роботи у початковій школі можуть бути 

масові, групові, індивідуальні. Їх також розрізняють за характером: навчальні 

(олімпіади, предметні тижні), виховні (свята, збори, лінійки, фестивалі, 

виставки, екскурсії, ігри-подорожі, конкурси, вікторини) та розвивальні 

(конференції, майстер-класи, виставки, проєкти). Вони можуть бути 

організовані у форматі об’єднання: факультативи, товариства, гуртки, театри, 

патрулі, загони. А також ефективно застовувати доповіді, реферати, посібники, 

спостереження, проєкти (освітні, художньо-конструкторські, комунікаційні 

тощо) для досягнення основної мети такого роду діяльності, яка в нашому 

випадку стосується формування комунікативної компетентності.  

Знання: групової роботи, способів вербального і 
невербального спілкування.

Уміння: слухати, чітко висловлювати думки, 
бути в команді, визнавати внесок інших, 
оцінювати дібності й спільну діяльність.

Навички: ефективно спілкуватися, співчувати, 
спільно працювати та співробітничати.

Досвід:  спілкування у малій групі, взаємодії 
між однокласниками, спілкування.
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Організаційно-педагогічні умови формування комунікативної 

компетентності через художнє конструювання молодших школярів – це 

організоване цілеспрямоване спостереження дітьми предметного середовища і 

розуміння утилітарної і естетичної сутності предметів, що їх оточують, вміння  
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Рис. 2.2.3. Організаційно-педагогічні умови формування художньо-

конструкторських здібностей молодших школярів 
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висловлювати свою думку щодо оточуючого світу речей та власної художньо-

творчої діяльності. Залучення дітей до художньо-конструкторської діяльності з 

урахуванням її провідних принципів: єдності утилітарного й естетичного, 

пошук та конструювання нетрадиційних форм, гармонійної єдності, активної 

співтворчості. Використання на заняттях з конструювання методів і прийомів 

творчого пошуку: декомпозиція і послідовне наближення, асоціативний 

прийом, несподівані заборони, спосіб абсурду, асоціативний прийом, 

синектика, проєктування об’єкта тощо (рис.2.2.3.) створюють передумови для 

розкриття комунікативного та творчого потенціалу особистості в їх поеднанні. 

Отже, процес формування комунікативної компетентності молодших 

школярів засобами художнього конструювання в позакласній діяльності ми 

розглядаємо як спеціально організований та цілеспрямований процес 

оволодіння молодшим школярем знаннями, вміннями й навичками художнього 

конструювання у взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу з метою 

формування здатності молодших школярів до відповідальної комунікативної 

взаємодії відповідно до власних бажань, виробничої необхідності та цілей у 

контексті загальнолюдських цінностей, гуманності та суспільної етики. 

 

2.3. Орієнтовна програма формування комунікативної компетентності 

молодших школярів засобами художнього конструювання в позакласній 

діяльності 

Позакласна робота в школі являється невід’ємною частиною освітнього 

процесу. Над програмою позакласної роботи можуть співпрацювати декілька 

педагогів. Наприклад, вчитель початкових класів, вчитель-вихователь, вчитель 

образотворчого мистецтва, вчителі-предметники (української мови, трудового 

навчання тощо). У позакласній роботі особлива увага приділяється набуттю 

умінь і навичок, котрі учні можуть застосовувати у власному житті. В цих 

умовах «невимушеного» навчання учні детально ознайомлюються з 

образотворчими техніками (аплікацією, мозаїкою тощо), вивчають способи 
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художнього конструювання виробів (орігамі, витинанка, ліплення, 

соломоплетіння тощо) та різні матеріали. 

Відомо, що учні не завжди усвідомлюють свої інтереси, здібності, 

схильності і тому не можуть мотивувати свої бажання. Тому проведення різних 

форм позакласної роботи з художнього конструювання активізує школярів, 

привертає їхню увагу до тієї, або іншої галузі науки, техніки, мистецтва, а 

спілкування з однолітками чи іншими дітьми в різновіковій групі дозволяє їм 

співставляти свої знання зі знаннями інших і змотивувати себе до пізнання 

нового. Так під час масових і групових заходів здійснюється диференціація 

інтересів учнів за певними нахилами, а в індивідуальній формі організації 

роботи кожний з учнів одержує завдання і виконує його незалежно від інших. 

Педагогічна цінність індивідуальних форм полягає перш за все в тому, що вони 

забезпечують активну пізнавальну діяльність кожного учня, дозволяючи йому 

працювати в посильному темпі. Вчитель може диференціювати завдання, 

враховуючи індивідуальні особливості дітей. Це може бути виконання творчого 

завдання або проєкту, розв’язання завдань з виробничим змістом, підготовка 

доповідей, виступів або повідомлень міжпредметного змісту тощо. Таку роботу 

варто практикувати постійно, оскільки інтерес в учнів може проявитися в різний 

час і на різному за змістом матеріалі. Так, в художньому конструюванні одного учня 

можуть зацікавити техніки декортивно-ужиткового мистецтва, іншого – технічна 

творчість. Таким чином, індивідуальна робота сприяє посиленню колективного 

досвіду роботи, крім того, попереджується можливість прояву таких небажаних 

якостей, як заспокоєність досягнутим результатом, зазнайство тощо. 

У нашому дослідженні ми пропонуємо зосередити увагу на групових 

інтерактивних формах організації позакласної діяльності з художнього 

конструювання (робота в парах, кооперативне навчання, проєктна технологія), 

коли учні мають можливість комунікувати в навчанні та розвивати предметні 

компетентності. Учні можуть виконувати комплексні завдання, що дозволяють 

найбільш повно моделювати певні умови і потребують об’єднання зусиль 

багатьох учнів і розподілу роботи між ними. Вони сприяють розвитку 
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художньо-конструкторської підготовки й світогляду учнів, формуванню й 

закріпленню певних трудових умінь і навичок, розвитку здібностей спільної 

творчої діяльності. 

У позакласній діяльності робота над виробом включає складання 

обґрунтованого плану дій, що може формуватися й коригуватися впродовж 

усього періоду його виконання, а також під час діяльності щодо маркетингу 

(вивчення попиту та пропозиції), художнього конструювання, технологічного 

планування, виготовлення виробу і його реалізації. Саме тому використання 

методу проєктів у позакласній роботі з художнього конструювання дає змогу 

реально інтегрувати різнонаукові знання і вміння учнів. Робота над проєктом у 

групі або колективі дає змогу сформувати в учнів певні особистісні якості, адже 

об’єднання їх за інтересами забезпечує виконання різних ролей у процесі 

діяльності, формує такі елементи культури праці: почуття колективізму, 

взаємодопомоги, уміння та навички виконувати доручену роботу якісно і у 

встановлені терміни, старанність і сумлінність у роботі. Робота в колективі 

розвиває комунікативні здібності, забезпечує свободу вираження ідей, їх 

відстоювання і водночас формує доброзичливі міжособистісні стосунки за 

будь-яких обставин. 

Проте не будь-яке використання вчителем різних методик в процесі 

позакласної роботи є надійним засобом формування навичок художньо-

конструкторської діяльності і комунікацій. В організації позакласної роботи 

вчителеві початкової школи варто враховувати наступні умови. 

