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Розділ І.
Теоретико-методичні засади з формування готовності
вихованців до особистої та соціальної самореалізації

Сьогодення потребує особливої уваги до практичного втілення одного
з пріоритетних принципів державної політики в галузі освіти - принципу
адаптації системи дошкільної та базової освіти щодо особливостей розвитку
й рівня підготовки дітей. Актуальним завданням держави, суспільства, а
також усіх соціальних інститутів є посилення уваги до охорони фізичного та
психічного

здоров’я

дітей,

створення

нової

системи

особистісно

орієнтованої освіти для дітей дошкільного і шкільного віку, особливо для
дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.
Соціальна та педагогічна значущість даної проблеми привернула
увагу науковців, педагогів-практиків, психологів, логопедів, фізіологів,
медичних працівників, інших фахівців до проблем формування гнучкої
моделі освітніх закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, розробки різноманітних форм і методів, які відповідають
освітнім потребам і можливостям дітей цих категорій.
Теоретичні інновації та освітньо-виховні технології розроблялися і
проходили апробацію в ході дослідно-експериментальної роботи за темою:
«Формування

готовності

вихованців

до

особистої

та

соціальної

самореалізації» на базі Дитячого будинку «Перлинка», яка реалізується
протягом 2009-2018 років.
Педагогічна інновація базується на теорії системно - цільового
розвитку (Л.М. Ващенко, В.І. Загвязинський, В.Г. Кремень, О.Я. Савченко),
яка є основою моделювання системи інноваційного розвитку дитячого
будинку. Ключовими теоретичними основами життєдіяльності дитячого
будинку було визначено ідеї гуманістичної та особистісно орієнтованої
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педагогіки

(І. Д. Бех,

Ш. О. Амонашвилі,

В. О. Сухомлинський,

О. Я. Савченко, Д. Роджерс та ін.).
Місія закладу: досягнення вершин індивідуального розвитку кожною
дитиною за час перебування в дитячому будинку. Визначено теоретикометодичні

засади

інноваційного

розвитку

закладу,

в

якому

все

підпорядковано формуванню здатності вихованців особистісної та соціальної
самореалізації протягом усього життя.
Мета дослідно-експериментальної роботи: забезпечити ефективність
навчально-виховного процесу та особистісної і соціальної самореалізації
вихованців.
Відповідно до мети обґрунтовані та визначені такі завдання дослідноекспериментальної роботи:
 розробити та здійснити експериментальну перевірку ефективності
інноваційної моделі навчального закладу “Дитячий будинок “Перлинка”
щодо формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної
самореалізації у подальшому дорослому житті;
 виявити ефективність організаційно-педагогічних умов щодо
формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної
самореалізації;
 здійснити оновлення змісту і виховних технологій за темою
дослідження;
 провести дослідження виховного потенціалу уроків у аспекті
формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної
самореалізації;
 підвищити професійну підготовку вчителів щодо формування
готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації.
Основними принципами розвитку інноваційного закладу нового типу є:
 передбачуваність, що зумовлено самою природою розвитку, тому що
орієнтується на майбутнє об’єкта;
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 культурна доцільність;
 єдність виховання, навчання, розвитку;
 особистісна орієнтованість;
 ефективність, що зорієнтована на отримання результату;
 створення атмосфери для досягнення успіху кожного вихованця;
 виховання ставлення до самопізнання, яке гарантуватиме захист
дитини, допоможе їй знайти своє місце в житті;
 свобода як умова самореалізації;
 індивідуальне освітнє середовище для кожного вихованця;
 створення сприятливого психологічного мікроклімату для вихованців і
педагога.
Перебування вихованців в сучасному дитячому будинку має сприяти
вирішенню індивідуальних проблем і забезпечувати потреби кожної дитини
(її стан здоров’я, розвиток, нахили і здібності, життєва компетентність і
самовизначення, професійні перспективи та ін.).
Діяльність дитячого будинку «Перлинка» структурно складається з
шести компонентів: концептуального, управлінського, організаційного,
освітнього, соціального партнерства та ресурсного. Всі компоненти мають
системоформувальний характер та впливають на розвиток і функціонування
навчального закладу.
1. Концептуальний компонент
Концептуальний компонент охоплює систему стратегічних орієнтирів,
програм і планів навчального закладу, які визначають його місію, принципи
формування і розвитку, завдання, пріоритетні напрями освітньої та
соціальної

діяльності.

Він

узагальнює

і

систематизує

сукупність

найважливіших стратегічних рішень, що визначають розвиток дитячого
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будинку протягом тривалого часу. Цей компонент вміщує в себе концепцію,
програму розвитку закладу, а також проекти та плани на майбутнє.
Основними принципами роботи навчального закладу є:
-

гуманізм (визначення життєвого потенціалу, обдарувань і здібностей

вихованців найвищою метою; пріоритетність загальнолюдських цінностей);
-

демократизм (забезпечення реалізації прав і свобод дитини, активної

участі вихованців і вихователів, громадськості в прийнятті управлінських
рішень);
-

доступність (комплекс освітніх і соціальних потреб для кожної

дитини);
-

рівність (однакові умови для кожної дитини в наданні соціальних

послуг, повної реалізації духовних, соціальних і освітніх потреб відповідно
до її здібностей);
-

системність (гармонійний взаємозв’язок навчання, виховання та

соціального захисту (соціального обслуговування) вихованців; процесу їх
соціальної адаптації та реабілітації, інтеграції, індивідуалізації та ін.;
-

синергійність (накопичення позитивного потенціалу психоенергії;

саморозвиток, опора на особистий потенціал і ресурси розвитку);
-

прогностична спрямованість (визначення й врахування в діяльності

соціальних і освітніх перспектив від закладу в цілому до кожного
вихованця);
-

гнучкість і варіативність (організаційні форми і методи навчання,

виховання), напрями практичної (трудової) діяльності вихованців;
-

індивідуальний підхід (індивідуалізація і персоналізація навчання і

виховання);
-

неперервність навчання і виховання (створення навчально – виховного

простору: дошкільний заклад (на базі дитячого будинку), початкова і основна
школа (на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста), система
додаткової освіти для переходу до професійної та допрофільної освіти);
8

-

науковість (передбачає розкриття причиново-наслідкових зв'язків

явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених
знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки, реалізується в
змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і
підручниках; опора та наукові досягнення в галузі педагогіки, у тому числі,
на педагогічні інновації);
-

інноваційність (спрямованість на реалізацію та створення інноваційних

освітніх методик, сучасних соціальних послуг для дітей - сиріт);
-

інтеграція науки та практики (пошуки надійних партнерів і

налагодження міцних зв’язків із навчальними закладами та виробничими
структурами для здійснення спільної освітньої та виробничої діяльності,
трудового навчання та виховання).
Мета діяльності навчального закладу - досягти та підтримувати
оптимальні умови для розвитку та життєдіяльності вихованців, підготувати
їх до інтеграційних процесів у суспільстві.
Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких завдань:
 забезпечення фізичного, розумового і духовного розвитку вихованців;
 здійснення комплексу заходів щодо фізичної та психологічної
реабілітації вихованців відповідно до їхнього здоров'я;
 проведення соціальної адаптації та соціальної реабілітації вихованців;
 підготовка вихованців до самостійного життя, піклування щодо
розвитку життєвої компетентності;
 забезпечення

повного

соціального

утримання,

соціального

обслуговування дітей - сиріт та соціальних сиріт;
 здійснення навчально - виховного процесу за програмою дитячого
садка (у тому числі підготовчих груп);
 здійснення навчально - виховного процесу за програмою початкової
школи (1-4 класи);
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 здійснення навчально - виховного процесу за програмою основної
школи (5-9 класи);
 створення умов для здобуття вихованцями повної середньої або
середньо-професійної освіти, здобуття вищої освіти;
 здійснення трудового навчання та виховання;
 створення умов для реалізації права вихованців на додаткову освіту та
змістовне дозвілля;
 працевлаштування випускників на міні-підприємствах, що належать
навчальному закладу;
 створення бази для надання житла випускникам, які будуть
працювати на підприємствах, що інтегровані до складу навчального закладу.
Програма розвитку дитячого будинку «Перлинка» передбачає:
 соціальне обслуговування, фізичну та психологічну реабілітацію,
освітню діяльність, трудове навчання та виховання, науково-методичну
роботу, формування кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази,
соціального простору;
 підвищення кваліфікації вихователів і вчителів, впровадження
інформаційних технологій;
 засоби та ресурси, які необхідні для реалізації програми, їх наявність,
шляхи одержання;
 очікувані результати (опис кількісних і якісних характеристик кожного
напряму роботи, критерії оцінювання й контроль за результатами).
Програма деталізує реалізацію мети розвитку навчального закладу
протягом визначеного проміжку часу (на відміну від програми, яка
приймається на 3-5 років), план складається на рік або півріччя.
У Дитячому будинку «Перлинка» реалізуються такі напрями розвитку:
-

дошкільне відділення дитячого будинку;

-

відділення молодшого шкільного віку;

-

відділення підлітків дитячого будинку;
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-

відділення додаткової освіти і гурткової роботи;

-

служба соціальної та соціально-психологічної підтримки вихованців;

-

служба фізичної та психологічної реабілітації вихованців;

-

служба методичної та науково-методичної роботи;

-

відділення до профільної та професійної підготовки вихованців;

-

служба матеріально-технічного забезпечення (навчально-виховної, до

профільної і допрофесійної підготовки, самообслуговування, житлового
фонду);
Усі локальні наукові та прикладні експериментальні дослідження та
інновації систематизовані, узагальнені та реалізуються в межах Програми
розвитку навчального закладу. Вони здійснюються зусиллями педагогічного
колективу, працівниками, вихованцями, уповноваженими представниками
громадськості.
2. Управлінський компонент
Управлінський компонент забезпечує прийняття
стратегічних

(концептуальних)

і

тактичних

і впровадження

(поточних)

рішень,

які

спрямовуються на оптимальне функціонування і цілеспрямований розвиток
навчального закладу і має державно - громадський характер; передбачає
ефективне самоврядування, участь громадськості в прийнятті управлінських
рішень.
Компонент включає субкомпоненти: мету і принципи, структуру,
функції управління.
1. Мета і принципи управління. Стратегічна мета управління визначає
образ (кількісні та якісні параметри) бажаного і необхідного стану діяльності
закладу в майбутньому, що передбачає:
 соціальну, психологічну роботу з дітьми - сиротами та соціальними
сиротами, визначено їхнє соціальне обслуговування, здійснення адаптації та
реабілітації;
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 організацію лікування, фізичної реабілітації та оздоровлення
вихованців, трудове навчання й виховання.
Програма управління складається з:
 реалізації державної освітньої політикиу межах, визначених законом
повноважень; охоплення якісною дошкільною, початковою й основною
середньою освітою дітей, які перебувають у дитячому будинку, надання
додаткових освітніх послуг (сприяння

у здобутті вихованцями освіті

протягом життя), забезпечення рівного доступу до якісної освіти; сприяння
гуманізації та демократизації середньої освіти тощо;
 визначення актуальних і стратегічних цілей навчальної та виховної
роботи; модернізації змісту освіти; оптимізації методів, організаційних форм
і засобів навчання; контролю та корекції результатів освітньої діяльності
тощо;
 ресурсами розвитку виробничої бази та житлового фонду;
інформатизація і комп’ютеризація навчального процесу та ін .;
 колективом учителів (вихователів) і педагогічних працівників;
 фандрайзинг;
 визначення пріоритетних напрямів партнерства, пошуки потенційних
партнерів, забезпечення науково-методичного, інформаційного, матеріальнотехнічного супроводу партнерства, погодження мети і завдань партнерства з
освітньою діяльністю тощо).
Управління дитячим будинком «Перлинка» ґрунтується на таких
принципах:
 системності - передбачає системний характер управління, прийняття
управлінських рішень і забезпечує врахування всіх аспектів функціонування
та розвитку навчального закладу;
 цілеспрямованості - визначає стратегічні, проміжні та нагальні
завдання щодо розвитку і функціонування навчального закладу;
 систематичності - потребує детального визначення і обґрунтування
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окреслених цілей у довгостроковій та проміжній перспективі;
 інноваційності - позначає необхідність творчого і нестандартного
підходу

до

визначення

і

вирішення

завдань

щодо

розвитку

та

функціонування навчального закладу з метою забезпечення максимальної
ефективності;
 компетентності - вимагає від керівництва і педагогів навчального
закладу високого рівня професійної підготовки, ефективної професійної
діяльності, добросовісного виконання професійних обов’язків;
 стимулювання забезпечує особисту (моральну та матеріальну)
зацікавленість педагогічних працівників в ефективності освітньої діяльності
навчального закладу;
 гуманізації передбачає встановлення і підтримку суб'єкт-суб'єктних,
гуманних відносин у процесі управління, визнання честі, гідності, свободи
творчості і відповідальності людини за ефективність управління навчальним
закладом;
 самоорганізації і самоврядування заохочує та підтримує конструктивні
прояви

самодіяльності

та

самоврядування

(у

тому

числі

шляхом

цілеспрямованого делегування повноважень) представників педагогічного
колективу і вихованців; загальну відповідальність за прийняття та реалізацію
важливих управлінських рішень (партисипація).
Управлінська структура визначає організацію й характер взаємозв’язків
між ланками управління.
У ході освітньої діяльності, функціонування і розвитку навчального
закладу

відбувається

управлінських процесів

взаємозв’язок

та

взаємодія

двох

нетотожних

- процесу управління навчальним

закладом

(управління виробничими відносинами) та управління процесом навчальновиховної взаємодії вихователя (вчителя) та вихованця. Саме тому найбільш
неприйнятною організаційною структурою управління дитячим будинком
«Перлинка» є лінійно-функціональна структура, за якої діє лінійна
управлінська вертикаль директор-заступник (керівник служби) - вихователь
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(вчитель) і формування окремих управлінських підрозділів, які здійснюють
функціональне управління в межах своєї сфери діяльності (наприклад,
кафедри, центри, служби та ін.).
Управлінський компонент включає субкомпоненти - рівні управління,
органи самоврядування і самореалізації, стиль управління:
а) рівні управління - управління навчальним закладом передбачає
наступні рівні:
 рівень педагогічної ради (опікунської ради);


