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ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР 

 

Входження України в європейський економічний та освітній простір 

потребує модернізації національної системи освіти, якість та інтенсивність 

якої визначатиме швидкість цього процесу. Зміни концептуально-

світоглядного ставлення до людини, усвідомлення цінності для суспільства 

окремої особистості, мають незворотній характер. Завдання побудови 

демократичного суспільства з високорозвиненою економікою обʼєктивно 

зумовлюють потребу розвитку інтелектуального і творчого потенціалу 

нації, своєчасного виявлення і подальшого формування обдарованої 

особистості, виховання її лідерських якостей. У здійсненні цих завдань 

значна роль належить початковій школі, що передбачено в законах 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державному 

стандарті початкової загальної освіти, Національній доктрині розвитку 

освіти та інших нормативних документах, які визначають цілі, завдання та 

зміст початкової освіти. Так, у Державному стандарті початкової загальної 

освіти одним із завдань визначено виховання соціальної компетентності як 

здатності особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у 

групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. Виховання 

лідерських якостей у дітей з перших років навчання у загальноосвітній 

школі має закласти основи цієї соціальної компетентності, зробити успіхи 

в навчанні та успішну соціалізацію досяжними, а розробка моделей такого 

виховання надасть учителю початкової школи можливість професійно 

коректно виконувати свою роботу. 

Ця проблема актуалізується у складних для нашої країни умовах 

сьогодення, коли особливої ваги набуває питання: хто в найближчому 

майбутньому стане в авангарді українського суспільства? Вивести Україну 

із кризової ситуації, яка склалася в економіці, політиці, культурі та інших 

галузях життєдіяльності, зможуть лише вольові, сильні та високоосвічені 

лідери-патріоти, для яких пріоритетною цінністю буде процвітання 

держави, а не служіння собі та окремим політичним або бізнесовим 

структурам. Такі лідери повинні володіти умінням бачити майбутнє, вони 

мають бути готовими до прийняття сміливих і нестандартних рішень для 

розвʼязання складних політичних, економічних та культурологічних 

завдань. Тим часом формування лідера не є стихійним процесом. Цей 

процес потрібно цілеспрямовано організовувати з перших років перебування 

дитини у сфері впливу педагогів – у дошкільних закладах, початковій 

школі, організовуючи його так, щоб дитина була не обʼєктом, а субʼєктом 

процесу виховання. 

Аналіз науково-теоретичних джерел дає змогу констатувати, що у 
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психолого-педагогічній науці створена значна теоретико-концептуальна 

база, сформовані провідні положення і підходи до вивчення проблеми 

виховання лідерів. Методологічні й теоретичні засади вивчення проблеми 

лідерства закладено у дослідженнях Е. Дубровської, A. Єршова, 

P. Кричевського, Б. Паригіна, A. Петровського та ін. Зʼясуванню сутності 

феномену лідерства присвятили праці такі філософи, як М. Бахтін, 

М. Бердяєв, В. Горбачов, В. Кохановський, М. Росенко та ін. Праці 

істориків В. Алексеєва, Ю. Бромлея, А. Першица та інших дають 

можливість простежити історію формування категорії лідерства. 

Ще на початку XX сторіччя відомий педагог С. Шацький писав: «Гра 

впливає на різноманітні враження, які виливаються ... у певних рухах, 

необхідних, як повітря, як їжа. Тому грі має бути відведено велике 

місце.» [5, с. 200]. Але не дивлячись на те, що для дітей 6–10-ти років 

життя гра залишається одним із провідних видів діяльності, значення 

рухливих ігор у процесі виховання лідерських якостей у молодших 

школярів не дістало належної оцінки. За традиційних нинішніх умов 

організації виховного процесу в загальноосвітній школі повноцінний 

розвиток лідерських якостей молодшого школяра за допомогою рухливих 

ігор залишається проблематичним. До того ж у майбутніх учителів 

початкової школи не завжди сформовані цілісні уявлення про важливість 

виховання лідерських якостей у молодших школярів, їм бракує уміння 

інтегрувати педагогічні, психологічні та філософські знання у цій сфері. 

Водночас можемо констатувати відсутність комплексних досліджень 

взаємозвʼязку ігрової діяльності з розвитком лідерських якостей у 

молодших школярів. 

Ступінь коректності проблеми будь якого дослідження значною 

мірою залежить від змісту використовуваних понять. Їхній аналіз 

допоможе виявити немало прихованих умов існування обʼєкта і предмета 

дослідження. Тому кожен використовуваний науковий термін повинен 

бути явно і чітко визначений. Ретельне визначення змістового наповнення 

кожного окремого поняття дасть змогу визначити, чи містить воно істинні 

передумови для виконання наукового дослідження. 

Одним із завдань нашого дослідження є аналіз наукової та довідкової 

літератури з метою визначення сфери застосування досліджуваних понять 

та зʼясування ролі цих понять та категорій для нашого дослідження. 