1) Не варто допускати спрощеного трактування завдання. Багато вчителів 

навчають дітей практично за предметно-операційною системою 

визначаючи конкретні завдання, які вони називають проєктами. Варто 

враховувати, що сама реалізація проєктних завдань, особливо якщо вона 

спрощена, не буде ефективно розвивати творче мислення, спонукати до 

саморозвитку, не буде формувати культуру праці, навички самоосвіти, 

саморозвитку, самоаналізу, а тим більше не стане шляхом, що призведе до 

творчого розвитку особистості. 
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2) Доцільно застосовувати різні інноваційні технології в позакласній роботі з 

художнього конструювання і розширювати спектр виконання 

міждисциплінарних проєктів у позаурочний час. Тоді цінності, достойні 

поширення, культура праці будуть прищеплюватися в процесі навчання 

різних знань в урочній і позакласній діяльності, що призведе до реалізації 

міжпредметних зв’язків і до усвідомлення того, що в реальному житті учням 

доведеться зустрічатися саме з комплексними проблемами. 

3) Впровадження інноваційних технологій вимагає серйозної методичної 

підготовки вчителів, що визначає їх ефективність. 

4) Не варто допускати перебільшеного оптимізму. Безумовно, проєктно-

технологічна діяльність відкриває нові позитивні можливості. Однак, якщо 

вчитель не використовуватиме науково обґрунтовану методику проведення 

занять і пропонуватиме виконання лише індивідуальних проєктів, то в 

окремих учнів може розвитися індивідуалізм.  

5) Варто оптимально поєднувати організацію виконання групових і 

колективних завдань, використовувати різні організаційні форми навчання 

в художньо-конструкторській діяльності учнів. 

Проєктна система навчання в позакласній діяльності з художнього 

конструювання має такі переваги й можливості щодо формування в учнів 

комунікативних здатностей та системи знань і трудових умінь:  

• зміна традиційної класно-урочної системи в бік гнучкості і мобільності 

сприяє формуванню в учнів таких елементів культури праці, як 

комунікабельність і мобільність, що є важливим у сучасному динамічному 

суспільстві; 

• за умов правильної організації проєктування сприяє засвоєнню 

інтегрованих теоретичних знань, оволодінню системою художньо-

конструкторських умінь і навичок, набуттю досвіду планування й 

організації діяльності з художнього конструювання;  

• дає змогу вчителеві зреалізувати особистісно зорієнтований підхід, 

забезпечити динаміку мотиваційної структури, розвивати в дитині творчу 
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особистість, постійно стимулювати інтерес до пошуку й діяльності. 

Сучасними й дієвими груповими організаційними формами позакласної 

діяльності з художнього конструювання є гурткова робота, клуби, об’єднання, 

інтелектуальні ігрові комплекси, вікторини, турніри, конкурси, свята, екскурсії 

тощо. 

Головним завданням позакласної роботи з трудового навчання та 

образотворчого мистецтва є набуття, поглиблення й узагальнення знань, умінь 

та навичок учнів, виховання естетичних смаків та формування здатностей 

розуміти й творити прекрасне. В учнів формуються знання не лише про 

мистецтво чи технології, але й розуміння творчості художників та митців, 

роботи конструкторів та дизайнерів. 

Наприклад, орігамі – усім відоме як мистецтво складання паперу. 

Складання фігурок чи квітів - дуже захоплююче заняття для учнів. Вперше учні 

знайомляться з орігамі у першому класі, коли їх навчають основних правил 

згинання паперу. В інших класах початкової школи орігамі вивчають більш 

поглиблено. Під час виготовлення орігамі в учнів розвивається фантазія, уява, 

просторове мислення, моторика рук, виховується естетичний смак, акуратність, 

працьовитість, терпіння і зосередженість. 

Витинанка є одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва, що 

виникло в Китаї за умов розвитку паперового виробництва. Першими 

українськими витинанками були прості прикраси, вирізані з кольорового 

паперу. Під час виготовлення витинанки в учнів формуються навички роботи з 

папером, розвиваються конструктивні здібності, уява, фантазія, а також  

виховується інтерес до декоративно-ужиткового мистецтва рідного краю. 

Ліплення – це вид образотворчого мистецтва, що полягає у створенні 

фігур з м’яких матеріалів, таких як пластилін, солоне тісто, полімерна глина 

тощо. Заняття з ліплення сприяють розвитку розумових здібностей дітей, 

розширенню художнього світогляду учнів, формуванню творчого ставлення до 

навколишнього світу. 
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Аплікацію називають видом художньої діяльності і способом роботи з 

різними матеріалами: папером, тканиною, шкірою, бісером, нитками, 

висушеним листям, крупами й іншими природними матеріалами тощо. Під час 

роботи з аплікацією учні знайомляться з видами матеріалів, їх структурою та 

способами використання. Заняття з аплікацією формують у дітей уміння бачити 

й передавати красу й сутність дійсності, художній смак, вміння працювати з 

різноманітними матеріалами й поєднувати кольори, відтінки, створювати 

вироби тощо.  

Отже, позакласна робота спрямована не лише спостереження учнями 

прекрасного, але й на створення художніх і технологічних об’єктів – 

перетворювальну діяльність учнів в умовах мотивації й активації спілкування й 

комунікацій учнів. Результатом ефективної позакласної роботи є сформовані 

здатності учнів до самостійного виконання виробів, внесення коректив у власну 

діяльність, доповнення виробів своїми ідеями. Творчість – це важлива складова 

не лише урочного освітнього процесу, але й процесу розвитку творчих 

здібностей учнів в позакласній художньо-конструкторській діяльності, 

формуванні смаків, розвитку світогляду, умінь аналізувати, творити, працювати 

самостійно або в колективі, проєктувати вироби, характеризувати послідовність 

їх виконання і розвивати свою творчу активність й комунікативні здатності. 

Варто зазначити, що в позакласній роботі доцільно використовувати 

технології медіаосвіти, що нині продуктивно напрацьовуються й розвиваються 

в інформаційному освітньому просторі, і передбачають організацію й 

проведення мультимедійних занять та занять з мультимедійною підтримкою 

(використання мультимедіапрезентацій, медіатренажерів, електронних 

мультимедіавидань). Мультимедійні інновації мають великий потенціал для 

формування навичок спілкування учнів, оскільки навчальний процес 

неможливо уявити без використання комп’ютерних технологій. 

У нашому дослідженні для формування комунікативної компетентності 

учнів початкової школи у позакласній роботі з художнього конструювання ми 

обрали технології інтерактивного навчання, цільове призначення яких полягає 



54 

в тому, що діти вчаться співпрацювати; у процесі діалогу, полілогу в них 

формуються комунікативні вміння та навички. Модель упровадження 

технологій інтерактивної позакласної роботи з художнього конструювання 

може бути представлена наступним чином (Таблиця 2.2.). 

Таблиця 2.2. 

Методи інтерактивної позакласної роботи в початковій школі 

Технології інтерактивної позакласної роботи в початковій школі 

Цілісна технологія Упровадження Елементи технології 

Технологія 

інтерактивного заняття 

Технології 

кооперативного навчання 

 

 

 

Технології колективно-

групового навчання 

 

 

 

Технології ситуативного 

моделювання 

 

 

 

Технології опрацювання 

дискусійних питань 

Робота в парах, Карусель 

та ін. 