рівень директора;



рівень заступників директора;



рівень самоврядування педагогів;



методичних об’єднань (кафедр, центрів);



учительських

або

виховних

груп

(методичних

або

дослідно-

пошукових).
б) стиль управління - це загальновизнаний спосіб прийняття та реалізації
управлінських рішень. Для дитячого будинку «Перлинка» найбільш
прийнятними є модифікація демократичного стилю керівництва, який
передбачає делегування повноважень, спільна участь і відповідальність у
процесі прийняття і реалізації рішень; як засвідчує практичний досвід, стиль
управління визначається директором, а підтримується завдяки відповідним
заходам і організаційним структурам (наприклад, демократичному стилю
управління відповідає розвинена діяльність опікунської ради, педагогічної
ради, органів самоврядування вихованців);
в) управлінська структура, окрім визначених законодавством керівних
органів і посад (педагогічна рада, директор, його заступники), включає
органи самоврядування, які допомагають наблизити навчальний заклад до
суспільства, окреслити та врахувати всі освітні і соціальні запити, потреби
учасників соціально - адаптаційного і навчально - виховного процесу. Тому
дитячий будинок «Перлинка» є комунальним, тобто державно - громадським
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навчальним

закладом,

в

якому

активну

роль

відіграє

громадське

самоврядування.
Самоврядування та самоорганізація вихователів і вчителів, вихованців
передбачають обов’язкове створення їх легітимних об’єднань, а саме
різноманітних колективних і колегіальних формувань (опікунська рада,
спостережна рада, рада навчального закладу, рада учнівських лідерів,
учнівський парламент та ін.; колегіальні органи управління, такі як:
педагогічна рада, науково-методична рада, адміністративна рада, рада
керівників методичних об’єднань (кафедр, центрів і т.ін.), рада керівників
проектних (творчих) груп вчителів (вихователів) і учнів та ін.). Необхідно,
щоб за всіма ланками зазначених колегіальних органів управління були
закріплені конкретні функції, які вони повинні відповідально виконувати.
Кожний орган самоврядування має свої повноваження. До складу
опікунської ради входять представники громадськості та місцевих органів
влади, які надають навчальному закладу фінансову підтримку, піклуються
про соціальний стан вихованців, дбають про створення та оновлення
матеріально-технічної бази; учнівське самоврядування опікується потребами
вихованців. Статут комунального навчального закладу «Дитячий будинок
«Перлинка» передбачає та визначає роль органів самоврядування, їх вплив на
прийняття управлінських рішень.
Опікунська

рада

створена

з

метою

забезпечення

необхідних

матеріально-технічних і фінансових умов для практичного виконання
Програм розвитку закладу. До її складу входять педагогічні працівники,
члени громадських організацій та інші особи, які зацікавлені в удосконаленні
й розвитку навчального закладу. Голова опікунської ради обирається з числа
його членів. Члени опікунської ради не втручаються в навчально - виховний
процес без згоди директора.
Педагогічна рада - це колегіальний орган управління, його завдання:
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- об’єднання зусиль вихователів і вчителів та адміністрації у вирішенні
проблем навчально - виховного процесу, підвищення рівня якості навчання і
виховання учнів;
- визначення мети і перспектив діяльності педагогічного колективу;
- сприяння адміністрації щодо впровадження досягнень психолого педагогічної науки, інновацій та перспективного досвіду навчання та
виховання дітей.
Педагогічна рада має право заслуховувати звіт директора про стан
навчально-виховного процесу; вивчати окремі аспекти навчально-виховного
процесу за ініціативою та підтримкою більшості членів ради; вносити
пропозиції щодо дострокової атестації окремих вихователів і вчителів,
присвоєння звання або позбавлення його у разі невідповідності до рівня
роботи педагога; скасовувати рішення, переконавшись в їх передчасності,
неправомірності,

необґрунтованості;

надавати

конкретну

методичну

допомогу окремим педагогічним працівникам.
Адміністративна рада є колегіальним органом самоврядування і
створюється на основі Статуту з метою координації дій адміністрації та
педагогічного колективу щодо реалізації поточних і перспективних завдань.
2. Функції управління комунальним навчальним закладом «Дитячий
будинок «Перлинка»:
 визначення стратегічних і поточних цілей розвитку та життєдіяльності
навчального закладу;
 діагностування аналізу та оцінки діяльності навчального закладу,
перевірка ефективності роботи органів управління (в тому числі органів
самоврядування);
 планування - розробка планів діяльності навчального закладу;
 комунікація - організація розповсюдження та обміну необхідної
інформації у межах педагогічного колективу, колективу вихованців, у
середовищі меценатів; організація наукової, науково-методичної, навчальнометодичної комунікації, культурних заходів;
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 мотивація – заохочення щодо реалізації управлінських рішень, в тому
числі вищий рівень заохочення, пов’язаний з реалізацією наукових,
методичних, культурних, творчих інтересів педагогів і вихованців;
 організація й координація - забезпечення наявності та поєднання
зусиль і дій, спрямованих на реалізацію цілей і завдань навчального закладу;
 оцінювання - контроль за діяльністю закладу, забезпечення
цілеспрямованого й системного відслідковування (моніторингу) важливих
процесів

(наприклад,

адаптації,

фізичної

та

соціальної

реабілітації

вихованців, їх навчання і виховання) з метою їх оптимізації, корекції
недоліків.
Виконання кожної функції закріплено за конкретним управлінським
підрозділом (особою). У цілому управлінський компонент:
-

визначає стратегію розвитку й

функціонування

комунального

навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка»;
-

оперативно оптимізує, контролює й коригує організаційну структуру

навчального закладу (організаційний компонент);
-

у відповідних межах визначає мету, зміст і засоби освітньої діяльності,

контролює її результати (освітній компонент);
-

визначає напрями й регулює процеси соціального партнерства

навчального закладу (компонент соціального партнерства);
-

спрямовує функціонування та розвиток ресурсної бази (ресурсний

компонент).
1.3. Організаційний компонент
Організаційний

компонент

визначає

структурно-функціональні

характеристики моделі дитячого будинку «Перлинка».
1. Організаційна структура (перелік підрозділів і взаємозв’язків між
ними):
 дошкільний заклад;
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початкова школа;

 основна школа;
 методичні об’єднання вихователів і вчителів (кафедри, центри,
проектні групи);


бібліотека (інформаційно-освітній центр);

 соціальна і соціально-психологічна служби;
 медичні служби;
 навчально-виробничі майстерні;
 виробничі підрозділи;
 житловий фонд;
 курси допрофесійного навчання;
 підрозділи (секції, гуртки, шкільні клуби та ін.), що надають додаткову
освіту.
2. Функції навчального закладу:
 освітня (надання якісної початкової та загальної середньої освіти,
виховання особистості; надання додаткової освіти);
 соціально-захисна (забезпечення соціальної, соціально-педагогічної та
психосоціальної роботи з вихованцями);
 соціально-педагогічна (створення оптимальних умов щодо соціалізації
вихованців, розвиток їх особистісного потенціалу, конструктивної інтеграції
в соціальні процеси, формування соціального простору навчального закладу,
а також навколишнього середовища, просвітницька і культурна робота);
 соціально-побутова (реалізація заходів щодо повного державного
утримання вихованців, забезпечення харчування, одягу, проживання та ін.);
 адаптаційна (адаптація вихованців до умов навчання, виховання,
трудової діяльності і спілкування, підготовка до самостійного життя);
 лікувально-реабілітаційна (надання медичних послуг, проведення
фізичної та психологічної реабілітації, оздоровлення вихованців);
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 компетентнісний (розвиток життєвої компетентності вихованців, їх
здатності до життєвого і професійного самовизначення);
 посередницька (навчальний заклад виступає посередником між
вихованцем і середніми (старша школа) і вищими навчальними закладами, де
він має навчатися, між випускником і роботодавцями (на прохання
вихованця);
 трудове навчання і виховання (забезпечення умов для продуктивної
зайнятості вихованців, відповідно до їх інтересів, здібностей, мети
навчального виховного процесу);
 працевлаштування (забезпечення зайнятості вихованців і випускників
на міні-підприємствах, що належать навчальному закладу);
 регулятивна (вплив на процеси індивідуальної та колективної
діяльності,

соціально-психологічний

клімат

і

соціальне

самопочуття

вихователів (вчителів) і учнів.
3. Функції структурних підрозділів:
-

дошкільний навчальний заклад (забезпечує право вихованців на

отримання дошкільної освіти, створює умови для їх фізичного та розумового
розвитку та готовності продовжувати освіту);
-

початкова школа (забезпечує отримання базових умінь і навичок

загальнокультурного, загальнорозвиваючого характеру);
-

основна школа (надає базову середню освіту);

-

методичні об’єднання вихователів і вчителів (кафедри, центри,

проектні групи) (здійснюють наукову, методичну, науково-методичну та
навчально-методичну роботу);
-

медична служба (здійснює лікування і профілактику, контролює і

коригує процеси фізичної реабілітації, оздоровлення вихованців);
-

навчально-виробничі майстерні (спеціально оснащені приміщення, що

використовуються для трудового навчання, роботи гуртків);
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-

виробничі підрозділи (застосовуються в процесі трудового навчання і

виховання,

працевлаштування

випускників,

фінансової

підтримки

навчального закладу);
-

житловий фонд (використовується для проживання вихованців,

випускників, які працюють на міні-підприємствах навчального закладу);
-

курси допрофільної та допрофесійної підготовки (надають професійні

знання, уміння та навички учням основної школи, які бажають працювати на
міні-підприємствах навчального закладу);
-

бібліотека (надає інформаційно-освітні послуги, бере участь у

проектній та методичній роботі);
-

соціальна й соціально-психологічна служба (здійснює соціальне

обслуговування вихованців, вихователів, випускників та зацікавлених
представників громадськості, тобто надає соціальні, соціально-педагогічні,
психолого-педагогічні, психосоціальні, психодіагностичні, психокорекційні і
психоконсультативні послуги);
-

гуртки, секції, клуби (надають додаткову освіту, реалізують освітні та

культурно-дозвіллєві функції) та інше.
1.4. Навчально-виховний компонент
Навчально-виховний компонент визначає освітню діяльність дитячого
будинку «Перлинка». Він включає освітню програму навчального закладу,
навчальний план та план виховної роботи, навчальні програми, допрофільні
(елективні) курси і курси допрофесійної підготовки, колективну творчу
діяльність, позакласну і позашкільну роботу.
1. Освітня програма навчального закладу - головний документ, що
визначає розвиток і реалізацію всіх освітніх заходів. Орієнтована структура:
 мета і пріоритетні напрями освіти у закладі;
 комплекс

обов’язкових

навчальних

програм,

що

відповідають

державному стандарту і регіональним програмам;
20

 перелік навчальних програм, які складають варіативну частину
освітньої програми та визначаються місією дитячого будинку;
 навчальні програми з окремих предметів, які передбачають інтеграцію,
занурювання і т.ін.;
 опис особливостей організації навчально-виховного процесу в режимі
роботи закладу;
 опис особливостей системи оцінювання досягнень учнів (форми,
методи, періодичність);
 опис нетрадиційних форм навчання та нових освітніх технологій;


індивідуальні навчальні плани (за наявності);

 опис

навчально-методичної

бази,

що

забезпечує

впровадження

нетрадиційних навчальних дисциплін, методик і технологій;
 аналітичні та діагностичні методики, які забезпечують обґрунтування
ефективності програми.
2. Навчальні плани і плани виховної роботи передбачають єдність і
взаємодію державних стандартів, регіональних і місцевих (шкільних) вимог
до змісту навчання і виховання; визначають навчальні предмети вибіркової,
варіативної складової відповідно до регіональної та місцевої (шкільної)
специфіки. Окремою складовою є визначення можливостей для розробки та
впровадження індивідуальних навчальних планів вихованців.
3. Навчальні програми, допрофільні (елективні) курси, курси
професійної підготовки, колективна творча діяльність, заходи позакласної та
позашкільної виховної роботи. Вони характеризуються впровадженням
інноваційних та авторських навчальних програм предметів, які розроблені
педагогами закладу і відповідають завданням дитячог будинку «Перлинка».
Курси допрофільної та допрофесійної підготовки проводяться для учнів
основної школи, які виявили бажання працювати на міні-підприємствах
навчального закладу.
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1.5. Компонент соціального партнерства
Соціальне

партнерство

передбачає

співпрацю

з

державними,

приватними, громадськими організаціями, представниками бізнесу та
громадськості. Воно має забезпечити поєднання освітніх і соціальноекономічних інтересів, представниками яких є з одного боку державні
організації, підприємці і громадські організації, місцева громада, а з іншого комунальний навчальний заклад.
Найбільша користь від соціального партнерства полягає в отриманні
доступу для вихованців дитячого будинку до фінансових, кадрових,
матеріально-технічних, інформаційних ресурсів. Соціальне партнерство
позитивно впливає на місцеву громаду, тому що більшість вихованців - це
представники середовища, в якому

вони житимуть після закінчення

навчання. Якісна освіта, успішна соціалізація дітей - запорука соціального
успіху й матеріального благополуччя випускників. Разом із тим, соціальне
благополуччя вихованців - це соціальне благополуччя суспільства, гарантії
того, що вони не поповнять лави асоціальних категорій, людей які
зловживають алкогольними напоями, наркотичними засобами, скоєнням
злочинів.
Нарешті, витрати підприємств (підприємців) повертаються до них у
вигляді кваліфікованих працівників, які навчалися в дитячому будинку
«Перлинка». Підприємство отримує можливість генерувати професійний
потенціал, впливати на якість допрофесійної і початкової професійної
підготовки майбутніх працівників ще в навчальному закладі. Вихованці
матимуть можливість проходити виробничу практику, зможуть реалізувати
учнівські проекти із використанням необхідної матеріально-технічної бази.
Соціальне партнерство комунального навчального закладу «Дитячий
будинок «Перлинка» та суспільства припускає можливість участі вихованців
і працівників навчального закладу у вирішенні соціальних проблем
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суспільства.