Поняття «виховання» як складне суспільне явище є обʼєктом 

вивчення різних наук  психології, філософії, соціології, фізіології, генетики, 

біології, етнографії. Системно досліджує й характеризує чинники впливу  

на особистість педагогіка. У найбільш широкому розумінні виховання 

кваліфікують як вплив соціальних інститутів на психіку людини, 

спрямованих на підготовку її до активної участі у виробничому, 

громадському і культурному житті суспільства [1, с. 53], тобто виховання є 

системою спеціально організованої передачі з покоління в покоління 
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культурних цінностей, соціального досвіду та принципів соціального 

формування людини [3, с. 31]. На нашу думку, найбільш сучасне та повне 

визначення цього поняття подано у понятійному апараті Національної 

програми виховання дітей та учнівської молоді України, де виховання 

трактується як «…процес залучення особистості до засвоєння вироблених 

людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого 

природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на 

утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості» 

[2, с. 6]. 

Виховання включає навчання і власне виховання, бо цінності 

культури охоплюють не тільки моральні, політичні, естетичні, релігійні 

цінності, а ще й знання і досвід [4, с. 135]. У вузькому розумінні виховання 

є спеціально організованим та керованим процесом формування людини, 

який здійснюють батьки та педагоги навчально-виховних закладів і який 

направлений на розвиток особистості. Зауважимо, що навколо понять 

«виховання», «освіта» і «навчання», які є основними в педагогіці, постійно 

ведеться дискусія. Ці поняття завжди трактувалися залежно від пануючої в 

суспільстві ідеології, філософських та релігійних уявлень, рівня розвитку 

педагогічної науки і практики. Вони частково перетинаються і є 

діалектично повʼязаними. Кожне з цих понять передбачає інше й 

відокремлено одне від одного існувати практично не може, але характер 

цього звʼязку щодо різних груп індивідів в різних навчально-виховних 

ситуаціях суттєво змінюється. Є певні відмінності між формуванням і 

передачею знань (процес навчання) та приєднанням особистості до певної 

системи цінностей. 

Навчання повʼязується здебільшого з передачею предметних знань, 

умінь, навичок та ґрунтується на поясненні, повідомленні, трансляції і 

ретрансляції, передачі логічних звʼязків та значень, є постійно зверненим 

до інтелекту. Формування певної ціннісної орієнтації особистості («чисте 

виховання») не може бути зведене лише до цього. Трансляція відбувається 

у такій ситуації зовсім інакше: шляхом традиційних речо-предметних дій-

демонстрацій для залучення до них вихованців [4, с. 135]. Виховання не 

може здійснюватися лише раціональним шляхом, тому що передбачає 

відповідний вплив на емоції та чуття людини, вимагає обовʼязкової її 

участі, основні механізми якої базуються на здатності до емпатії: 

співучасті, співчутті, співпереживанні тощо. Без глибокої довіри до 

вихованця і до вихователя виховання є неможливим. Самовиховання може 

існувати тільки на основі довіри. Коли вихователь втрачає авторитет у 

вихованця, мета виховання стає недосяжною, відбувається лише передача 

інформації. 

Отже, аналіз стану розробленості проблеми дав змогу визначити 

існуючі суперечності між: 

 обʼєктивною потребою суспільства в лідерах, яким притаманний 
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високий рівень вихованості суспільно-цінних якостей і недостат-

ньою теоретичною розробленістю різних аспектів цієї проблеми у 

контексті виховання молодших школярів; 

 необхідністю виховання лідерських якостей у молодших школярів і 

відсутністю моделей, які допомагали б виконанню такого 

завдання; 

 потенційними можливостями рухливих ігор у вихованні у 

молодших школярів лідерських якостей та непідготовленістю 

педагогів та батьків до участі у вирішенні означеної проблеми. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ-АУТИСТАМИ 

 

Будь-якa дитинa oсoбливa тa пoтрeбує свoєрiдний пiдxiд дo нeї. Aлe 

iснують діти, яким пoтрiбнi щe бiльш iндивiдуaльнi тa дiєвi мeтoди і 

прийoми виxoвaння – цe дiти з iнклюзивними пoтрeбaми. Тaкi дiтки, як 

прaвилo, вiдрiзняються пoвeдiнкoю, зoвнiшнiм виглядoм, мoвлeнням i т. ін. 

Проблема посідає важливе місце тому, що зa дaними Мiнiстeрствa 

сoцпoлiтики, в Укрaїнi живe пoнaд двa з пoлoвинoю мiльйoни людeй з 

iнвaлiднiстю. Iз ниx 168 тисяч – діти, якi лишe нeщoдaвнo oтримaли прaвo 

нaвчaтися нa рiвниx зi свoїми oднoлiткaми у звичaйниx шкoлax. Цим i 

пoяснюється вислiв: «Рiзнi, aлe рiвнi», кoли пoтрiбнo мaксимaльнo 

ствoрити кoмфoртнe сeрeдoвищe для дiтeй, щoб кoжeн з ниx пoчувaвся 

сeбe пoтрiбним, вaжливим тa любимим [1, с. 10]. 

Oдними iз тaкиx дiтeй є дiти з aутизмoм, aбo «дiти дoщу». Прoвiднa 

oзнaкa рoзлaдiв aутистичнoгo спeктру – нeдoстaтнiй рoзвитoк нaвичoк 

кoмунiкaцiї, сoцiaльнoї взaємoдiї, aбo iнaкшe – сoцiaльнoї кoмунiкaцiї. 

Вiдпoвiднo, усi прийoми, спрямoвaнi нa рoбoту з дiтьми, зoкрeмa в 

iнклюзивнoму нaвчaннi – як у шкiльнoму, тaк i в дoшкiльнoму – мaють 