 

 

 

Мозковий штурм, Дерево 

рішень та ін. 

 

 

 

Розігрування ситуацій, 

Імітаційні ігри та ін. 

 

 

 

Метод ситуацій, дискусія 

та ін 

 

Технологічне заняття з 

художнього 

конструювання 

 

Технологічні етапи: 

1. Мотивація  

2. Оголошення, 

представлення теми та 

очікуваних навчальних 

результатів  

3. Надання необхідної 

інформації  

4. Інтерактивна вправа  

5. Підбиття підсумків, 

оцінювання результатів 

заняття 

 

Ми бачимо педагогічні завдання з інтерактивної методики формування в 

молодших школярів комунікативної компетентності засобами художнього 

конструювання в позакласній діяльності наступним чином: 

1. сформувати систему знань учнів про проєктування виробів і методи 

художнього конструювання, поглибити й розширити знання учнів 

початкової школи та їхню комунікативну компетентність засобами 

художнього конструювання в позакласній діяльності; 

2. Визначити зміст навчання учнів методів художнього конструювання; 

3. Навчити учнів співпрацювати у колективі; 

4. Розвивати уяву, творчу діяльність, світогляд тощо; 
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5. Навчити учнів застосовувати знання у технічній і художній творчості; 

6. Підвищити рівень формування в молодших школярів комунікативної 

компетентності засобами художнього конструювання в позакласній 

діяльності. 

Інтерактивні технології кооперативного навчання в позакласній 

діяльності молодших школярів полягають у тому, що парна й групова робота 

організовується під час засвоєння й практичного застосування знань, умінь та 

навичок. Цей процес може використовуватися на різних етапах художнього 

конструювання. Наведемо окремі приклади інтерактивних занять і вправ. 

Робота в парах дозволяє швидко виконати вправи, котрі за інших умов 

потребують великої затрати часу (обговорення короткого тексту, оформлення 

письмового документу; інтерв’ю й визначення ставлення партнера до певного 

питання, пояснення, відеодемонстрація чи інша навчальна діяльність; 

критичний аналіз чи редагування творчої роботи один одного; формулювання 

підсумків заняття чи серії занять певного спрямування; напрацювання питань 

до вчителя або до інших учнів; аналіз проблеми, вправи чи експерименту; 

оцінка один одного; відповіді на запитання вчителя; порівняння робіт учнів). 

Робота в парах під час позакласної діяльності з художнього 

конструювання дає можливість учителю охопити своєю увагою більшу частину 

групи учнів. Проведені спостереження за художньо-конструкторською 

діяльністю учнів під час позакласної роботи дають підстави стверджувати, що 

до недоліків цієї інтерактивної вправи можна віднести такі: 

І. Учні 1-4 класів не завжди беруть активну участь у обговореннях, 

орієнтуючись більше на виконавчу роботу. Це частково пояснюється тим, що 

діти мають нижчий рівень самостійності, ніж учні базової  школи. 

2. Тривале обговорення втомлює учнів цього віку і викликає у них 

нудьгування, зниження зацікавленості до уроку. 

З. Робота в парах може застосовуватися в 1-4-х класах лише 

фрагментарно під час обговорення нескладних завдань за активної підтримки 

учителя або під час повторення вивченого матеріалу. Отже, включення цієї 
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вправи до структури заняття в позакласній роботі має забирати не більше 5% 

загального часу. 

Діяльність учнів в ротаційних (змінюваних) трійках є подібною до 

роботи в парах. Ця версія спільного навчання може сприяти активному та 

ретельному аналізу та обговоренню нових матеріалів з метою розуміння, 

консолідації та засвоєння нових матеріалів. Головна відмінність цього методу 

від попереднього полягає в тому, що вчитель формує трійки, які потім рухають 

в групі учнів за годинниковою або проти годинникової стрілки. До переваг, у 

методичному плані, можна віднести можливість учителя працювати з усією 

групою учнів майже одночасно. Значно зростає кількість обговорюваних 

питань у порівнянні з традиційним методом бесіди. Одним з головних недоліків 

цієї вправи, з точки зору методики, є необхідність окремо витрачати час на 

засвоєння учнями правил, за якими виконується вправа. Крім того, вчитель 

витрачає час на додаткові пояснення мети та правил виконання цієї вправи 

тощо. Тому цю вправу недоцільно використовувати з молодшими школярами. 

«Два – чотири – всі разом» – це ще одна форма спільного навчання, яка 

бере свій початок від роботи у поєднанні та є ефективною для розвитку навичок 

групового спілкування, переконливості та навичок обговорення. Суть цього 

методу полягає в тому, що діти спочатку повинні обговорювати в парах, а потім 

у групах по чотири, щоб обговорити проблеми, виявлені вчителем. Пари 

обов’язково мають дійти згоди — це головне, що відрізняє даний метод від 

попередніх і одночасно ускладнює його з точки зору методики. Це пояснюється 

тим, що часу на те, щоб діти не лише обговорили певне завдання й дійшли 

згоди, треба значно більше, ніж у попередніх вправах. Часто вчителі спрощують 

цей варіант - учні лише обговорюють завдання, а рішення приймається спільно 

всім класом. 

«Карусель» - це форма спільного навчання, яка є найбільш ефективною 

для всіх учасників одночасно брати участь в активних позакласних заходах 

Роботу в групі організовують так, щоб кожен учень мав можливість працювати 

із своїм однокласником: діти сідають по колу один навпроти одного, причому 



57 

утворюється як внутрішнє, так і зовнішнє коло. Внутрішнє коло учасників 

вправи, як правило, нерухоме. Зовнішнє коло рухається, і з часом кожен учень 

обговорює визначене вчителем завдання з усіма учнями групи. Ця технологія 

може застосовуватися під час художнього конструювання виробів на заняттях 

гуртка або іншого учнівського об’єднання для вирішення наступних завдань: 

для обговорення будь-якої серйозної проблеми з абсолютно протилежних 

позицій - обговорення проблемного завдання, творчого завдання, вибір 

проблеми для подальшої розробки проєкту тощо; для збирання інформації з 

певної проблеми, за якою розробляється проєкт; для поглиблення вивчення 

обсягу й глибини наявних знань; для розвитку вмінння аргументувати власну 

позицію в процесі пошуку та представлення конкретних дизайнерських рішень.  

Однією з головних переваг цієї вправи є її певна «універсальність»: її 

можна застосовувати як на початку проєктної діяльності - під час вибору теми 

проєкту, так і під час обговорення й пошуку певної форми або конструкції 

виробу; в ході остаточного обговорення або захисту учнями готового проєкту. 

Серед суттєвих недоліків цієї вправи є наступні: учнів необхідно 

розташувати по колу, що іноді незручно в умовах шкільного класу; вправу 

необхідно проводити швидко, оскільки вона забирає багато навчального часу, 

тому учні мають добре розуміти, що від них вимагає учитель: яка мета вправи, 

очікувані результати, послідовність виконання тощо. Підсумовуючи вище 

викладене можна стверджувати, що описана технологія роботи в групах може 

буде посильною для дітей 3-4 класів. 