Партнерство з громадськими, благодійними організаціями

передбачає реалізацію спільних програм і проектів.
Соціальне партнерство Дитячого будинку «Перлинка» та підприємств
передбачає можливість отримувати спонсорську допомогу, створювати
умови для профорієнтації, визначати перспективи для

проходження

вихованцями виробничої практики з подальшим їх працевлаштуванням.
Соціальне

партнерство

з

професійно-технічними

та

вищими

навчальними закладами реалізується шляхом надання вихованцям якісної
повної загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Така
форма роботи впливає на зміст і особливості роботи шкільної соціальної
служби, щодо реалізації місії, мети і завдань навчального закладу.
Окремим напрямом соціального партнерства є інтеграція у шкільне
життя дітей із особливими потребами, тяжкими фізичними і психологічними
вадами.

1.6. Ресурсний компонент
Ресурсний

компонент

запропонованої

класифікації

виокремлює

людські, технологічні, матеріально-технічні та фінансові ресурси.
1. До людських ресурсів відносимо: персонал (педагогічні кадри та інші
працівники);

вихованці;

меценати і представники громадськості, які

добровільно беруть участь в житті навчального закладу.
Постійною складовою людських ресурсів навчального закладу є
педагогічний персонал, який відповідає таким вимогам:
 наявність

і

розвиток

необхідних

психологічних

(наприклад,

креативність) і моральних (наприклад, емпатійність, доброзичливість,
сумлінність) якостей;
 належний рівень професійної підготовки та високий рівень професійної
компетентності;
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 активна участь в освітній діяльності, управлінні і культурному житті
навчального закладу;
 інноваційна (новаторська) діяльність, участь у науково-прикладних
дослідженнях, методичній роботі;
 постійне підвищення кваліфікації, оволодіння новими технологіями
навчання та виховання.
2. Важливою складовою ресурсної бази дитячого будинку є технологічні
ресурси, а саме:
 інформаційні (накопичення забезпечується бібліотекою (інформаційноосвітнім центром закладу);
 методичні (в їх формуванні бере участь кожний педагог, рекомендації
щодо їх впровадження надає педагогічна рада; пошуки їх здійснюються
спільно методичними об’єднаннями вихователів (учителів) і бібліотекою;
реалізація

здійснюється

методичними

об’єднаннями

та

окремими

вихователями (педагогами);
 соціально-психологічні

ресурси

(забезпечуються

соціально-

психологічною та соціальною службою, залученими спеціалістами).
3. Матеріально-технічні та фінансові ресурси охоплюють все майно, що
належить

комунальному

навчальному

закладу

«Дитячий

будинок

«Перлинка» (приміщення, земельні ділянки, майстерні, міні-підприємства та
ін.), навчальні засоби, фінансові активи.
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Розділ ІІ.
Дидактико-педагогічні підходи щодо реалізації інноваційної
моделі формування готовності вихованців до особистісної та
соціальної самореалізації
У процесі реалізації інноваційної моделі застосовуються дидактикопедагогічні підходи, які базуються на концептуальних принципах, тобто на
структурі організації виховного простору, що визначаються чотирма
домінантними напрямами розвитку фізичного, психічного, соціального та
духовного здоров’я вихованців. Інтергативність і симбіотичність напрямів
дозволяє

виділити

ключові

програми

для

реалізації

дослідно-

експериментальної діяльності. Всі форми й методи роботи спрямовані на
формування

системи

мотивів,

ціннісних

орієнтацій

та

життєвих

компетентностей.
Основні форми й методи, які сприяють формуванню фізичного
здоров’я вихованців дитячого будинку:
 заняття ЛФК, тренажерному залі, басейні, гідромасаж;
 фізіопроцедури, хромотерапія та аромотерапія;
 відвідування Дитячої юнацько-спортивної школи, проведення змагань
спільно з спортсменами;
 проведення «Малих олімпійських ігор»;
 проведення змагань «Веселі старти»;
 подолання

смуги

перешкод, співпраця

з

Одеським

козацьким

кадетським корпусом;
 заняття з тенісу, рухливі ігри на свіжому повітрі;
 заняття за методикою лікаря Євмінова;
 заняття по теорії спорту, «Мистецтво самооборони»;
 заняття валеологічного гуртка;
 виїзди на природу, риболовля, туристичні походи.
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Завдяки даним формам формується уміння дотримуватись правил і
співпрацювати з членами команди, виховується спортивне суперництво,
ціннісне ставлення до власного здоров’я, виховується позитивне ставлення
до спорту, формується розуміння переваги здорового способу життя,
підвищення імунних сил дитячого організму, сила волі.
Основні форми і методи, які відповідають реалізації формування
психічного (психологічного) здоров’я: консультації психіатра; психотерапія;
психокорекція; вирішення проблемних завдань; дидактичні та сюжетнорольові ігри; казкотерапія; Арт-педагогіка; дебати, дискусії; студія «Умілі
ручки» та «7 Муз»; «Музейна педагогіка»; Валеологічний гурток.
Такий широкий і різнобічний спектр форм і методів забезпечує
формування у вихованців почуття самоконтролю і відповідальності, уміння
аналізувати і творчо мислити, готовності до самовиховання і саморозвитку,
забезпечує внутрішню мотивацію, вміння стійко переносити невдачі і успіхи,
виховує самостійність, знання особистих можливостей, уміння організувати
своє дозвілля, розвиває внутрішній потенціал, впевненість в своїх силах,
потребу відчувати себе активним, розширювати світогляд, формувати
вольові якості.
Основні форми і методи, що відповідають реалізації формуванню
соціального здоров’я: проектна діяльність; робота музейного комплексу та
бібліотеки; музеєзнавство; участь у розкопках разом із археологами;
дослідно-

експериментальна

Державтоінспекцією,

діяльність;

підрозділами

Міністерства надзвичайних ситуацій;

соціальне

Міністерства

партнерство

внутрішніх

з

справ,

господарсько-побутова праця

в

дитячому будинку; соціальне партнерство з театрами м.Одеси; туристичні
походи та прогулянки вихованців; літня практика (СТО, меблева і мозаїчна
майстерні, арт-кафе); економічна соціалізація; робота в гуртках «Кулінарна
академія», «Різьба по дереву», «Швейна майстерня», «Столярна майстерня»;
сезонна сільськогосподарські робота.
Основні форми і методи, що відповідають реалізації формуванню
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духовного здоров’я вихованців дитячого будинку «Перлинка»: робота
музейного комплексу, бібліотеки;
храмів;

заняття,

бесіди,

виїзні екскурсії, відвідування музеїв,

розповіді

«Вахта

пам’яті»;

«Казкотерапія»;

психокорекційні заняття, тренінги, ділові ігри; Недільна школа; бесіди зі
священиком, вечірні молитви (за бажанням вихованців).
Зазначені форми забезпечують формування дбайливого ставлення до
природи, почуття дружби, чесності, почуття власної гідності, почуття
патріотизму, працьовитості, виховується любов і повага до Батьківщини і
рідної мови, формується почуття власної відповідальності і толерантності,
власної значимості себе та інших, турботи про молодших, формуються
ідеали.

Найголовнішим для реалізації інноваційної моделі з формування

готовності вихованців до особистісної та соціальної самореалізації є
мотиваційний підхід. На наш погляд усвідомлення - це і є мотивація, яка
змінює поведінку дитини та призводить до найкращого результату.
Формування у дітей загальнолюдських цінностей, позититивних
поглядів, культури поведінки, мотивації до праці – це основа виховання.
Воно можливе лише за умови творчого та компетентного підходу в роботі
педагогів та створення виховного простору, який спонукає до діяльності.
Саме тому мотиваційний підхід до реалізації інноваційної моделі з
формування

готовності

вихованців

до

особистісної

та

соціальної

самореалізації потребує творчого та компетентного спеціаліста педагога.
Творчий педагог має володіти способом організації інноваційних
виховних систем, усвідомлювати, формувати та вирішувати педагогічні
завдання та володіти методичною рефлексією, відчувати кожного вихованця,
його можливості та настрій, суб’єктний досвід, що дає змогу розуміти і його
динаміку розвитку та саморозвитку.
Компетентний педагог має володіти вмінням проектувати зміст,
форму

та

методи

своєї

діяльності

з

урахуванням

особливостей

навколишнього середовища. Виховна система дитячого будинку «Перлинка»
забезпечується шляхом залучення вихованців до різноманітної діяльності на
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базі дитячого будинку і поза його межами, налагоджувати форми спільної дії
дитини та дорослого, в межах якої формується самооцінка дитини: спочатку
дорослий показує, розказує і, лише зрозумівши, що дитина засвоїла, передає
їй роль ведучого або робить її своїм партнером.
У виховній системі дитячого будинку набули рис традиційних
виконання таких завдань:
 написання вихованцями міні-творів «Навіщо потрібно вчиться і
працювати», «Яким я бачу своє майбутнє», «Якби я був дорослим», «Моя
найбільша мрія», «Ким бути я хочу», «Чим приваблює мене моя майбутня
професія», «Не хочу хвалитися, але я ...», «Якби я був чарівником»,
«Суперечка поколінь: разом і нарізно», «Як працює ледар», тощо;
 створення відеороликів за різноманітними історичними фактами
рідного міста;
 відповідальна праця в теплиці дитячого будинку з вирощування квітів,
овочів.
Все це пробуджує у вихованців внутрішню мотивацію, усвідомлення
необхідності такої діяльності, що призводить до позитивних змін у вольовій
сфері особистості кожної дитини.
Мотиваційний, компетентісний підходи дали змогу вибудувати певну
систему школи особистісно орієнтованої педаггіки дитячого будинку
«Перлинка». Для виховання вільної особистості, здатної самостійно
приймати рішення та нести за них відповідальність, необхідно виховати
вміння думати раніше, ніж діяти, без зовнішнього примушення, поважати
особистість інших. Завдяки особистісно орієнтованому підходу створюються
нові механізми моральної саморегуляції вихованців.
У вихованні, яке зорієнтовано на особистість дитини – сироти, її життя
та діяльність, переважають партнерські та договірні відносини, підвищується
ініціатива вихованців та здійснюється перехід від стану «Я повинен» до
стану «я хочу». І це дуже важливе набуття для кожного вихованця.
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Досвідчений педагог не примушує виконувати ті чи інші вимоги, а
створює умови, за

яких вихованець сам захоче їх виконати. Саме це

називається професійною майстерністю педагога.
Педагоги дитячого будинку у своїй роботі користуються виховними
засобами та методами класичної педагогіки, трансформуючи їх

на

досягнення голової мети виховання – формування готовності дитини-сироти
до особистої та соціальної самореалізації. Змінено направленість цих
методів.

Наприклад,

метод

переконання

прямолінійно, а в особистісно

можна

використовувати

орієнтованому вихованні цей метод

використовується залежно від особистостей вихованців та відповідно до
ситуації.
Головним завданням навчально-виховного процесу – потреби та
інтереси вихованця дитячого будинку. Саме тому форми та методи
традиційного виховання зберігаються, але значно відрізняються від
особистісно орієнтованих та класичних. Тому що особистісно орієнтоване
виховання направлено на формування внутрішньої свободи, усвідомлення
своєї поведінки дитини.
Використовуючи

традиційні

методи

виховання

враховується

методична рефлексія при використанні методів самим педагогом:
 методи наказування, приниження особистості та гідності вихованця
заборонені;
 підтримка бажання чесно виконувати свої обов’язки дитиною;


принципове, але терпляче засудження поганих вчинків, пояснення,
обговорення та допомага їх подолання;



формування позитивної позиції «Я концепція», віра в себе;

 постійне підвищення вимог до поведінки дітей та закріплення
досягнутих ними результатів;
 вміння розуміти, любити та приймати життя, інтереси та переживання
вихованців;
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 розуміння динаміки вихованості кожного вихованця;
 визначення моментів готовності дитини виконати ті чи інші вимоги,
вміння засуджувати вчинок, а не особистість, радіти

разом із

вихованцем після подолання негараздів.
Для підлітків значущим стає допрофесійна трудова діяльність та
спілкування з однолітками. Важливим завданням для педагога у цих
випадках стає допомога дитині зорієнтуватися у набутті життєвого досвіду.
Для досягнення результатів ми використовуємо такі форми роботи: метод
проектів «Допоможи молодшим», «Допоможи тим, кому важче»,

«Клуб

дебатів», «Тиждень самоуправління»; літня навчально - трудова практика
підлітків; підготовка матеріалів до музейних експонатів музею дитячого
будинку «Потік часу», кінцевим результатом яких є участь у проекті
«Музейна планета»; за підсумками роботи літературної студії дитячого
будинку «Перлинка» видано два альманахи «Подих свободи» (І та ІІ
частини), прозові твори та вірші дітей та працівників дитячого будинку
«Перлинка».
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Розділ ІІІ.
Структура експериментальної моделі виховного простору
Виховний простір дитячого будинку «Перлинка» являє собою
взаємодію

ресурсного,

управлінського,

навчально-виховного

та

організаційного компонентів. Системна інтеграція концептуальних засад
спирається на виховні домінанти, які сформовано в процесі практичного
застосування теоретично спланованих моделей реалізації теми дослідноекспериментальної роботи. У процесі реалізації діяльності первинна
концепція зазнала практичних змін.
У дитячому будинку розроблена, апробована і впроваджується в
повсякденне

життя модель

соціально-психолого-медико–педагогічний

супровід кожного вихованця. Метою моніторингової програми є фіксування
індивідуально-типологічних проявів і динаміки розвитку вихованців,
отримання статистично достовірних даних дослідження індивідуальних
особливостей анатомічного розвитку, індивідуальних

особливостей

психічних процесів, дослідження системи загальноморальних цінностей,
особливостей особистісних та міжособистісних стосунків для подальшого
вивчення готовності до соціальної й особистісної самореалізації.
Первинна

концепція

оперувала

об'єктивності, концептуальної єдності,

наступними

принципами:

