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середовищі, і в меншості поза межами школи [1]. Тому у подоланні 

проблеми цькування, сім’я та заклад освіти повинні співпрацювати, а не 

вирішувати проблему окремо та перекладати відповідальність один на одного.  

Проте під час прогресивного розвитку інформаційно-цифрового 

середовища ситуація у формуванні особистості значно ускладнюється. 

Доступність інформації, популяризація соціальних мереж, безцензурність 

засобів масової інформації унеможливлюють контроль надходження та 

сприймання інформації підітками. Тому сьогодні для суспільства постає 

ще одна проблема – безмежний потік інформації з навколишнього 

середовища. Інформаційне середовище несе в собі різноманітну 

інформацію та головною проблемою є розповсюдження та пропаганда 

агресивності та жорстокості, що найбільший вплив має на підлітків [2]. 

Тому у період інформаційно-цифрового розвитку суспільства слід надати 

значну увагу у вмінні критично мислити та аналізувати інформацію, що 

надходить з навколишнього середовища до дитини. 

Отже, булінг – це соціальне явище, яке в своїй основі має чимало 

факторів для формування поведінки усіх членів його процесу. І щоб 

уникнути його більшого розповсюдження та знизити рівень його прояву, 

варто знати його витоки і ліквідувати не лише проблему, а й чинники, які 

створили дану проблему. 
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Пивовар Лілія 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЇЇ ПЕДАГОГІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ  

У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Однією із складних і ключових завдань педагогічної теорії і 

практики є виховання особистості, в якій органічно поєднуються духовне 

багатство, висока моральність, самобутня індивідуальність та здатність до 

саморозвитку. Виховувати підростаюче покоління покликані навчальні 

заклади освіти, які реалізують цей процес системно та цілеспрямовано. 
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Саме школа є своєрідним методичним і теоретичним осередком, де 

здійснюються основні завдання змісту освіти. 

Українській мові у системі шкільного навчання і виховання 

відведено особливе значення у становленні особистості. Сучасна 

українська мова виконує найрізноманітніші функції: комунікативну, 

мислетворчу, культурологічну та багато інших. Однак це не просто одна із 

дисциплін закладу освіти, а перш за все потужний спосіб формування 

основ душі дитини, надзвичайна сила, що охоплює все, що пізнає та 

сприймає людина. Беззаперечною є думка видатного педагога Василя 

Олександровича Сухомлинського: «викладання мови – найважча справа. 

Викладати цей предмет повинні найздібніші й найталановитіші. Бо це не 

просто передача знань, практичних умінь, навичок. Це передусім 

виховання. Виховання розуму, формування думки, копітке різьблення й 

ліплення найтонших рис духовного обличчя людини» [1, с. 47]. Педагог 

повинен зробити українське слово надбанням внутрішнього світу дитини, 

зі звучанням цього слова донести відчуття краси, величі, мелодійності, 

емоцій, які зосереджені народом у рідному слові. 

Василь Олександрович не один десяток років присвятив проблемі 

слова і всебічної духовної вихованості. Зокрема прагнув створити 

«Хрестоматію виховання людської душі», в якій хотів упорядкувати 

колекцію скарбів рідного слова. Виховання словом вчений вважав 

першочерговою педагогічною проблемою. Цю думку поділяли І. Огієнко, 

І. Срезневський, П. Юркевич, О. Синявський. 

У процесі вивчення мови учні набувають знань про саму мову, її 

граматичну структуру і словниковий склад, історію та закони її розвитку; 

одержують уявлення про роль мови в ментальності українського народу, в 

його суспільному житті тощо. Вільне володіння державною українською 

мовою сприяє розумінню і загальному розвитку учнів, успішному 

засвоєнню ними матеріалу з інших навчальних предметів, формуванню 

їхньої національної самосвідомості, української ментальності. Як зазначав 

К. Ушинський: «Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну 

мову, але п’є духовне життя і силу з рідної груді рідного слова. Воно 

пояснює їй природу, як не міг би пояснити її жоден природознавець, воно 

ознайомлює її з характером людей, що її оточують, з суспільством, серед 

якого вона живе, з його історією та його прагненнями, як не міг би 

ознайомити жоден історик; воно вводить її в народні вірування, в народну 

поезію, як не міг би ввести жоден естетик; воно, нарешті, дає такі логічні 

поняття й філософські погляди, яких, звичайно, не міг би дати жоден 

філософ» [3, с. 124]. На уроках української мови не тільки формуються і 

поповнюються спеціальні знання школярів із мови і мовлення, а й 

реалізуються важливі виховні завдання, формується сучасна мовна 

особистість. Проблеми формування мовно-мовленнєвої особистості на 
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основі національно-культурної спадщини українського народу торкалися 

свого часу К. Ушинський, В. Сухомлинський, Г. Ващенко, І. Огієнко, 

Г. Лозко та інші. 

Рідне слово є знаряддям патріотичного виховання дітей. «Тільки той 

може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність 

батьківщини, хто збагнув пахощі рідного слова, – писав В. О. Сухом-

линський, – хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як 

добрим ім’ям своєї родини...» [4, с. 275]. Саме через рідну мову, що 

пов’язує невидимими нитками сучасні й минулі покоління в єдину мовно-

національну спільноту України людина відчуває себе її громадянином. 

Знання рідної мови, любов і дбайливе ставлення до неї вчений називає 

одним з найважливіших джерел патріотичних почуттів і громадянським 

обов’язком кожної людини. Саме роль дитинства й отроцтва 

В. Сухомлинський вважає надзвичайно сприятливим періодом для 

розкриття перед людиною багатства, сили, виразності й краси рідної мови. 

З огляду на соціальну і педагогічну значущість української мови для 

виховання кожної особистості важливим завданням учителя української 

мови є формування в учнів відповідного ставлення до мови, усвідомлення 

її виняткової значущості в житті. Адже загальний мовний розвиток 

особистості значною мірою залежатиме від того, чи буде у шкільному віці 

прищеплено інтерес до рідного слова, бажання постійно пізнавати в рідній 

мові нове, відкривати для себе маленькі таємниці мовної глибини.  
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Пилипенко Катерина 
 

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 
 

Провідним методом навчання грамоти у 20-х роках минулого 

століття виступав метод цілих слів, який ще називали американським 

методом. Елементи звукової системи вводилися як доповнення до 

основного способу. За спостереженнями І. І. Козак, переваги амери-