Робота в малих групах. Роботу в групах слід використовувати для 

вирішення складних проблем, які потребують колективного вирішення. Групи 

можна використовувати, коли завдання вимагають спільної роботи, а не 

індивідуальної роботи. Різновиди є такі. 

1. «Діалог». Суть полягає в тому, що група шукає узгодженого рішення 

разом. Це відображено в остаточному тексті, переліку функцій, схемі тощо. 

Діалог не включає конфронтацію, критику позиції групи. Вся увага зосереджена 

на сильних сторонах інших. Група учнів поділяється на 3-6 робочих груп і групу 
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експертів з сильних учнів. Робочі групи отримують завдання, яке вони мають 

виконати за певний час. Команда експертів виконує завдання складнішого 

рівня, спостерігає за роботою команди та контролює час. В кінці роботи 

представники кожної робочої групи виступають із заключною промовою. Потім 

один спікер з кожної групи виступає по черзі. Експерти фіксують загальні 

думки, і пропонують загальну відповідь на питання. Група і експерти 

обговорюють, а остаточний віріант записується в зошиті. Цей метод дає 

можливість кожному учаснику висловити власні думки і відстояти свою 

позицію. 

2. «Синтез думок». Мета та початковий етап дуже схожі на попередній 

варіант групової роботи. Однак після дискусії в групі та виконання завдань учні 

не писатимуть на дошці, а передаватимуть версію іншим групам, які 

додаватимуть власні ідеї та підкреслюватимуть моменти, з якими вони не 

згодні. Опрацьовані таким чином аркуші передаються експертам, які потім 

порівнюють свої відповіді з аркушами та складають загальний звіт, який 

обговорюватимуть усі учасники. 

3. «Спільний проєкт». Даний метод має схожу мету та об та об’єднання 

в групи, що й діалог. Але завдання, покладені на групу, мають різний зміст і 

вирішують проблему по-різному.Після закінчення роботи кожна група звітує та 

записує певні правила на дошці. Потім відповіді груп формуються в один 

спільний проект, який розглядається і доповнюється групою експертів. 

 4. «Пошук інформації». Один з видів прикладу роботи в малих групах – 

це колективний пошук інформації, як правило, доповнення до інформації. 

Використовується для «оживлення» нецікавого матеріалу. Відповіді на 

питання, які розроблені для груп, можна знайти в різних джерелах, такі як: 

конспекти лекцій, документи, підручники, довідкові публікації, інформація, 

доступна на комп’ютері; артефакти (пам’ятки матеріальної культури), 

обладнання. 

Учні формуються в групи. Кожна група отримує запитання з теми щодо 

заняття. Визначається період часу за який групи повинні виконати пошук та 
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аналіз інформації. Наприкінці заняття заслуховуються повідомлення груп, котрі 

потім повторюються і, можливо, поширюються всією групою учнів. 

5. «Коло ідей» (Раунд Робін, кругова система). Метою «Кола ідей» є 

вирішення суперечливих питань, створення списку ідей та надання 

можливостей всім учням взяти участь в обговоренні проблеми. Цей прийом 

застосовується, коли всі групи повинні виконувати одне й те ж саме завдання, 

яке складається з кількох питань, які представлені по черзі. Коли група виконує 

завдання і готова надати інформацію, кожна з них по черзі розмовляє про один 

аспект обговорюваної проблеми. Продовжуючи по колу, вчитель опитує всі 

групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Таким чином кожна група може 

ділитися результатами своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перший 

виступаючий надає всю інформацію. Крім того, результати можуть 

відображатися не тільки в групах, але і результати одного завдання можуть 

відображатися у вигляді кола. Цей метод ефективний для вирішення проблеми. 

Для створення списку думок, точок зору можна запропонувати кожному учневі 

по черзі запропонувати одну ідею усно або написати свою думку чи ідею на 

картці-індексі без імені. Вчитель збирає всі картки та перелічує ідеї, згадані на 

дошці, або використовує інформацію, що міститься в картках, для початку 

дискусії. 

Підсумовуючи викладений аналіз методів залучення учнів у малі групи 

можна стверджувати, що вони можуть застосовуватись учителем під час 

виконання перших етапів проєктування. Але їхнє застосвування має бути 

ретельно підготовлене: необхідно сформувати в учнів поняттєво-категорійний 

апарат художнього конструювання для їхньої вікової категорії, розвити певні 

уміння. Саме тоді їхня увага може більшою мірою переключатися на правила й 

вимоги до виконуваних вправ. В позакласній роботі з молодшими школярами 

застосовувати більш доцільним буде застосування колективного проєктування, 

тому що робота в групах вимагає більшої самостійності й зменшення кількості 

учасників в групі.  
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Інтерактивні технології колективно-групового навчання 

передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всієї групи учнів. 

1. Обговорення проблеми в загальному колі. Це загальновідома 

технологія, яка зазвичай застосовується в поєднанні з іншими технологіями. Її 

мета – з’ясувати певні нормативні акти, привернути увагу учнів до складних 

або проблемних питань у матеріалі, мотивації до пізнавальної діяльності, 

оновлення базових знань тощо Вчителі повинні заохочувати всіх до участі та 

обговорення. 

2. «Мікрофон». Ідея цієї інтерактивної вправи полягає в тому, що вчитель 

пропонує учням швидко висловити свою думку щодо певної проблеми кількома 

реченнями. Учитель пропонує класу уявний мікрофон, який передається від 

учня до учня для висловлення думок. Перевага цього методу полягає в тому, що 

немає необхідності розподіляти учнів на різні групи, що є більш прийнятним 

для молодших школярів. Недоліком може бути те, що діти цього віку не завжди 

готові висловлювати свою думку як самостійні ідеї. 

3. «Незакінчене речення». Цей прийом, як правило використовується у 

поєднанні з «Мікрофоном», що   дає можливість поглиблено працювати над  

висловленням власних думок, порівнювати їх з іншими. Застосування цього 

методу дозволяє слухачам долати стереотипи, вільніше говорити на 

запропоновані теми та практикувати короткі, але переконливі мовленнєві 

навички. Визначившись із темою,  учні будуть в колі ідей або використовуючи 

уявний мікрофон, а потім учитель сформулює неповне речення і попросить 

учнів його закінчити. Кожний наступний учасник обговорення повинен 

починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими 

реченнями, наприклад: «Сьогодні для мене найбільш важливим відкриттям 

було...» або «Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...», або « Це 

рішення було прийнято тому, що...» тощо. 

4. Мозковий штурм – використовуються для розробки кількох рішень 

конкретних проблем. Порівняно з попередньою версією, інтерактивний метод 

роботи цієї версії більше підходить для роботи з учнями 4 клас. Це пов’язано з 
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тим, що для молодших школярів, які перебувають на певному етапі на ранніх 

етапах художнього дизайну, повинні наслідувати конкретний приклад, 

навчаючи конкретних методів роботи чи вправ. Учитель подає частину думки 

(у формі незакінченого речення), а учню потрібно доповнити її власною 

думкою. Мозковий штурм спонукає студентів використовувати свою фантазію 

та творчі здібності та дає їм можливість вільно висловлювати свої ідеї. 