гуманізації освіти, особистісного

підходу педагогів до вихованців, співвідношення отриманого рівня з метою,
моніторингу. Разом із тим структура організації виховного простору
визначилася чотирма домінантними напрямами: фізичне здоров’я, психічне
здоров’я, соціальне здоров’я і духовне здоров’я.
Розробляючи програму моніторингу, ми керувалися тим, що
розвиток особистості протікає найбільш успішно тоді, коли вихованець
перебуває в гармонії із власним здоров’ям. Відповідно критеріям
моніторингу стало «здоров’я» вихованців. Складений моніторинг з
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формування готовності вихованців до особистісної та соціальної
самореалізації

проводиться

згідно

з

«квадратом

здоров’я»,

запропонованим І.Д. Бехом: діагностика фізичного, психічного, духовного
та соціального здоров’я дитини, що дає змогу скласти індивідуальний
маршрут розвитку кожної дитини. У моніторинг включені як визнані
діагностичні методики, так і «вбудована» діагностика, яка основана на
щоденних спостереженнях педагогічного колективу. Моніторингове
дослідження фізичного здоров’я проводиться відповідними спеціалістами в
галузі медицини. Соціальне здоров’я досліджує безпосередньо соціальний
педагог. Психологи, у свою чергу, досліджують духовне і психологічне
здоров’я як невід’ємну складову психічного здоров’я.
У

ході

реалізації

експериментальної

моделі

використовується

соціально - психолого - медико - педагогічний супровід, який спрямовано на
досягнення таких цілей при роботі з кадрами: єдиний підхід, підвищення
компетентності,

встановлення

довірливих

стосунків

із

вихованцями,

максимальне використання їх внутрішнього потенціалу. У результаті цієї
роботи реалізуються такі завдання: зміцнення фізичного, психічного,
соціального і духовного здоров’я вихованців, їх соціальна адаптація, рання
професійна орієнтація і самовизначення, набуття зовнішнього життєвого
досвіду, свідома дисципліна.
Робота соціально - психолого - медико - педагогічного-супроводу дає
змогу виявити можливості і здібності вихованців, скласти план
індивідуального розвитку кожної дитини і вибрати актуальні напрями
корекції.
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3.1. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності
Дослідження формування готовності до соціальної та особистісної
самореалізації

передбачає

експериментальну

перевірку

ефективності

структурованої валідної моделі щодо створення виховного простору або
організаційно - педагогічних умов. Об’єктом дослідження є вихованці
дитячого будинку, а суб’єктом - педагогічний колектив, адміністрація і
технічний

персонал.

експериментального

Кожна

людина,

що

майданчика,дитячого

знаходиться
будинку

на

території

«Перлинка»

є

елементом, який впливає на створення виховного простору. У зв’язку з
широким спектром об’єктів дослідження, виховний простір слід розглядати
як відкриту систему, яка регулярно відчуває «вторгнення». Предметом
дослідної

діяльності

доцільно

вважати

формування

готовності

до

особистісної та соціальної самореалізації вихованців дитячого будинку.
У процесі експериментальної діяльності щодо формування готовності
до

особистісної

та

соціальної

самореалізації

реалізується

система

організаційно - педагогічних заходів.
В інноваційній діяльності зберігається і об’єкт, і предмет дослідження.

3.2. Виховні та освітні домінанти в концептуальному осмисленні
реалізації інноваційної моделі
Особливого значення набуває практичне впровадження одного з
провідних принципів державної політики в освіті - принципу адаптації
дошкільної і базової середньої освіти до рівня підготовки дітей. Актуальною
є проблема держави, суспільства та соціальних інститутів щодо посилення
уваги до охорони фізичного і психічного здоров’я дітей, створення нової
системи особистісно орієнтованої освіти для дітей дошкільного і шкільного
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віку, особливо для дітей групи ризику - дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування.
Загальновідомо, що ще на початку ХХ століття видатні вчені
(І. А. Ільїн,

В. М. Бехтєрев,

М. І. Пирогов,

К. Д. Ушинський

та

ін.),

обґрунтували роль освіти у вихованні молоді та підготовці її до життя. Так,
І. А. Ільїн у статті «Спасение в качестве» зазначав: «...Народ має тільки один
вихід і одне спасіння –повернення до якості культури» яке вчений вбачає у
вихованні.
На думку провідних вчених, дидактична парадигма освіти, яка
орієнтована на засвоєння готових знань, що не сприяє розвитку творчого
мислення дітей є традиційною причиною

зниження рівня навчально-

пізнавальної та соціальної мотивації.
Сучасна дошкільна та шкільна освіта має забезпечувати досягнення
двоєдиної мети: розвивати розумові здібності дитини, опікуватися її
моральним і естетичним вихованням, формувати її духовний світ. Ми
створили модель особистості вихованця як суб’єкта освітньої діяльності.
Вона дозволяє проектувати не тільки освітній потенціал вихованців, а й
високий

рівень

педагогічної

діяльності.

Внаслідок

цього

системостворювальним фактором навчально-виховної діяльності дитячого
будинку є взаємодія вихованців і педагогів. Наш контингент вихованців
потребує не стільки вихователя, скільки спеціаліста з розвитку дитини,що
неможливо забезпечити без інтеграції знань із педагогіки та психології,
нових концептуальних моделей навчання і виховання, які були апробовані в
ході експерименту, що проводиться в дитячому будинку «Перлинка».
Особливе значення для розвитку дітей має процес соціалізації,
формування в них ціннісних особистісних і громадянських орієнтирів. Тому
ми акцентували увагу на таких домінантах: «Я - концепція», мотиваційна
сфера, вчинок. Процес соціалізації передбачає вирішення триєдиної групи
завдань: адаптації, активізації та самореалізації особистості в подальшому
дорослому житті.
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Особливості соціалізації дітей - сиріт та соціальних сиріт полягає в
тому, що вона відбувається без участі багатьох агентів соціалізації (батьки,
старші родичі, друзі та знайомі родини, референтна група однолітків у межах
громади). Діти - сироти та соціальні сироти, які виховуються в інтернатних
закладах, не мають можливості взаємодіяти з агентами соціалізації. Однак
вони соціалізуються завдяки процесам комунікації, навчання, виховання,
залучення до культури. В силу цього на такий заклад покладаються дуже
відповідальні обов’язки, які не можна порівнювати з обов’язками звичайного
дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. По-перше, це
стосується необхідності створення умов для отримання соціального і
життєвого досвіду в межах дитячого будинку. У дітей - сиріт та соціальних
сиріт соціальний досвід не може з’явитися автоматично: умови для його
набуття мають щоденно створювати вихователі, педагоги, а також весь
персонал закладу. По-друге, подолання інституціалізаційних бар’єрів
соціалізації в інтернатному закладі передбачає співробітництво закладу з
іншими соціальними інститутами: економічними, культурно - соціальними,
суспільно-політичними.

Таке

співробітництво

виражається

в

цілеспрямованому залученні вихованців до різноманітних громадських
процесів. Отже, дитина здобуватиме знання та соціальний і життєвий досвід.
По-третє, ефективна соціалізація вихованця не можлива без використання
міжособистісних механізмів тривалої взаємодії дитини з авторитетними для
неї особистостями: вихователями, вчителями та ін.
Формування готовності дітей-сиріт та соціальних сиріт у дитячому
будинку «Перлинка» щодо соціальної та особистісної самореалізації
здійснюється, виходячи з домінантних положень:
 гуманізму - визначення прав і життєвого потенціалу, здібностей
вихованців, пріоритетності загальнолюдських якостей;
 демократизму - забезпечення реалізації прав і свобод дитини, дієвої
участі вихованців і вихователів, громадськості у прийнятті управлінських
рішень;
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 доступності - комплексу освітніх і соціальних послуг для кожної
дитини;
 рівності - однакових умов для кожної дитини щодо отримання
соціальних послуг, реалізації її духовних, соціальних і освітніх потреб,
здібностей;
 системності - гармонійного взаємозв’язку і взаємодії навчання,
виховання і соціального захисту, а також процесів соціальної адаптації та
реабілітації;
 синергетичності - саморозвитку, опора на особистий потенціал і
ресурси розвитку;
 прогностичної спрямованості - визначення та урахування соціальних і
освітніх перспектив: від закладу до кожного вихованця;
 гнучкості і варіативності - методів, організаційних форм і засобів
навчання, виховання, напрямів практичної діяльності вихованців;


індивідуальних підходів - індивідуалізація і персоналізація навчання і
виховання;

 безперервності навчання і виховання - створення навчально-виховного
простору: дошкільного закладу - на базі дитячого будинку, початкова та
основна школа - на базі загальноосвітніх закладів міста, система додаткової
освіти з перспективою допрофесійного навчання;
 науковості - опора на наукові досягнення в галузі педагогіки в тому
числі на педагогічні інновації;


інноваційності - спрямованості на реалізацію і розробку освітніх

методик, соціальних послуг для дітей - сиріт;
 інтеграції з наукою та виробництвом - пошуки надійних партнерів і
налагодження міцних зв’язків із закладами освіти та виробничими
структурами для здійснення освітньої та виробничої діяльності, трудового
навчання і виховання;
 принципу творчості й успіху - розвиток творчості та досягнення успіху
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в будь-якій діяльності, сприяння формуванню «Я - концепції», стимулювання
процесів самовдосконалення, самовиховання і самореалізації.
Модернізація виховної системи в дитячому будинку «Перлинка»
визначила наступні принципи виховання:
-

цілісності виховної системи та логічного взаємозв’язку всіх вікових

категорій вихованців;
-

наслідування та послідовності в досягненні результатів у кожній

віковій категорії вихованців;
-

обліку вікових і індивідуальних особливостей вихованців;

-

обліку специфіки закладу, особливостей соціокультурного середовища,

в якому знаходиться заклад.
З метою структурування домінантних положень виникла необхідність
введення

поняття

«квадрат

здоров’я»,

яку

запропонував

науковий

консультант, академік, директор Інституту проблем виховання НАПН
України І.Д. Бех.

3.3. Здоров’я за «квадратом» І.Д. Беха
Поняття

здоров’я

спеціалісти

визначають

по-різному.

Вони

розрізняють термін «здоров’я» і «стан здоров’я». Термін «здоров’я»
передбачає повноцінне і абсолютне здоров’я. «Стан здоров’я» визначається
як ступінь наближення до абсолютного здоров’я. У статуті Всесвітньої
організації охорони здоров'я (ВООЗ) здоров'я визначається як «стан повного
фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність
хвороби або фізичних вад».
У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи була
затверджена стрижнева ідея: індивідуально здорова людина може бути
готова до особистісної та соціальної самореалізації. Індивідуальне здоров'я
розглядається як природний стан організму, що характеризується повною
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урівноваженістю

з

біосферою,

відсутністю

будь-яких

виражених

хворобливих змін і здатністю до розвитку і навчання.
Інноваційна модель формування готовності вихованців до особистісної
та соціальної самореалізації базується на збереженні здоров’я кожної окремої
дитини. Дана модель спрямована і на окрему дитину, і групу дітей. Дослідно
- експериментальна діяльність спрямована також на створення фізично,
психічно, соціально і духовно здорової особистості всіх суб’єктів навчальновиховного процесу.
Під час формування здорового виховного простору особливу увагу
варто звернути на колектив співробітників, тому що кожен із них
долучається до простору і впливає на нього усвідомлено та опосередковано.
Особливо

це

стосується

педагогів.

Саме

вони

щодня

корегують,

модернізують та змінюють виховний простір. Окрім змін простору,
змінюються вихованці. Кожен із них має свій темп розвитку, по-своєму
сприймає зовнішні фактори. Свідомо враховувати такі зміни може спеціаліст,
який розуміється не тільки на педагогіці. Саме такий спеціаліст здатний
усвідомлювати «ланцюжок» формування у вихованців дитячого будинку
готовності до самореалізації, яка полягає у формуванні виховного простору і
колективу вихователів.
Підвищення ефективності виховного простору забезпечує формування
фізично здорового простору, в ідеалі створюється фізично здоровими
педагогами, які виховують фізично здорових дітей.
3.3.1. Фізичне здоров’я
Формування
здійснюється

в

фізичного
рамках

здоров’я

вихованців

забезпечення

дитячого

будинку

соціально-психолого-медико-

педагогічного супроводу. Головними в організації і контролі щодо реалізації
супроводу є медичний й виховний блоки. Так, під керівництвом медичного
персоналу здійснюється планування індивідуального маршруту формування
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фізичного

здоров’я

кожного

вихованця,

який

включає

щорічну

диспансеризацію, реабілітацію, корекцію соматичних і психофізіологічних
порушень здоров’я вихованців, а головне - лікувально-профілактичну роботу.
Медичний і педагогічний колектив спільно розробляють щорічні програми
фізичного виховання, які спрямовані на вирішення наступних завдань
виховання та оздоровлення: охорона та зміцнення здоров’я; загартовування;
розвиток рухової активності; формування морально-фізичних навичок;
потреби у фізичному вдосконаленні; виховання культурно-гігієнічних
якостей; формування уявлень щодо навичок виконання основних рухів;
власного організму та здоров’я; режиму, активності та відпочинку.
Медичний персонал дитячого будинку регулярно контролює стан
організації медичної допомоги дітям. Щорічно проводяться лабораторні
дослідження показників стану здоров’я дітей, аналіз їх результатів дозволяє
визначати шляхи лікування дітей. Для оцінки стану здоров’я вихованців
використовуються такі показники:
 рівень фізичного розвитку, динаміка показників здоров’я;
 наявність хронічних патологій;
 частота гострих захворювань протягом року;


збалансоване раціональне харчування.
Щорічно за підсумками проведення диспансеризації лікар дитячого

будинку розробляє індивідуальні програми обстеження та лікувальнооздоровчих заходів для кожної дитину. Вся інформація щодо підсумків
диспансерного

обстеження

з

рекомендаціями

лікарів-спеціалістів,

планування заходів із оздоровлення та лікування дітей доводиться до відома
адміністрації, спеціалістів дитячого будинку, вихователів і помічників
вихователів.
У

дитячому

будинку

створена

матеріально-технічна

база

для

оздоровлення дітей: басейн, спортивний зал, роликовий зал, спортивний
майданчик, бальнеопроцедури, а також проводяться фізіопроцедури.
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Щороку в осінньо-зимовий період здійснюється профілактичне
лікування фізіотерапевтичним апаратом (УФО, тубус - кварц). Внаслідок
цього у більшості дітей захворюваність зменшується: поліпшується носове
дихання, підвищуються захисні сили організму, скорочуються випадки
риніту. Рецидиви хронічного тонзиліту після проведення фізіопроцедур
мають тенденцію до зниження. Якщо раніше дана патологія загострювалася
4-5 разів на рік, то тепер 3-4 рази, що є позитивною динамікою. Протягом
року вихованці активно користуються басейном, гідромасажними ваннами,
що покращує фізичний та емоційний стан, сприяє розслабленню й
тонізуванню організму.
Протягом двох років із метою полегшення процесу адаптації та зняття
психологічного напруження були організовані заняття в басейні для
першокласників (вересень - листопад). Даний досвід засвідчив позитивні
результати, тому вирішили продовжувати таку практику. Взаємодія з водою
робить дітей більш спокійними і врівноваженими, що допомагає вихованцям
при

виконанні

ароматерапія

домашніх

завдань. Щоденно

в

ефірними

маслами:

грейфрута,

ехінацеї,

групах

проводиться
лимонника,

пустинника, валеріани, лаванди та інших, яка позитивно впливає на
психофізичний стан дітей, підвищує концентрацію уваги і пам’яті, стабілізує
та тонізує нервову систему, очищує і тонізує шкіру, перешкоджає утворенню
камедонів, усуває вугрові і герпетичні висипання. У результаті проведення
такої практики підвищуються захисні та імунні функції організму.
Зважаючи на те, що всі діти, які потрапляють до дитячого будинку,
мають дефіцит уваги, переживають наслідки сенсорної, емоційної та
соціальної деривації, слід відзначити, що у багатьох із них спостерігається
затримка психічного і мовного розвитку, емоційні порушення різного
ступеня

важкості.