Ідея цього методу полягає в тому, що одна група учнів (генератори ідей) 

висловлює якомога більше думок, тоді як інша група студентів (експертів) дає 

їм оцінку та відбирає найцінніші думки та ідеї. До переваг цього робочого 

методу належать: робота охоплює більшість людей у класі, а дискусія є 

колективною, що особливо важливо на ранніх етапах навчання мистецтву та 

дизайну. Групова дискусія заохочує учнів проявити свою фантазію та 

креативність та дозволяє їм вільно висловлювати свої ідеї. До недоліків можна 

віднести що, учні не завжди можуть проводити експертні оцінки висловлених 

ідей, а пошук нових ідей припиняється через повторення учнями висловлених 

ідей та необґрунтоване використання навчального часу.  

5. «Навчаючи – вчусь» («Кожен учить кожного», «Броунівський рух») 

Використовується для узагальнення та повторення дослідницьких 

інформаційних блоків або об’єктів дослідження. Це дає учням можливість 

брати участь у передачі знань однокласникам. Використовуючи цей метод, ви 

можете отримати загальне розуміння понять та фактів, що вивчаються, і задати 

певні питання та підвищити свій інтерес до навчання. Суть цього методу 

полягає в тому, що вчитель готує карту фактів, що стосуються предмета, по 

одному для кожного учня. На кожне завдання одна картка. Впродовж кількох 

хвилин учні читають інформацію на картці. Далі їм пропонується ходити по 

класу і знайомити зі своєю інформацією інших. Учень може одночасно 

говорити лише з однією особою. Завдання - поділитися своїми фактами та 

отримати інформацію від іншого учня. За відведений час необхідно забезпечити 

спілкування кожного учня з якомога більшою кількістю учнів для отримання 

якомога повнішої інформації. Після того, як студенти виконають цю вправу, їм 
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буде запропоновано пояснити та скопіювати отриману інформацію. Відповідь 

можна записати на дошці.  Варто зазначити, що учні часто свою увагу 

концентрують на тому, щоб точно викласти матеріал своєму однокласнику. За 

короткий проміжок часу вчитель може передати більшу кількість інформації, 

ніж традиційним методом, при чому вона відразу засвоюється. 

6. Ажурна пилка («Мозаїка»). Технологія використовується для 

створення ситуації в класі, коли учні можуть спільно засвоїти багато інформації 

за короткий час. Ефективна й може замінити лекції у тих випадках, коли 

початкова інформація має бути донесена до учнів перед проведенням основного 

(базисного) заняття або доповнює його. Заохочує учнів допомагати один 

одному вчитися, навчаючи. Організацію цього методу в позакласній роботі  з 

художнього конструювання може бути виражена в наступних етапах. 

1. Для підготовки учнів до занять, що містить багато інформації, відбираються 

необхідні матеріали, а для кожного учня готується окремий інформаційний 

пакет (матеріали підручників, інші матеріали, вирізки газет, статті тощо). 

2. Готуються таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити 

завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи «домашню» 

й «експертну». Спочатку учнів об’єднують у «домашні» групи (1,2,3), а 

потім створюються «експертні» групи, використовуючи кольорові 

позначки, що роздаються учням. У кожній домашній групі всі її учасники 

мають позначки різних кольорів, а в кожній експертній - однакові. 

3. Розписують учнів в «домашніх» групах від 3 до 5 осіб, залежно від кількості 

учнів.  

4. Після завершення роботи «домашніх» груп учням пропонують розійтись по 

своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми 

(своєї частини інформації).  

5. Кожна «експертна» група повинна вислухати всіх представників 

«домашніх» груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його 

експертну оцінку за визначений час (для  цього може знадобитися цілий 

урок, якщо матеріал складний або великий за обсягом). 
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6. Після завершення роботи запропонуйте учням повернутися «додому». 

Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в експертній групі з 

членами своєї «домашньої» групи.  

Вправа динамічна і короткочасна, тому молодші школяри не завжди 

встигають звернути свою увагу, що значно знижує ефективність вправи. Тому 

застосовувати цей метод у початкових школах рекомендується лише у 3-4 

класів та готуватися до впровадження цього методу. 

7. Аналіз ситуацій (Саsе-метод). Учні вивчають зміст певних понять, 

аналізуючи певні ситуації та випадки у житті: право, історія, мораль тощо. За 

цих обставин інтереси людей, погляд на життя та їхні позиції суперечать. Такі 

ситуації можуть бути проаналізовані учнями індивідуально, парами, групами 

чи загальними колами, що вимагає певного алгоритму. Ця технологія може 

навчити учнів задавати питання, розрізняти факти з точки зору, визначати 

важливі та незначні ситуації, аналізувати та приймати рішення. Ситуації, 

випадки слугують для учнів конкретними прикладами для ідей та узагальнень, 

забезпечують основу для високого рівня абстрагування та мислення, 

демонструють людські почуття та емоції, зацікавлюють учнів та захоплюють 

їхню уяву, допомагають пов’язати навчання з досвіду реального життя, дають 

шанс реального застосування знань. Учитель заздалегідь готує проблематичну 

ситуацію, випадок та дилему та вирішує її разом із учнями. Повинні бути дві 

конфліктуючі сторони із суперечливими позиціями. Зазначимо, що ця ситуація 

подається таким чином, щоб підтримувати баланс інтересів сторін (кожна 

сторона має підстави відстоювати свою позицію). Передбачення змушує людей 

стикатися з важким вибором через конфлікти цінностей. Учні вчаться займати 

позицію, наводити обґрунтовані аргументи на її захист та розуміти логіку й 

обґрунтування позицій інших. Дилема покликана ускладнити процес мислення, 

не висловлюючи крайніх думок і не поважаючи думки інших. 

Цей метод дозволяє учням спільно з вчителем аналізувати конкретний 

дизайн виробу або різних його частин, щоб знайти правильне рішення. 

Складність вчителя у впровадженні цього методу полягає в тому, що йому 
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потрібно виділити дві протилежні ідеї із обговорюваного питання: «так» чи 

«ні». Інтерактивні вправи використовувались нами під час художнього 

контруювання у виготовленні аплікації. 

Отже, інтерактивна взаємодія вимагає певних змін у всьому житті групи 

учнів та багато часу на підготовку вчителів. Використання інтерактивного 

навчання не є самоціллю. Це лише спосіб створити атмосферу в класі, яка може 

максимізувати співпрацю, взаєморозуміння та доброзичливість та забезпечити 

можливості для справжнього впровадження орієнтованого на особистісне 

навчання. Якщо використання інтерактивної моделі в конкретній ситуації 

призводить до протилежного результату, цю стратегію слід переглянути і 

використовувати з обережністю. 

Отже, для формування комунікативних здібностей учнів початкової 

школи у позакласній роботі художнього дизайну початкової школи ми обрали 

інтерактивну технологію навчання, мета якої - дати дітям навчитися співпраці.  

Процес формування комунікативної компетентності молодших школярів 

за допомогою художнього конструювання в позакласній роботі вважається 

спеціально організованим та цілеспрямованим процесом взаємодії з іншими 

учасниками навчального процесу та оволодіння знаннями, вміннями та 

навичками з художнього дизайну, що дає змогу учневі співпрацьовувати з 

однолітками. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження питань формування в молодших школярів 

комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності дозволило нам зробити наступні висновки щодо 

створення необхідних і достатніх умов психологічного комфорту й якісного 

освітнього процесу в сучасній початковій школі.  Зокрема, досягнути  в учнів 

оволодіння на високому рівні (відповідно до можливостей дитини) навичками 

спілкування та співпраці у різних видах діяльності, інтерактивних формах 

взаємодії та набути здатності до самовираження через застосування 

відповідних знань щодо комунікації як способу взаємодії з навколишнім 

середовищем та людьми з розумінням різних соціальних ролей. 

1. Відповідно до завдань дослідження нами було з’ясовано стан 

дослідження питання формування комунікативної компетенції молодших 

школярів, а також використання для цього засобів художнього конструювання 

в позакласній діяльності. Для використання в роботі ми визначилися із 

поняттям комунікативної компетентності як структурним явищем, що включає 

такі компоненти як цінності, мотивація, ставлення, соціально-психологічні 

стереотипи, знання, вміння та навички. Окремо розкрили зміст і уточнити 

поняття художнього конструювання як невід’ємної частини художньо-

конструкторської діяльності, що знаходиться на стику двох унікальних сфер 

людської діяльності – технології та естетики. Визначили основні засади 

використання художнього конструювання під час  Позакласної діяльності, що 

створює максимально сприятливі умови для формування комунікативної 

компетентності та сприяє розвитку мислення молодших школярів.  

2. Також нами було визначено особливості формування комунікативної 

компетентності молодших школярів засобами художнього конструювання в 

позакласній діяльності. Так, під час констатувального експерименту ми 

виявили, що  100% респондентів готові вільно спілкуватися, але через труднощі 

з побудовою питань (30%); невміння висловити свою думку (21,7%) або логічно 

побудувати хід виконання завдання чи створення певного виробу чи поробки 
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(39,1%) уникають спілкування, а ті з них, хто наважується на комунікацію 

можуть зустрітися конфліктними ситуаціями та непорозумінням у колі 

однолітків (43,4%). Варто також відзначити, що 73,9% молодших школярів 

відповіли, що їм складно знаходити нових друзів, а це в свою чергу підкреслює 

низьку мотивацію до спілкування. Наведені дані, на нашу думку, свідчать про 

те, що реальний рівень сформованості у молодших школярів комунікативної 

компетентності засобами художнього конструювання на першому етапі 

експерименту є недостатнім. 

3. Наступним етапом нашої роботи над темою дослідження стала робота 

щодо розробки моделі формування комунікативної компетентності молодших 

школярів засобами художнього конструювання в позакласній діяльності, що 

також дозволила визначити та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови її 

реалізації. Так, пропонована нами модель має базуватися на трьох основних 

компонентах цілісної педагогічної системи -  дидактичні вимоги, дидактичні 

умови та способи їх реалізації. Таким чином, з пропонованих компенентів ми 

визначаємо наступні організаційно-педагогічні умови: цілеспрямоване 

спостереження дітьми предметного середовища і розуміння утилітарної і 

естетичної сутності предметів, що їх оточують, вміння висловлювати свою 

думку щодо оточуючого світу речей та власної художньо-творчої діяльності; 

залучення дітей до художньо-конструкторської діяльності з урахуванням її 

провідних принципів: єдності утилітарного й естетичного, пошук та 

конструювання нетрадиційних форм, гармонійної єдності, активної 

співтворчості; використання на заняттях з конструювання методів і прийомів 

творчого пошуку та комунікації. Окрім того, нами представлено орієнтовну 

програму та форми роботи в позакласній діяльності, що сприятимуть реалізації 

нашої моделі та формуванню комунікативної компетенції молодших школярів. 

Отже, процес формування комунікативної компетентності молодших 

школярів засобами художнього конструювання в позакласній діяльності ми 

розглядаємо як спеціально організований та цілеспрямований процес 

оволодіння молодшим школярем знаннями, вміннями й навичками художнього 
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конструювання у взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу з метою 

формування здатності молодших школярів до відповідальної комунікативної 

взаємодії відповідно до власних бажань, виробничої необхідності та цілей у 

контексті загальнолюдських цінностей, гуманності та суспільної етики. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця 1. 

Наукові тлумачення поняття «компетентність» 

 

Автор Тлумачення поняття «компетентність» 

О.Пометун «Компетентність – це спеціально структуровані 

(організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, яких 

набувають у процесі навчання» [8, с.18]. 

О.Овчарук  «Компетентність – це інтегрована характеристика якості 

особистості, результативний блок, сформований через досвід, 

знання, вміння, ставлення, поведінкові реакції» [8, с.93]. 

І.Зимня  «Компетентність заснована на знаннях, інтелектуально й 

особистісно зумовлена соціально-професійною 

життєдіяльністю людини» [9, с.13]. 

О. Яригін Компетентність обов’язково включає в себе здібність і 

мотивацію до вдосконалення у певній предметній області як 

за рахунок засвоєння нових знань і методів ззовні, так і за 

рахунок формування нових знань і методів досвіду прояву 

даної компетентності у взаємодії з іншими компетентностями 

після завершення процесу навчання. «Компетентність – це 

метаздібність, яка характеризується прагненням до 

застосування та розвитку вже існуючих, а також до 

формування нових здібностей і саморозвитку» [10, с.346]. 

А.Хуторський «Освітні компетентності є інтегральними характеристиками 

якості підготовки учнів, пов’язані з їхньою здатністю 

цільового усвідомленого застосування комплексу знань, 

умінь і способів діяльності стосовно певного між-

дисциплінарного кола питань» [11, с.58]. 

І.Родигіна Компетентність як «загальна здатність, що базується на 

знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки 

навчанню”» [12, с.149]. 

Ю. Татур Компетентність є інтегральною якістю, характеристикою 

особистості, що надає їй право вирішувати, висловлювати 

судження в певній області. Основою цієї якості є знання, 

досвід соціально-професійної діяльності людини [29]. 

О.Я.Савченко Компетентність є результативно-діяльнісною 

характеристикою освіти, спеціально структурованою 

сукупністю знань, умінь, навичок, ставлень, певного досвіду, 

що набуваються під час навчання і особистого пізнавального 

та життєвого досвіду [2]. 
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Таблиця 2. 

 

Наукові тлумачення поняття «компетенція» 

 

Автор Тлумачення поняття «компетенція» 

А. 

Хуторський 

«Компетенцією є сукупність взаємопов’язаних якостей 

особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які 

задаються щодо визначеного кола предметів і процесів та 

необхідні для якісної продуктивної діяльності стосовно них» 

[108]. 

С. Боднар Компетенція – це сукупність освітніх орієнтацій, знань, умінь, 

навичок і досвіду діяльності учня щодо визначеного кола 

об’єктів дійсності, необхідних для його соціокультурного 

існування [11], здатність розв’язувати проблеми, що 

забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й 

інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів” 

[48]. 