Найбільш

поширеним

є

порушення

поведінки:

гіперактивність; імпульсивність; роздратованість; нахили до агресії.
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Тому лікар-психіатр дитячого будинку здійснює медикаментозну
терапію (2-3 рази на рік - неотропи, седативні препарати, біоактивну і
вітамінотерапію).
На базі дитячого будинку проводяться заняття з лікувально фізичної
культури, які організовані у групах здоров’я, що дозволяє дітям отримувати
фізичне навантаження відповідно до їх діагнозу. Контролює заняття з
фізкультури лікар-педіатр спільно з педагогами один раз на місяць.
За призначенням лікарів - спеціалістів усім дітям без винятку 2 рази на
рік з профілактичною та лікувальною метою призначається масаж.
Ефективною є профілактична робота на дошці Євмінова. Результати роботи
перевіряються фотокомп’ютерним методом, який розроблено центром
В.В.Євмінова.

Вправи на дошці дають можливість збільшити кровообіг,

тренувати м’язи спини і живота, нормалізувати їх тонус, сприяють корекції
хребта, покращують загальний і фізичний стан дітей.
Добрий фізичний стан і здоров’я дітей залежать від збалансованого
харчування. У дитячому будинку організовано п’ятиразове, а в літній період
шестиразове

харчування.

Щоденне

меню

включає

обов’язковий

збалансований набір продуктів. Перспективне осінньо-зимове та веснянолітнє меню затверджується СЕС Київського району міста Одеси. Ретельно
виконуються

санітарно-епідеміологічні

норми,

дотримуються

терміни

реалізації продуктів, контролюється якість приготування їжі. Мається в
наявності картотека страв.
3.3.2. Психічне здоров’я
Невід’ємною частиною і найважливішим компонентом здоров’я є
психічне здоров’я. У відповідності до визначення ВОЗ воно характеризується
як стан благополуччя, за якого людина може реалізувати свій потенціал,
продуктивно працювати, а також вносити свій внесок у життя суспільства. У
медицині та психології до проблеми психічного здоров’я різні підходи.
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Традиційна медична (психіатрична) модель визначає психічне здоров’я як
міру вірогідності розвитку психічної хвороби. Здоров’я розглядається з
позицій психічних порушень та аномалій особистості як відхилення від
норми (Б.Д. Карвасарський і ін.). Вважається, що психічне здоров’я не може
бути

зведено

до комфортності

самопочуття (за станом душевного

благополуччя), яке розглядається клініцистами в якості суб’єктивної
самооцінки. Необхідно підкреслити, що поняття «норма», яке застосовується
в медичній моделі, не може бути повноцінним критерієм психічного здоров’я
вже тому, що всілякі норми є наслідком культури і традицій конкретного
суспільства. Людина, яка значно відхиляється від стандартів свого оточення,
ризикує бути визнаною психічно хворою. У концепції «позитивного
психічного здоров'я», яку запропонували психологи у 1960-ті роки ХХ
століття, провідним визначено аналіз здорового функціонування особистості,
як позитивного процесу, що характеризується самостійною цінністю та
визначається через поняття самореалізації, самоактуалізації (К. Гольдштейн,
А. Маслоу,
(К. Роджерс),

Ш. Бюллер),

повноцінного

оригінальності

людського

(Дж. Бюдженталь),

функціонування

прагнення

до

сенсу

(В. Франкл).
З огляду на психічне здоров’я дітей-сиріт та соціальних сиріт доцільно
виокремити

такі

психосоматичних

характеристики:
захворювань,

відсутність

відповідний

віку

психічних
розвиток

або

психіки,

сприятливий (нормальний) функціональний стан. Сприятливий психічний
стан визначається як комплекс характеристик і функцій, що відповідають
віковій нормі і забезпечують ефективне виконання дитиною завдань, які
стоять перед нею в різних сферах життєдіяльності. Для психіки людини,
особливо дитини, властивий зв’язок між мінливою генетичною програмою і
пластичним середовищем (особливо соціальним). Саме тому норма
психічного здоров’я складно визначається, і межа між хворобою і здоров’ям
в деяких випадках чітко не встановлюється. Відтак граничний стан для
нервової системи більш характерний, ніж для інших органів і систем.
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Особливо це важливо під час

виконання роботи, що супроводжується

психічним напруженням. Таке напруження - це фізіологічна «ціна», яку
організм сплачує за реалізацію діяльності. Визначення норми здоров’я
інтелектуально-психічної сфери - досить складне завдання, що обумовлено
великою гнучкістю функціональних характеристик нервової системи та
складною динамікою взаємовідношень «мозок-середовище». Практично
завдання вирішується тільки

шляхом складного медико-біологічного і

психічного обстеження, і остаточний висновок зробити може тільки
спеціаліст, а в сфері психічного здоров’я - порівняння думок декількох
спеціалістів-експертів у галузі неврології, психіатрії, психоневрології,
психології.
На основі даних дослідження формується програма індивідуального
розвитку психічного здоров’я окремої дитини, групи дітей, а також
визначаються напрями розвитку психічного та психологічного здоров’я
виховного

простору.

Протягом

усього

часу

проведення

дослідно-

експериментальної роботи провідним напрямом діяльності було усунення
наслідків ранньої депривації вихованців, отже, забезпечення психологічної
безпеки. Виходячи з цього, формування психічного здоров’я вихованців
реалізується в рамках соціально-психолого-медико-педагогічного супроводу
та

здійснюється

консультаційна,

за

наступними

профілактична,

напрямами:
просвітницька

корекційно-розвивальна,
робота,

діагностично-

моніторингове дослідження.
Щорічно проводиться систематична просвітницька робота з метою
психологічної освіти педагогічного колективу. У більшості випадків дана
робота проводиться індивідуально або у малих групах (2-3 педагоги).
Психологи

спільно

з

педагогами

детально

аналізують

психологічні

особливості окремих вихованців, причинно-наслідкові зв’язки, історію
розвитку і формування особистості вихованця. Педагогічний колектив
регулярно поповнює знання щодо вікової психології і психологічних
особливостей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
43

опановують теоретичні основи конфліктології, стратегії поведінки в
конфліктних ситуаціях. Під час проведення соціально-психолого-медикопедагогічних

консиліумів

педагоги

знайомилися

з

результатами

психодіагностичних досліджень, систематизували теоретичні знання щодо
дитячої психології. Для забезпечення більш ґрунтовних знань проводяться
семінари – практикуми та семінари-тренінги.
У 2013 році педагогічний колектив розпочав поглиблено вивчати і
впроваджувати психолого-педагогічний метод казкотерапії. Навчальним
тренером є кандидат педагогічний наук, доцент кафедри дошкільного та
початкового навчання, практичний психолог, арт-терапевт Деркач Оксана
Олексіївна, а психологи дитячого будинку надають допомогу щодо засвоєння
та супроводжують впровадження методу казкотерапії.
Психологи і педагоги спільно складають схематичний наочний матеріал
щодо проблем конкретної поведінки вихованців, який дозволяє їм не тільки
розглянути проблему, але й розуміти «критичні події», що стали причиною
асоціальної поведінки. Отже, робота психологів і педагогів має симбіотичний
характер,

який

дозволяє

формувати

навколо

кожного

вихованця

психотерапевтичний і психологічно здоровий виховний простір.
Систематична консультативна робота з педагогічним колективом
охоплює теми, пов’язані з проблемою порушення емоційної регуляції у дітей
- сиріт, визначення їх вікових особливостей та статевої зрілості, а також
технологій формування цінності здоров’я та психологічного благополуччя.
Корекційно - розвивальний напрям передбачає індивідуальну та
групову форми роботи. Індивідуальна робота спрямована на корекцію
особистісних особливостей: самооцінки, порушення емоційно-вольової та
пізнавальної сфери. Вона проводиться шляхом когнітивно - поведінкової
психотерапії, арт - терапії. Групова робота спрямована на формування
морально - духовної системи цінностей і на корекцію міжособистісного
спілкування, поведінки, обговорення ситуацій, які вже відбулися, і можливих
ситуацій методами психодрами, казкотерапії, колажу та ін. Важливим
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складовим елементом корекційної роботи є використання ігор. Особлива
увага приділяється збагаченню і розширенню конкретного чуттєвого й
емоційного досвіду, гармонізації внутрішнього стану вихованців і розвитку
морально - духовної системи цінностей. У корекційно - розвивальній роботі
широко застосовуються методи арт–терапії, такі як казкотерапія, «Мандала»,
акватипія,

каракулі,

пісочна

терапія.

Систематично

проводиться

напівстандартизована бесіда, яка передбачає вирішення зазначеного завдання
і базується на основі підібраного теоретичного матеріалу. Зазвичай
вихованцям не повідомляють мету бесіди. Відтак бесіда має м’який, гнучкий,
ненав’язливий характер.
Одним із методів роботи є інтерв’ювання. У вихованців беруться
інтерв’ю, яке записується відеокамерою. Організуються спільні перегляди
відеоматеріалів, що дозволяють вихованцям подивитися на себе стороннім
поглядом. Такі перегляди розширюють уявлення вихованців про себе,
формують навички самоаналізу. Відеозаписи зберігаються як архівний
матеріал.
Безпека виховного простору реалізується завдяки враховуванням
психологічного благополуччя співробітників. З педагогами проводиться
корекційна робота, спрямована на розвиток і гармонізацію емоційної сфери, з
метою зниження проекції власних проблем на вихованців та з метою
підвищення ефективності створення психологічно здорового простору в
дитячому колективі. Для проведення даної роботи використовується метод
напівстандартизованої і нестандартизованої бесіди, а також арт-терапевтичні
техніки, когнітивно-поведінкова терапія, позитивна психотерапія. У деяких
випадках проводяться індивідуальні бесіди з метою корекції наявної у
педагогів системи духовних цінностей.
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3.3.3. Соціальне здоров’я
Соціальне здоров’я трактується як стан організму, що визначає
здатність людини контактувати з соціумом. Воно формується під впливом
сім’ї, друзів, колег по роботі, сусідів та інших людей, які знаходяться поруч у
нашому житті. Однак в умовах виховання в дитячому будинку такі
компоненти соціуму як сім’я, друзі, колеги відсутні або їх мало. Реальне
життя замінюють соціальні мережі, Інтернет, в результаті чого особистість
ізолює себе від будь-яких контактів. Соціальне здоров’я такої особистості не
розвивається повною мірою. Вихованці дитячого будинку мають цілу низку
порушень соціального здоров’я.
Пріоритетним завданням щодо забезпечення соціального здоров’я є
формування навичок комунікації з соціумом, які можливо формувати тільки
тоді, коли дитина індивідуально здорова фізично, психічно і духовно.
Зазвичай діти намагаються засвоювати модель поведінки дорослих. Отже,
педагоги повинні володіти не тільки професійними знаннями, вміннями і
навичками й певними характеристиками і адаптивними моделями поведінки.
Важливим

організаційним

чинником

є

забезпечення

вихованцям

«тренувальних» майданчиків, де можна безпечно застосувати результати
своїх спостережень. Перший такий майданчик - група однолітків на території
дитячого будинку, наступний майданчик - школа і шкільний клас. Однак,
комунікативна взаємодія не обмежується колом постійних осіб, тому
вагомим аспектом є коло «випадкових знайомих» - людей, з якими
вихованець встановлює короткострокові неміцні зв’язки. Таким чином, чим
ширше коло взаємодії дитини, тим більш ефективно відбувається засвоєння
навичок комунікації.