Л.Штефан, 

С. Нечіпор 

Компетенція - це інтегрована характеристика фахівця, виражена 

через потенційну готовність до застосування набутих у процесі 

навчання знань, умінь, навичок, досвіду діяльності. Поняття 

«компетенція» вживається у випадку наявності потенційних 

можливостей щодо виявлення «компетентності», а 

«компетентність» як «компетенція»в дії [112, с. 29]. 

К. Корсак Компетенція – це сукупність доступних для вимірювання чи 

оцінювання вмінь, знань і навичок, набутих у закладах освіти чи 

поза ними і необхідних для виконання певного заняття (роботи) 

[52, с. 60]. 

А. Штоф та 

ін. 

Структура, що складається з різних частин, як пальці на руці 

(тобто навички, знання, досвід, контакти, цінності – це пальці, 

координація всіх цих елементів – це долоня, і, нарешті, контроль 

над усією системою, який символізується нервовою системою, 

що керує рукою загалом) [117]. 

С. Шишов Компетенція як загальна здатність, що ґрунтується на знаннях, 

досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. Компетентність 

не обмежується знаннями чи вміннями, компетентність не 

означає навчання чи освіту [48]. 

А. Савенко Компетенція - це інтегральна якість особистості, що виявляється 

в загальній здатності та готовності її до діяльності [86, с. 40]. 

Л.І.Фішман Не тільки як знання та вміння в тій чи іншій галузі, і не тільки 

як сукупність окремих процедур діяльності, а як властивість, яка 

дозволяє людині здійснювати роботу в цілому [104, с. 13]. 
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Додаток Б 

Опитування для визначення рівня формування в молодших школярів 

комунікативної компетентності засобами художнього конструювання 

Прізвище, ім’я  

1. Що Вам більше подобається робити на уроках ( позакласній діяльності)? 

(Оберіть 3 відповіді) 

А) Вести бесіду( учень – учень, учень – вчитель); 

Б) Доповідати; 

В) Створювати щось своїми руками; 

Г) Грати у розвиваючі ігри; 

Ґ) Брати участь у екскурсіях; 

Д) Відвідувати виставки. 

2. Чи відоме Вам таке поняття як композиція? ( виберіть одну відповідь) 

А) Так;                                   Б) Ні;                     В) Вперше це слово побачив( 

ла). 

3. Чи знаєте Ви які існують засоби художнього конструювання? ( виберіть 

одну відповідь) 

А) Так;                                     Б) Ні;                    В) Вперше це слово побачив( 

ла). 

4. Позначте малюнок на якому зображено симетрію. ( виберіть одну відповідь) 

  
А) Б) 

 

5. Чи знаєте Ви що таке симетрія? ( оберіть одну відповідь) 

А) Так;                                    Б) Ні;                   В) Вперше це слово побачив( ла). 
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6. Чи знаєте Ви що протилежне визначення симетрії являється асиметрія? 

(оберіть одну відповідь) 

А) Так;                                   Б) Ні;                    В) Вперше це слово побачив( ла). 

7. Що таке ритм? ( виберіть одну відповідь) 

А) Це повторення елементів зображення та інтервалів між ними; 

Б) Це пропорційне розміщення частин виробу відносно його центру; 

В) Це відсутність будь якої симетрії. 

8. Чи відомо Вам таке визначення як орнамент? ( виберіть одну відповідь) 

А) Так;                                    Б) Ні;                В) Вперше це слово побачив( ла). 

9. Що таке виставка? ( виберіть одну відповідь) 

А) публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, 

культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя.; 

Б) Це пропорційне розміщення частин виробу відносно його центру; 

В) Обидві відповіді. 

10. Ваші вироби чи малюнки були на виставках? ( виберіть одну відповідь) 

А) Так;                                   Б) Ні. 

11. Чи хотіли б Ви приймати участь у виставках? ( виберіть одну відповідь) 

А) Так;                                  Б) Ні. 

12. Вам подобається працювати у групі? ( виберіть одну відповідь) 

А) Так;                                  Б) Ні. 

13. Чи поважаєте Ви думку оточуючих Вас людей? ( виберіть одну відповідь) 

А) Так;                                 Б) Ні. 

Дякую за відповіді! 
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Додаток В 

Опитування для визначення напрямів роботи з молодшими школярами у 

позакласній діяльності 

Прізвище, ім’я  

1. Які матеріали Вам подобається використовувати під час художнього 

конструювання? (Оберіть 4 відповіді) 

А) Папір та картон;                         Ґ) Природні матеріали( листя, крупи); 

Б) Бісер;                                            Д) Фоаміран, фетр; 

В) Тканина;                                      Е) Пластичні матеріали( пластилін, глина); 

Г) Нитки;                                          Є) Своя відповідь  

2. Які техніки виконання робіт Вам подобаються? (Оберіть 4 відповіді) 

А) Орігамі;                                       Д) Вишивка; 

Б) Витинанка;                                  Е) Аплікація з природних матеріалів(листя, 

В) Аплікації з паперу;                    крупи); 

Г) Аплікація з тканини;                  Є) Ліплення; 

Ґ) Аплікація з ниток;                       Ж) Бісероплетіння.      

3. Чим Вам подобається малювати? ( виберіть дві відповіді) 

А) Фарбами; Б) Простими чи кольоровими олівцями; В) Фломастерами; Г) 

Кольоровою крейдою. 

4. Чи відволікає Вас музичний супровід під час занять з творчості? ( виберіть 

одну відповідь) 

А) Так;             Б) Ні. 

5. До яких свят Ви хотіли б зробити виріб? (оберіть 6 відповідей) 

А) День Св. Валентина; Б) Новий рік; В) День захисників України; Г) 

Міжнародний жіночий день; Ґ) День українського козацтва; Д) День міста; Е) 

Всесвітній день захисту тварин; Є) День матері; Ж) День Зройних сил України; 

З) День довкілля; И) Зустрічі пори року( зима,  весна, літо, осінь). 

Дякую за відповіді! 
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Додаток Д 
 

 

Модель формування комунікативної компетентності молодших школярів 

засобами художнього конструювання в позакласній роботі 

 
Структура комунікативної компетентності учнів 

Компоненти : 
 
 мотиваційний, 
 когнітивний, 
 особистісний, 
 поведінковий. 

Інтегральна здатність учнів: формувати 

мотиваційно-ціннісну основу спілкування; 

оволодівати й застосовувати знання, уміння й 

навички; встановлювати і підтримувати 

контакти з іншими людьми, використовуючи 

різні способи взаємодії; ефективно 

працювати в групах; володіти соціальними 

ролями. 

Формовані здатності: 

 

 комунікативно-

мовленнєва; 

 соціально-

перцептивна; 

 інтерактивна. 

Складові комунікативної компетентності молодших школярів 

Знання: групової 

роботи, способів 

вербального і 

невербального 

спілкування 

Уміння : слухати, 

чітко висловлювати 

думки, бути в 

команді, визнавати 

внесок інших, 

оцінювати здібності 

й спільну діяльність 

Навички: 

ефективно 

спілкуватися, 

співчувати, спільно 

працювати та 

співробітничати 

Досвід: спілкування 

у малій групі, 

взаємодії між 

однокласниками, 

спілкування 

Фактори формування художньо-

конструкторських здібностей дітей молодшого 

шкільного віку (зовнішні і внутрішні) 

Форми організації позакласної роботи у 

початковій школі (масові, групові, 

індивідуальні) 

Педагогічні дослідження: активізація процесу 

спостереження, дослідження предметного 

середовища дітьми; збагачення уявлень дітей 

щодо естетичної і функціональної характеристики 

предметів; вивчення закономірностей композиції 

та особливостей технології роботи з різним 

матеріалом; ознайомлення з прийомами 

активізації уваги; методами евристики, активізація 

творчого потенціалу дітей. 