46

3.3.4. Духовне здоров’я
У вітчизняній і зарубіжній психології для визначення поняття «духовне
здоров’я» використовуються близькі за смислом

визначення – «здорова

особистість», «зріла особистість» та «гармонійна особистість». Духовне
здоров’я визначається не тільки соціальними факторами, що формують
особистість, а й біологічними характеристиками людини, різними видами
діяльності, які вона здійснює, її культурним досвідом. Насамкінець, саме
людина інтегрує своє минуле і майбутнє, здійснює самовизначення і визначає
перспективу.
Виділяють чотири показники духовного здоров’я:
 наявність змістотворних життєвих цілей;


адекватність

сприйняття

діяльності

соціокультурних

вимог

і

природного оточення;


переживання суб’єктивного благополуччя;

 сприятливий прогноз.
Найбільш значущим для дітей - сиріт є перший показник. Саме наявність
змістотворних цілей готує їх до самореалізації. Наявність смислу базується
на цінностях особистості тому формування ціннісної сфери вихованців
визначає їх здоров’я, благополуччя і самореалізацію.
Під час формування ціннісної сфери особистості дитини слід звернути
увагу на ціннісну сферу авторитетної особи. Для дошкільників і молодших
учнів такою особою є педагог (вихователь). Для того, щоб навчити дітей,
педагог має навчитися сам. Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський акцентували
увагу на релігійно-духовній освіті вчителів.
Виховувати духовно здорову дитину може тільки духовно здоровий
вихователь, тобто високоморальна особистість. Засвоєння дитиною «Я духовне» реалізується через технологію вчинку, і завдання вихователя
полягає у підтримці емоційного відгуку на вчинок та допомозі практично
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осягнути цінність «Я».

Найбільш

ефективний для вирішення такого

завдання - рефлексивно-емпліцидний метод академіка І.Д. Беха.
3.4. Індивідуальні маршрути вихованців
Робота

всіх

вузькоспеціалізованою,

служб
їхня

дитячого
діяльність

будинку
базується

«Перлинка»
на

є

принципах

інтегрованості та тісного партнерства, що становить соціально-психологомедико-педагогічний супровід. Організація соціально-психолого-медикопедагогічного супроводу в закладі – одна з основних запорук формування
готовності до особитістісної та соціальної самореалізації випускника
дитячого будинку «Перлинка». Робота щодо супроводу координується в
рамках проведення соціально-психолого-медико-педагогічних консиліумів.
Головною метою соціально-психолого-медико-педагогічних консиліумів є
спільна робота підрозділів та членів педагогічного колективу як єдиної
інтегрованої системи в життєдіяльність закладу та кожного вихованця.
Робота щодо супроводу дозволяє виявляти можливості та здібності
вихованців, розробляти план індивідуального розвитку кожної дитини та
обирати відповідний напрям корекції.
У певний момент постало питання фіксації результатів роботи
консиліумів для подальшої реалізації індивідуального супроводу кожної
дитини. Таким чином було створено індивідуальні маршрути супроводу
вихованців, які розробляються на засіданнях консиліумів та відображають
роботу всіх служб дитячого будинку «Перлинка». У проектуванні
індивідуальних маршрутів беруть участь представники робочої групи
соціально-психолого-медико-педагогічного супроводу – соціальний педагог,
психолог, вихователі, лікар, адміністрація дитячого будинку. Індивідуальний
маршрут визначає діяльність дорослого і вихованця у підтримці і розвитку
того одиничного та своєрідного, що закладено в ньому від природи чи набуто
у власному досвіді.
48

Індивідуальний маршрут передбачає:
 індивідуально орієнтовану допомогу дітям у задоволенні первинних
базових потреб;
 створення умов для максимально вільної реалізації закладених
природою

(наслідуваних)

інтелектуальних,

фізичних,

емоційних

здібностей, що є характерними для кожного вихованця;
 підтримку

вихованця

в

автономному

будівництві,

творчому

самовтіленні, розвитку здатності до життєвого самовизначення.
Структура індивідуального маршруту супроводу вихованця:
 соціальний паспорт дитини.;
 первинна діагностика дитини;
 адаптація до умов дитячого будинку;
 результати моніторингового дослідження:
а). фізичного здоров’я;
б). психічного здоров’я;
в). духовного здоров’я;
г). соціального здоров’я;
 проведення консиліумів;
 постанова домінант і акцентів подальшого розвитку вихованця;
 програма корекційно - розвиваючої роботи.
Індивідуальний маршрут – це комплексний супровід вихованця. Кожний
підрозділ

соціально-психолого-медико-педагогічної

служби

дитячого

будинку робить свій внесок та фіксує його.
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3.5.

Технологія

самореалізації

в

особистісно

орієнтованої

педагогіки
Педагогічний процес вважається успішно організованим, якщо його
результат, відповідний до визначеної мети, може бути прогнозований та
відтворений у подальшому в інших умовах. Вирішення проблеми розвитку
особистості необхідно здійснювати не шляхом засвоєння знань та навичок, а
в ході забезпечення власної активності вихованця, напруження його
моральних сил та через його самовиховання.
Технологія самореалізації вихованців дитячого будинку «Перлинка» є
інноваційною та спрямована на особистісний розвиток вихованців.
Мета технології - формування здатності до соціальної та особистісної
самореалізації вихованця.
Термін «самореалізація» (self-realisation) вперше був наведений у 1902
році та інтерпретується як «реалізація власного потенціалу».
Більш значимим компонентом психологічної структури особистості,
що характеризує змістовні особливості її розвитку, є цінності. Цінності
можуть бути ситуативними, професійними, життєвими. Важливими для
формування здатності до особистісної та соціальної самореалізації є життєві
цінності, серед яких провідне місце займають цінності іншого та цінність
себе. Розвиток особистості відбувається найгармонійніше тоді, коли
вихованець знаходиться в гармонії зі своїм здоров’ям. Ми розглядаємо
здоров’я як комплексний феномен, що об’єднує в собі фізичне, психічне,
духовне та соціальне здоров’я. Всі компоненти терміну «здоров’я» тісно
пов’язані, тобто вони визначають стан здоров’я дитини як цілісний феномен.
Самореалізація досягається шляхом розкриття, розвитку та реалізації
духовного і творчого потенціалу вихованців, пошуку та визначення їхнього
професійного

покликання.

Формування

та

розвиток

особистісних

детермінант самореалізації охоплює всі сфери життєдіяльності вихованця:
його духовне та трудове виховання; формування пізнавальних інтересів;
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спілкування; навчання (із застосуванням розвивальних, інтерактивних,
ігрових

методів,

навчально-виробничих

методу

проектів),

майстернях.

Ми

трудову
мусимо

діяльність
усвідомити,

у
що

самореалізація вихованця – це не справа далекого майбутнього, не привілеї
випускника. Кожне досягнення у розкритті, розвитку та реалізації
особистісного потенціалу вихованця негайно включається у процес його
подальшого виховання.
Під час створення технології самореалізації вихованців ми робили
акцент на тому, що формування здатності дитини до виховної діяльності
здійснюється під впливом педагога. У такий спосіб ми досягли основної
мети:

перетворення

вихованця

у

суб’єкта

такої

діяльності.

Адже

самореалізація можлива за умови, коли людина стає об’єктом діяльності.
Такий виховний вплив буде ефективним і корисним за умови, коли
проектується

та

реалізується

з

максимальним

урахуванням

вікових

психологічних особливостей дитини.
Технологія самореалізації вихованців дитячого буднику базується на
принципах особистісно зорієнтованої технології (І.Д.Бех):
 цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних ситуацій.
Виховна ситуація – це соціальні умови, за яких дитина у стосунках із
дорослим засвоює соціальні норми поведінки. Лише емоційно пережите
знання про моральну норму може спонукати дитину до відповідного вчинку;
 особистісно розвивального спілкування.
Оволодіння

виховною

ситуацією

є

результатом

установлення

специфічних стосунків вихованця з вихователем. Воно передбачає, що
вихователь розуміє, визнає і сприймає особистість дитини, вміє стати на
позицію вихованця. Провідна форма особистісно розвивального спілкування
в системі «дорослий-дитина» - переконання

та підсилення регулюючої

функції слова за допомогою наочних опор;
використання співпереживання як психологічного механізму у
вихованні особистості.
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Співпереживання завжди пов’язане з емоційними стосунками між
двома суб’єктами. Для цього дитина повинна добре усвідомлювати свої
переживання, емоції (мати чітку позитивну «Я-концепцію», цінність себе) та
на основі цього розуміти і враховувати стан іншої людини (цінність іншого);
 систематичного аналізу вихованцем власних і чужих учинків.
Розроблена

модель особистості вихованця як суб’єкта освітньої

діяльності відтворює позитивну «Я – концепцію», що сприяє саморозвитку
кожної дитини, визначає цінності, компетентності, психологічні навички, які
маємо в неї формувати.
Модель особистості вихованця як суб’єкта освітньої діяльності
Продуктивність
внутрішня мотивація:

Носій цінностей:
-почуття відповідальності;
-почуття обов'язковості;
- почуття честі;
-власної гідності;
-особисті погляди;
-адекватна поведінка.

-раціонально витрачати час;
-планувати роботу;
-займатися самоосвітою;
-вміння будувати особисту
освітню траєкторію;
- вміння оптимально керувати собою;
-здатність використовувати досвід інших;
-творче мислення.

Особистість з об'єктивним
самосприйняттям
позитивної “Я – концепції”,
здатна до самовиховання
самоосвіти, саморозвитку
адекватності і взаємодії з
соціумом.

Психологічні навички :
Компетентність:
-функціональна;
-Комунікативна;
-Соціальна.

-знання особистих можливостей і
засобів в мобілізації свого
внутрішнього потенціалу ;
-психологічна готовність жити
самостійним життям , переносити
невдачі та успіхи, вміння оптимально
керувати собою.

Становлення індивідуально-особистісної технології життєтворчості
вихованців, які зорієнтовані на соціальну самовизначенність дитини,
потребує особистого прикладу поведінки.
Сучасна педагогіка ще не сформована як цілісна система знань про
розвиток підростаючої і дорослої людини в освітньому процесі. Складний
контингент вихованців вже сьогодні потребує не стільки вихователя, скільки
спеціаліста з розвитку дитини. Останнє не можливо без інтеграції знань із
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педагогіки і психології, нових концептуальних моделей навчання та
виховання, які будуть відпрацьовуватись у ході експерименту.
Однією з найважливіших умов вирішення проблем дитячого будинку
та вихованців є особистісно-професійне самовдосконалення педагогів, серед
яких головне місце належить вихователю.
Вихователь, або, як ми вважаємо, спеціаліст з розвитку дитини - це
особа, яка відіграє головну роль в житті дитини-сироти. Проблема соціальної
та психологічної адаптації дітей-сиріт перетворюється на проблему
подальшої інтеграції дитини-сироти в суспільство. Суспільство розвивається,
а проблеми адаптації та соціалізації дітей-сиріт у подальшому призводять до
зниження особистісної здатності сиріт у професійній діяльності, особливо
інтелектуального характеру та соціальної взаємодії, що в більшості випадків
призводить до правопорушень, суїциду серед дітей вказаної категорії.
Тому сьогодні змін потребують форми роботи з дітьми-сиротами, які б
допомогли їм увійти в сучасне суспільство «соціально-мобільною людиною»,
готовою до можливих змін у професії, з більш широким набором культурних,
естетичних, суспільних, емоційних, етичних та духовних засобів, аніж той,
який може дати система виховання в інтернатних закладах.
Суттєві зміни в практиці виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування можливі лише за умови системномного підходу до
проблеми виховання, який знайшов своє відображення в теорії та практиці
гуманістичних виховних систем.
За теоретико-методологічну основу ми взяли:
- ідеї гуманістичної педагогіки та ідеї особистісно зорієнтованого
підходу

до

виховання

(Ш. О. Амонашвілі,

І. Д. Бех,

С. І. Кудінов,

І. П. Смирнов, В. О. Сухомлинський, О. Я. Савченко, Д. Роджерс та ін.);
-

компетентнісний

підхід

(А. Л. Андреев,

Л. М. Ващенко,

В. І. Загвязинський, В. Г. Кремінь, О. Я. Савченко, Дж. Равен та ін.);
- соціокультурний аспект підготовки вихованців до самореалізації
(В. М. Бехтерєв, І. О. Ільїн, М. І. Пирогов, К. Д. Ушинський та ін.).
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Оскільки дитячий будинок набуває рис повноцінного та повноправного
навчального закладу та прагне бути саме таким загальноосвітнім навчальним
закладом, він має розвиватися на основі парадигми школи майбутнього.
Високий професійний рівень вихователя дозволяє йому володіти груповою
динамікою дитячого колективу та реалізовувати індивідуальний маршрут
розвитку кожного вихованця. Ціннісна сфера педагога створює основу
ціннісної системи вихованця – формувати духовно – моральні якості
вихованця педагог може тоді і тільки тоді, коли сам ними володіє.
Даний висновок був зроблений на основі результатів моніторингового
дослідження ціннісної сфери вихованців та педагогічного колективу.
Результати моніторингу показали, що середні групові результати показників
ціннісної сфери вихованців ідентичні показникам педагогічного колективу.
(Див. додаток

А) Задля даного порівняння були використані результати

методики ціннісних орієнтацій М. Рокича та методики кольорового тесту
стосунків Еткінда. У межах дослідно-експериментальної діяльності була
розроблена модель педагога як суб’єкта освітньо-виховної діяльності, яка
визначає професійні та моральні якості, що дозволяють проектувати виховну
та освітню діяльність педагогів і вихованців.
Модель особистості педагога як суб’єкта освітньої діяльності
Особисті якості

Професіоналізм

1. Висока громадська активність і соціальна
відповідальність.
2. Гуманістична направленість, духовні запити, ерудиція.
3.Чесність, відвертість, співчуття у відносинах
з дітьми та дорослими.
4. Здатність бачити і утверджувати особистість
вихованця, віру в його сили, готовність і
вміння прийти на допомогу.
5. Доброзичливість в поєднанні з розумною
вимогливістю до себе і до інших.
6. Інтелігентність.
7. Оптимізм.
8. Мистецтво спілкування, культура мови.
9. Педагогічна інтуїція, почуття нового.
10.Емоційна врівноваженість.
11. Добросовісність.

1. Готовність до інноваційних
перетворень і до творчої діяльності.
2. Оволодіння сучасними підходами
до організації навчально-виховного
процесу.
3. Культурно – пізнавальна діяльність.
4. Створення психологічно –
комфортних умов для самоактуалізації
вихованців.
5. Здатність до прогнозування,
планування, рефлексії, моніторингу.
6. Індивідуальний стиль педагогічної
діяльності.
7. Розвиток дослідницьких навичок.

Особистість з об'єктивним
самосприйняттям
позитивної “Я – концепції”,
здатна до самовиховання
самоосвіти, саморозвитку
адекватності і взаємодії з
соціумом.

Компетентність
1.Високий рівень психолого-педагогічних,
теоретичних знань.
2.Здатність опанувати науки, потреба в самоосвіті.
3. Готовність до різнорівневого багатоваріативного
виховання.
4. Вміння оптимально вирішувати педагогічні задачі.
5. Творчість і майстерність.

Продуктивність
1.Досягнення запланованих результатів
(не нижче вимог державних освітніх стандартів).
2. Вміння розробляти і використовувати систему
критеріально - оцінювальних показників,
розвиток пізнавальних інтересів і інтелектуальних
вмінь у більшості вихованців за певний час за умов
системних послідовних педагогічних дій.
3. Високий рівень педагогічної культури.
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Системоутворювальним

фактором

освітньої

діяльності

дитячого

будинку виступає взаємодія вихованців і педагогів.
Підготовка педагогічних кадрів щодо реалізації Концепції передбачає:
 проведення дослідження професійної компетентності та ціннісної
сфери педагога;
 теоретичну підготовку (введення обов’язкового спецкурсу для всіх
категорій педагогічних кадрів із теми «Самореалізація педагога», яка
забезпечує

засвоєння

інноваційних

педагогічних

систем,

технологій

виховання та системи управління цим процесом);
 вивчення критеріїв ефективності формування готовності до
особистісної та соціальної самореалізації;
 облік, узагальнення та системний аналіз досягнень щодо формування
готовності вихованців до особистісної і соціальної самореалізації та
оперативна корекція змісту навчання, навчальних і виховних технологій;
 портфоліо саморозвитку педагогів із розвитку дитини.
Система підвищення кваліфікації вчителів включає такі спеціальні
курси: «Самореалізація педагога», «Самоосвіта педагогів».
Форми

науково-методичної

роботи:

лекції,

лекції-диспути,

лекції-діалоги, семінари, семінари-практикуми, «круглі столи», ділові ігри,
тренінги.
Результат роботи оформлюється у вигляді презентацій, розробок
моделей виховних систем, виховних програм.

Педагогам рекомендується

спеціальна література до курсів підвищення кваліфікації, призначена для
теоретичної підготовки спеціалістів

із розвитку дитини, а також для

розробки моделі гуманістичної виховної системи закладу інтернатного типу,
для проведення діагностичних досліджень за темою формування готовності
вихованців дитячого будинку до особистісної та соціальної самореалізації.
За останні десять років дитячий будинок «Перлинка» накопичив досвід
супроводу самоосвітньої діяльності педагогів. Вимоги до особистісних і
фахових якостей вихователя зростають, а самоосвіта - це провідна форма
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вдосконалення професійної та особистісної компетенції.
Для забезпечення системності роботи щодо самоосвіти кожен педагог
складає індивідуальне портфоліо, в якому відображається індивідуальне
професійно-особистісне зростання. Портфоліо педагога включає в себе:
- опрацювання нормативно - законодавчої бази з питань охорони
дитинства та освіти;
- аналіз періодичних видань, методичної літератури, річний план
вивчення теми самоосвіти;
- записи щодо участі в навчально-виховній роботі дитячого будинку,
доповіді на педагогічних нарадах та консиліумах;
- освоєння нових технологій та методик;
- опис власного педагогічного досвіду таперелік друкованих праць;
- атестація та курси підвищення кваліфікації.
Аналіз портфоліо дає можливість адміністрації і колективу регулярно
аналізувати інформацію щодо розвитку педагога. Очікувані результати:
 оволодіння спецкурсом «Самореалізація», його актуальність для
забезпечення плідної роботи дитячого будинку;
 знання педагогічної, філософської, психологічної літератури з курсу
«Самореалізація»;
 знання гуманістичних виховних систем та специфіки їх побудови і
функціонування у дитячих будинках;
 знання специфіки виховного процесу в закладах для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та ролі вихователяспеціаліста з розвитку дитини;
 знання

особливостей

дітей-сиріт

і

виховного

соціальних

сиріт

та
та

особистісного
особливостей

розвитку
організації

життєдіяльності у дитячому будинку;
 володіння системою діагностики виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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Вихованці дитячого будинку здійснюють самореалізацію у трудовій
діяльності (професійне навчання, працевлаштування, професійна кар’єра), в
навчальній діяльності

(визначення власного

профілю, індивідуальної

освітньої траєкторії), громадському та релігійному житті, спілкуванні та ін.
Самореалізація за всіма напрямами керується спеціально створеними
програмами, зокрема такими,

як:

«Здоров’я заради себе», «Розвиток

емоційної регуляції депривованих дітей», «Економічна соціалізація»,
«Трудове виховання та професійна визначеність», «Формування простору
духовного

розвитку

дитячого

будинку

«Перлинка»,

«Патріотичне

виховання», «Музейна педагогіка», «Духовне виховання», «Соціальне
партнерство та позашкільна освіта».
Усі програми дитячого будинку «Перлинка» спрямовані на те, щоб
кожна особистість була конкурентоспроможна в суспільстві, вміла планувати
стратегію власного життя, орієнтувалася у системі суперечливих цінностей і
змогла визначити своє життєве кредо і життєвий стиль.
Адміністрація

та

працівники

дитячого

будинку

розглядають

самореалізацію як необхідну передумову для нормальної життєдіяльності
випускника у різних сферах суспільного життя. Водночас, досягнення
самореалізації

зумовлює

особливу

увагу

до

розвитку

самостійності

вихованця, таких його якостей, як духовність, креативність, активність,
ініціативність, критичність мислення, цілеспрямованість, самовизначення та
самоздійснення (самореалізація) у складних і мінливих суспільних процесах.
Самореалізація

є найкращою особистісною гарантією

успішної

життєдіяльності вихованця дитячого будинку.
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Розділ 4.
Діагностика ефективності дослідження готовності до
особистісної та соціальної самореалізації
Світ, в якому живе дитина - сирота, її негативний досвід, все це накладає
відбиток на розвиток кожного вихованця. Тягар відсутності спілкування з
батьками є болісним для кожної дитини. Внаслідок цього виникає
необхідність спрямувати всі зусилля педагогічного колективу на створення
системи виховної роботи з урахуванням особистісних і фізіологічних
особливостей дитини. Отже, потрібно об'єднати зусилля педагогів, медичних
працівників, психологів та інших спеціалістів, які формують готовність
вихованців дитячого будинку до соціальної та особистісної самореалізації.
Мета діяльності педагогічного колективу - створити такі умови, за яких
кожен вихованець повірить у свої можливості, відчує радість від власних
досягнень, зможе формувати готовність до соціальної та особистісної
самореалізації. Саме на це спрямована робота соціально-психолого-медикопедагогічного супроводу вихованців, яка передбачає наступні завдання:
 єдність вимог всіх спеціалістів;
 забезпечення допомоги щодо встановлення доброзичливих взаємин
дитини з дорослими;
 групові заняття, семінари і тренінги з педагогами та дітьми з розвитку
комунікативних навичок;
 профілактичні заходи щодо зміцнення емоційно - вольової сфери
дитини;
 активізація внутрішнього потенціалу кожного вихованця шляхом
додаткового виховання і навчання;


самовизначення дитини.
Соціально-правовий супровід здійснюють юрист закладу, соціальний

педагог спільно з вихователями. Знання історії життя кожної дитини, захист
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її майнових і житлових прав, своєчасне одержання пенсій, аліментів - це
складові роботи соціально - правового супроводу вихованця. Соціальний
педагог організовує культурно - розважальні заходи та діяльність дітей поза
дитячим будинком, і таким чином поширює коло соціальних зв'язків кожної
дитини та можливості досягнення нового позитивного досвіду комунікацій.
Дитині - сироті дуже важливо адаптуватися у світі. Ми сподіваємося, що
в

ході

реалізації

дослідно-експериментальної

діяльності

зможемо

забезпечити дитині знання про суспільство, життя в ньому.
Психологічний супровід забезпечують психологи. Вони здійснюють
психодіагностику, корекційну роботу, організовують тренінги, семінари,
консультації

з

метою

психологічної

освіти.

За

результатами

психодіагностичної роботи складається індивідуальний план розвитку і
корекції особливостей особистості кожного вихованця.
Старші вихователі, інструктори з фізичної культури разом із цілою
плеядою інших спеціалістів забезпечують роботу щодо реалізації рішень
консиліуму з організації виховного процесу, діагностики і корекції
когнітивних процесів, емоційно - вольової та мотиваційної сфери.
Медичний супровід кожної дитини забезпечується лікарем - педіатром і
лікарем - психіатром, цілодобовим чергуванням медичного персоналу,
фізіотерапевтичною медсестрою, медсестрою з масажу, інструктором з
лікувальної фізичної культури. Головні напрями їх роботи - діагностика,
корекція і оздоровчо - профілактична робота. Двічі на рік до роботи
соціально-психолого-медико-педагогічного супроводу приєднуються фахівці
дитячої поліклініки № 6, які проводять диспансеризацію вихованців.
Логопедична діагностика і корекція мови вихованців спрямована на:
фонетико - фонематичний слух вихованців; збагачення активного словника;
роботу з артикуляційним апаратом; виховання голосової культури; вивчення
граматичної будови мови; читання і розуміння прочитаного.
Така робота дає можливості виявити здібності вихованців, скласти
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програму індивідуального розвитку дитини і обрати актуальний напрям
корекції.
Чотири

рази

на рік проводиться соціально-психолого-медико-

педагогічні консиліуми. До їх складу входять директор, юрист-консультант,
старший вихователь, психолог, соціальний педагог, логопед, лікар-педіатр,
лікар-психіатр і вихователі відповідних груп. Кожен спеціаліст повідомляє
про висновки своєї роботи і формує рекомендації щодо роботи з конкретною
дитиною. В рекомендаціях ураховуються індивідуальні особливості дитини.
Під час взаємодії з дитиною вихователь застосовує індивідуальні форми
роботи з поступовим залученням її до колективної діяльності.
Основний акцент вихователь робить на створенні психологічного та
духовно-здорового виховного простору. Дуже важливо зміцнити у дитини
впевненість у тому, що дорослий завжди готовий їй допомогти. Усі учасники
виховного процесу заохочують дитину розповідати про те, що її турбує.
Ефективним прийомом є організація вечірніх бесід, під час яких вихователь
зазначає навіть незначні досягнення дитини і таким чином зміцнює її довіру
до навколишнього світу.
Вихователь

регулює

режим

дня

дитини,

навчає

навичкам

самообслуговування, знайомить з вимогами, нормами і традиціями групи,
допомагає орієнтуватися у груповому просторі. Більш розширене засвоєння
простору і традицій дитячого будинку здійснюється шляхом проведення
бесід, розглядання фотографій,

ознайомлення

з творчими роботами

вихованців, організації екскурсії, спілкування з персоналом і дітьми,
відвідування концертів, розважальних заходів.
Завдання вихователя - зацікавити дитину показати доцільність подій, що
відбуваються.

Залучення

дитини

до

соціально-корисної

діяльності

здійснюється після того, як стабілізується емоційний фон і з’являється
закіцавленість, ініціатива і активність для участі в ній. Ще одним напрямом
роботи вихователя є надання допомоги дитині щодо налагодження
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взаємовідносин з оточуючими людьми. В організації такої роботи вихователь
використовує метод бесіди, спільного спостереження за навколишнім
середовищем і діяльністю співробітників дитячого будинку, моделювання,
читання художньої літератури, програє проблемні ситуації. Важливо
допомогти дитині відчути себе рівноправним учасником групової взаємодії.
Ефективність

роботи

соціально-психолого-медико-педагогічного

супроводу здійснюється за результатами моніторингового дослідження. На
початку роботи були визначені основні показники ефективності: показник
емоційної стабільності, тривожності, протікання нічного сну, апетиту,
активності.
Показник «емоційна стабільність» свідчить про рівень стабільності
емоційного

фону,

адекватності

емоційних

реакцій,

роздратованості,

агресивності. Показник «тривожність» свідчить про стадії адаптаційного
процесу, рівні врівноваженості нервових процесів, наявності ускладнень під
час встановленні контактів, адекватності поведінки. Показник «сон» свідчить
про труднощі при засипанні та пробудженні, самоукачування, ходіння уві
сні, енурез, енкопрез. Показник «апетит» свідчать про стан фізіологічних
механізмів, що регулюють надходження в організм харчових речовин.
Показник «активності» свідчить про бажання дитини брати участь в різних
видах діяльності.
Головна мета соціально-психолого-медико-педагогічного супроводу спільна робота всіх підрозділів і всіх членів педагогічного колективу у
життєдіяльності закладу і кожного вихованця.
4.1. Моніторингове дослідження
Метою моніторингу є фіксація індивідуально-типологічних проявів
і динаміки розвитку вихованців, отримання статистично достовірних даних,
дослідження

індивідуальних

особливостей

анатомічного

розвитку,
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індивідуальних особливостей протікання психічних процесів, розвитку
системи загальноморальних цінностей вихованців.
Реалізація мети програми моніторингу передбачає наступні завдання:
аналіз методично-наукових

джерел; підбір і

наукове обґрунтування

діагностичного інструментарію; здійснення діагностування; збір і обробка
первинної емпіричної інформації щодо всієї вибірки; занесення результатів
до карти індивідуального маршруту розвитку вихованця;

порівняльний

аналіз динаміки зміни показників.
З

діагностичних

алгоритмів

склалися

методи

дослідження

-

формалізовані діагностичні процедури з використанням визнаних методик і
так звана «вбудована» діагностика, заснована на щоденних спостереженнях
педагогічним колективом життєвих ситуацій вихованців.
Моніторингове дослідження складових здоров'я проводиться з певною
регулярністю. Спочатку планувалося проводити дослідження кожні півроку.
Однак, із часом було вирішено здійснювати діагностику психічного,
соціального і духовного здоров'я один раз на календарний рік. Таке рішення
прийнято в зв'язку з відсутністю значущих змін отриманих показників.
Моніторингове

дослідження

фізичного

здоров'я

проводиться

відповідними спеціалістами в галузі медицини. (Див. додаток А)
Результати, отримані в ході моніторингу фізичного здоров'я, заносяться
в індивідуальну карту дитини, що дає можливість спостерігати динаміку
фізичного

розвитку.