Заходи навчального (олімпіади, предметні 

тижні), виховного (свята, збори, лінійки, фестивалі, 

виставки, екскурсії, ігри-подорожі, конкурси, 

вікторини) та розвивального (конференції, 

майстер-класи, виставки, проєкти) характеру. 

Об’єднання (факультативи, товариства, гуртки, 

театри, патрулі, загони). Доповіді, реферати, 

посібники, спостереження, проєкти (освітні, 

художньо-конструкторські, комунікаційні тощо) 

Організаційно -  педагогічні умови формування художньо-конструкторських 

здібностей молодших школярів 

Організоване цілеспря-моване 

спостереження дітьми 

предметного середовища і 

розуміння ними утилітарної 

(ужиткової) і естетичної сутності 

предметів, що їх оточують 

Залучення дітей до художньо-

конструкторської діяльності з 

урахуванням її провідних 

принципів: єдності утилітарного 

й естетичного, пошук та 

конструювання нетрадиційних 

форм, гармонійної єдності, 

активної співтворчості 

Використання на заняттях з 

конструювання методів і 

прийомів творчого пошуку: 

декомпозиція і послідовне 

наближення, асоціативний 

прийом, несподівані заборони, 

спосіб абсурду, асоціативний 

прийом, синектика, 

проєктування об'єкта тощо 

Зміст навчання Методи навчання Форми навчання Засоби навчання 

художнє 

конструювання 

об’єктів технологічної 

діяльності, 

словесні, наочні, прак-

тичні; набуття знань, 

формування  

практичних умінь; 

традиційні (теоретична 

та практична 

підготовка, конт-роль 

процесу); інноваційні 

навчальні й наочні 

посібники, програмно-

методичне забезпе-чення; 

комп’ютерні програми; 
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образотворче та 

декоративне 

мистецтво 

розвивальне навчання; 

діяльнісні, 

стимулювання й 

мотивації учіння; 

контролю й самоконт-

ролю в  навчанні 

(імітаційні та 

неімітаційні, модульні 

технології, компе-

тентнісного та 

особистісно-

орієнтованого підходу) 

обладнання (майстерні, 

кабінети, коп’ю-терні 

класи); дидактичні 

матеріали; лабораторне 

обладнання; технічні 

засоби 

Вимоги: 

динаміка розвитку змісту 

навчання, визначення напрямів 

освітнього процесу щодо 

розвитку особистості; побудова 

структури навчальних тем із 

спіралевидним розвитком 

системи компетентностей; 

диференціація підготовки та 

безперервність освіти;  

узгодженість навчальних 

програм та обґрунтований вибір 

методів,форм і засобів навчання; 

використання і розвиток 

пропедевтичних знань; 

накопичення даних про 

сформованість і динаміку 

особистісних якостей учнів; 

координація педагогічних дій; 

розвиток мотивації учнів до 

здобуття компетентностей, 

становлення особис-тості учня як 

учасника освітнього процесу. 

Дидактичні умови: 

встановлення освітніх цілей і 

завдань; урахування  вікових та 

індивідуальних особливостей;  

урахування вимог навчальної 

програми; прогностична 

діяльність; урахування 

пропедевтичних знань і вмінь; 

педагогічне співробітництво; 

встановлення основних етапів 

формування ключових і 

предметних компетентностей та 

досвіду творчої діяльності; 

визначення основних 

структурних елементів курсу; 

розробка критеріальної основи 

рівнів навчальних досягнень; 

вдосконалення інформаційно-

предметного та матеріально-

технічного забезпечення; 

проєктування міжпред-метних 

зв’язків; урахування змістута 

рівнів засвоєння знань. 

Способи реалізації: 

актуалізація знань і вмінь учнів із 

виокремленням опорних знань; 

розвиток мотивації у навчанні 

художнього конструювання; 

раціональний добір змісту і 

методів навчання; реалізація 

міжпредметних зв’язків; 

удосконалення рівня 

педагогічної майстерності 

вчителів, рівня технічної та 

методичної підготовленості 

навчання; комплексне 

застосування наочності, 

технічних засобів; використання 

оптимального сполучення 

дидактичних прийомів викладу, 

визначення їх раціональної 

послідовності; застосування 

результатів педагогічного 

прогнозування; перехід від 

індуктивного до гіпотетично-

дедуктивного навчання 
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Додаток Е 
 

Тема. Виготовлення аплікації з паперу до “ Дня матері” (3-4 клас) 

Мета: закріпити вміння учнів різати папір і картон ножицями; удосконалювати 

вміння працювати із шаблонами; розвивати акуратність і точність; виховувати інтерес до 

створення речей власноруч; економне ставлення до використання паперу. 

 
Рис. 1. 

Структура заняття: 

I. Організаційна частина (перевірити присутніх); 

II. Повідомити тему заняття. 

III. Робота над темою. 

1. Вступна бесіда: 

За традиціями, в Україні, День матері відзначають у другу неділю травня, у 2020 році 

цей день припадає на 10 травня. Українська жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім’ї. 

Жінка відігравала величезну роль у вихованні дітей, і вважається найріднішою людиною у 

світі. 

2. Повідомлення учнів: 

Учні отримали домашнє завдання: підготувати повідомлення “ Моя мама найкраща у 

Світі”. Учні розповідають про свою маму, тривалість виступів не більше 3 хвилин. 

3. Відгадування загадки: 

Найрідніша, наймиліша, 

Всіх вона на пестить, тішить, 

Завжди скрізь буває з нами. 

Відгадайте, хто це? ( Мама) 

ІУ. Практична діяльність учнів. Послідовне виконання виробів. 

Обладнання: кольоровий папір ( жовтий, помаранчевий, червоний); клей ПВА; 

ножиці; білий картон. 

 
Рис. 2. 
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Хід виконання: 

1. Білий картон відставляємо в сторону. Беремо кольоровий папір і згинаємо 

смужку кольорового паперу. Ширина смужки не більше 2 см. Обводимо шаблон і вирізаємо 

6 пелюсточок до однієї квітки.  

  
Рис. 3. Рис. 4. 

2. Робимо пелюстки до двох інших квіточок і листочки до стебел 6 шт. зеленого 

кольору. 

  
Рис. 5. Рис. 6. 

3. Беремо основу ( білий картон ), спочатку викладаємо квіточки, потім стебла й 

листочки. Довжина стебел залежить від розташування квіточки, а ширина не більше 5 мм. 

Формуємо композицію, а потім все приклеюємо. 

  
Рис. 7. Рис. 8. 
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Рис. 9. 

IV. Підсумок заняття. 

V. Прибирання робочих місць. 

VI. Домашнє завдання до наступного заняття. 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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