Дослідженням

соціального

здоров'я

займається

безпосередньо соціальний педагог (Див. додаток Б).
Результати, отримані в ході моніторингу соціального здоров'я, вносяться
в карти індивідуального маршруту формування особистості вихованця, а
також у бланки групових діагностик. Таким чином, можливо контролювати
динамічні особистісні і міжособистісні зміни.
досліджують психологічне і духовне здоров'я

Психологи, в свою чергу,
як невід'ємну частину

психічного здоров'я. До цього дослідження долучається заступник директора
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з навчально - виховної роботи (Див. додаток В).
Результати, отримані в ході моніторингу психічного здоров'я, є
складовою індивідуального маршруту формування готовності вихованця до
особистісної та соціальної самореалізації. Даний маршрут являє собою
електронний документ Excel, де на кожній сторінці представлені результати
діагностики в хронологічному порядку. Карта індивідуального маршруту
дозволяє зробити швидкий візуальний аналіз динаміки розвитку вихованця і
запропонувати відповідні рекомендації щодо забезпечення індивідуального
підходу виховання до кожного окремого вихованця (Див. додаток Г).
Моніторингове дослідження духовного здоров'я проводиться один раз
на рік, у вересні. Результати, отримані в ході дослідження, відображають
вплив педагогічних технологій на формування морально - духовних
цінностей дітей і їх здорового способу життя. Достовірно відомо, що цінності
вихованців

докладно

відображають

узагальнену

ціннісну

картину

педагогічного колективу. Зважаючи на це, ми відмовилися від такого
завдання, як «створення моделі випускника», і в такий спосіб зберегли право
кожної дитини на саморозвиток, відповідність своїм індивідуальним
особливостям, інтересам і здібностям. Оцінюючи морально-духовні цінності
кожного

вихованця,

ми

можемо

прогнозувати

його

самореалізації

(особистісну і соціальну). Такий прогноз і відображає основну мету
експериментально - дослідницької роботи дитячого будинку «Перлинка».
Остаточні висновки щодо формування морально - духовних цінностей
дітей можна робити тільки індивідуально, для кожної дитини дитячого
будинку, однак слід зазначити, що для дітей характерно почуття
колективізму і взаємодопомоги, шанобливе становлення до національної
культури, людей і природи. У ході дослідження враховувались зазначені
особливості

дітей-сиріт.

Позитивна

динаміка

змін

показників

моніторингового дослідження, свідчить про ефективність роботи, проведеної
педагогічним колективом.
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4.2. Соціально - психолого - медико - педагогічний консиліум
Соціально-психолого-медико-педагогічні
консиліум)

проводяться

відповідно

до

косиліуми

Положення,

(далі

–

затвердженого

педагогічною радою дитячого будинку «Перлинка» від 07.03.2009 року.
У Положенні зазначається, що:
 консиліум є однією з форм взаємодії спеціалістів дитячого будинку
«Перлинка» для забезпечення соціально - психолого - медико - педагогічного
супроводу вихованців;
 до складу консиліуму входять: директор - голова консиліуму, старший
вихователь, соціальний педагог, практичний психолог, вчителі-дефектологи,
лікар-педіатр, лікар-психіатр, вихователі, юрист;
 консиліум створений на основі Закону України «Про освіту», Конвенції
ООН про права дитини, наказу директора дитячого будинку «Перлинка»;
 рекомендації щодо проведення корекційно - розвивальної роботи є
обов’язковими для всіх спеціалістів, які працюють з дітьми.
У Положенні зазначені мета і завдання соціально-психолого-медико
-

педагогічного

консиліуму:

забезпечення

діагностично-корекційного

соціально-психолого-медико- педагогічного супроводу дітей з урахуванням
можливостей закладу і відповідно до спеціальних освітніх потреб, вікових та
індивідуальних особливостей, стану соматичного і нервово-психічного
здоров'я.
Завданням консиліуму є:
 виявлення і рання діагностика відхилень у розвитку дитини;
 профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційно-особистісних
перевантажень і невдач;
 визначення характеру, тривалості та ефективності проведеної корекції
та реабілітації;
 виявлення резервних можливостей розвитку;
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 підготовка та ведення документації, що відбиває актуальний розвиток
дитини, динаміку його стану, рівень шкільної успішності.
Організація

соціально-психолого-медико-педагогічного

консиліуму

передбачає:
• обстеження дитини, яке проводиться кожним спеціалістом консиліуму
індивідуально

з

урахуванням

реального

вікового

психофізичного

навантаження на дитину;
• формування маршруту вихованця на основі результатів обстеження стану
його здоров’я, висновків і рекомендацій з урахуванням індивідуальних
особливостей дитини;
• рекомендаціями консиліуму можуть бути - зміна умов отримання дитиною
освіти, звернення до психолого - медико – педагогічної комісії.
Порядок підготовки і проведення консиліуму:
 консиліуми поділяються на планові і позапланові, проводяться під
керівництвом голови;
 періодичність проведення засідань консиліуму становить разу три місяці
або за запитом провідних спеціалістів;
 на період підготовки до засідання консиліуму і подальшої реалізації
рекомендацій

дитині

призначається

провідний

спеціаліст

(декілька

спеціалістів), який здійснює корекційну роботу, що дозволяє відстежувати
динаміку розвитку дитини;
 на засіданні консиліуму провідний спеціаліст, а також всі спеціалісти, які
беруть участь в обстеженні і корекційній роботі з дитиною, надають
висновки про дитину і відповідні рекомендації. Колегіальний висновок
консиліуму

містить

узагальнену

характеристику

психофізіологічного

розвитку дитини (без зазначення діагнозу) і програму корекційної допомоги.
Колегіальний висновок підписується головою і всіма членами консиліуму;


за необхідності звернення до психолого - медико - педагогічної комісії

копія колегіального висновку спеціаліста направляється тільки поштою або
65

подається безпосередньо головою консиліуму. До інших установ та
організацій висновки спеціалістів або колегіальний висновок може
направлятися тільки за офіційним запитом.
Документація соціально-психолого-медико-педагогічного консиліуму:
 журнал запису дітей для розгляду стану здоров’я дітей;
 журнал реєстрації висновків і рекомендацій фахівців, колегіальних
висновків і узагальнених рекомендації консиліуму;
 матеріали з розвитку дитини.
Графік планових засідань. Для розгляду на засіданнях консиліуму
необхідні такі документи: рекомендації щодо проведення консиліуму; план
проведення консиліуму; характеристика на дитину; подання педагога на
дитину; подання психолога надитину;
Склад та обов’язки членів Консиліума, затверджені педагогічною
радою дитячого будинку :
 старший вихователь (секретар):
-

відповідає за організацію роботи з підготовки та проведення засідань

консиліума;
-

заповнює та веде необхідну документацію;

-

приймає (в друкованому вигляді) і реєструє матеріали, що подаються;

-

складає графік засідань Консиліуму;
 лікар - психіатр:

-

стежить

за динамікою психічних процесів кожної дитини та надає

необхідні рекомендації;
-

оформлює аналітичну інформацію,

своєчасно надає документи та

матеріали секретарю;
-

надає рекомендації медичного супроводу дитини;
 лікар педіатр:

-

доведить до відома членів Консиліуму інформацію про стан здоров'я

кожної дитини;
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-

оформлює

аналітичну

інформацію,

своєчасно

подає

матеріали

секретарю;
-

інформує про зміни в діагнозах дітей (зняття і постановка на

диспансерний облік);
-

надає рекомендації щодо медичного супроводу дитини;

-

розподіл дітей на групи здоров'я;
 практичний психолог:

-

веде спостереження за дітьми і аналізує психологічний стан дитини;

-

здійснює спостереження та аналізує відносини педагога і вихованців;

-

оформлює аналітичну інформацію і своєчасна подає матеріали

секретарю;
-

надає рекомендації щодо психологічного супроводу дітей;
 соціальний педагог:

-

здійснює спостереження та аналіз статусу дитини в групі однолітків;

-

оформлює аналітичну інформацію і своєчасно подає матеріали

секретарю;
-

подає інформацію про соціальний статус дитини до прибуття в дитячий

будинок;
-

аналізує міжособистісні відносини в колективі дорослих і дітей;

-

надає рекомендації щодо поліпшення міжособистісних відносин в

колективі;
 учитель - логопед:
-

здійснює спостереження і аналіз динаміки мовного розвитку кожної

дитини;
-

координує роботу вихователів щодо виконання логопедичних завдань

кожною дитиною;
-

оформлює аналітичну інформацію

і своєчасно подає матеріали

секретарю;
-

надає рекомендації по індивідуальної роботи з кожною дитиною.
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Перелік питань, що розглядалися на засіданнях Консиліумів:
 розподіл обов'язків між членами Консиліуму;
 затвердження плану роботи Консиліуму;
 складання комплексної карти обстеження вихованців;
 індивідуальний розгляд

висновків Консиліуму щодо окремих

вихованців;
 результати адаптації новоприбулих дітей;
 адаптація та підготовка першокласників до умов навчання в
навчально-виховному комплексі «Гармонія»;
 результати соціально-психолого-медико-педагогічного моніторингу;
 аналіз стану розвитку творчості та креативності

дітей старшого

дошкільного та молодшого шкільного віку;
 результати

дослідження

психологічних

і

соціальних

потреб

вихованців;
 оцінка роботи інструкторів ЛФК, масажиста з дітьми дошкільного і
молодшого шкільного віку, які мають порушення опорно - рухового
апарату (сколіози, плоскостопість);
 результати діагностики готовності до шкільного навчання;
 динаміка мовного розвитку вихованців;
 результати діагностики індивідуально-типологічних особливостей і
структурних інтелектуальних характеристик дітей;
 результати

діагностики

міжособистісних

відносин

в

групах

вихованців;
 результати адаптації вихованців до навчання в основній школі.
Консиліуми

підводять проміжні підсумки

роботи

супроводу і

визначають подальшу роботу його членів на наступний період.
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РОЗДІЛ 5.

Інноваційна діяльність дитячого будинку «Перлинка»
Домінуючими принципами управління дитячим будинком було
визначено

варіативність, модульність, інтегративність,

що дозволило

створити гнучку функціонально-управлінську структуру. Організовано
роботу медико-психолого-соціально-педагогічний супровід, інформаційноаналітичний центр, які виконують управлінські функції. З’явилися нові
посади: заступник директора з експериментальної роботи, заступник
директора з навчально-виховної роботи. В організаційному компоненті
відбувається оптимізація виконання традиційних функцій, визначаються їх
інноваційні акценти, а саме: навчально-методична робота націлена на
забезпечення нової якості дошкільної та шкільної освіти, індивідуалізацію
навчання.
Виховна робота проектується у напряму формування освітнього
простору дитячого будинку на засадах дитиноцентризму. Проектується і
розвивається рекреаційно-валеологічна та соціально-адаптаційна діяльність
закладу. У процесі розгортання дослідно-експериментальної роботи дитячого
будинку була створена система підготовки і підвищення кваліфікації
педагогів, яка має забезпечити готовність педагогічних кадрів до участі в
інноваційних

процесах.

Розроблена

модель

організації

педагогічного

експерименту дозволяє проектувати діяльність педагогічного колективу
відповідно до мети та завданням експерименту.
Темою
«Перлинка»

дослідно-експериментальної
є

роботи

дитячого

будинку

«Формування готовності вихованців до особистої та

соціальної самореалізації», а досягнення цієї мети, на наш погляд, можливе
лише шляхом виховання компетентної особистості і педагога, і вихованця,
особистості, яка володіє не лише знаннями та високими духовними якостями,
але й спроможна діяти адекватно у відповідальних ситуаціях та уміє робити
вибір.
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Англійський вчений Дж. Равен зазначає, що «компетентність – це
специфічна здатність, необхідна для ефективного виконання конкретної дії у
певній галузі..». Наприклад, бути компетентним вчителем, пожежником,
юристом означає мати набір специфічних компетенцій різного рівня
(спостерігати, вміти ставити питання, вирішувати конфлікти, доводити
власну точку зору тощо). Поняття компетенції містить постійне прагнення
здогадатись, винайти, дошукатись, співпрацювати тощо. Компетентісноорієнтоване виховання у дитячому будинку передбачає докорінні зміни у
виховних технологіях роботи з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування.
5.1. Управлінське забезпечення інноваційного розвитку дитячого
будинку «Перлинка»
Управлінська діяльність педагогічного колективу дитячого будинку
«Перлинка» суттєво впливає на діяльність закладу, а в умовах інноваційного
розвитку потребує постійного удосконалення, має свою логіку, структуру,
місію, стратегію, що дозволяє визначати управлінські завдання розвитку
дитячого будинку, а саме забезпечити:
 збереження людського потенціалу як основи і цінності закладу;
 гнучку реакцію на зміни зовнішнього оточення і внутрішнього
простору закладу;
 можливість успішної діяльності на довгострокову перспективу,
гарантує виконання сформульованої місії, а також досягнення визначених
цілей.
Управлінська діяльність виконує такі функції: розробка і прийняття
управлінського рішення, організація його виконання, контроль та корекція,
облік та оцінювання. У цьому процесі можна виокремити взаємопов’язані
процеси, які утворюють управлінську спіраль. Для досягнення основної мети
закладу ми визначили складові управлінської моделі:
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 матеріальне забезпечення;
 створення психологічного мікроклімату в колективі;
 визначення рейтингу творчості вчителя;
 вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного
досвіду;
 матеріальні та моральні заохочення творчої праці.
Стратегічне управління навчальним закладом ми розглядаємо як
реалізацію розробленої нами концепції розвитку дитячого будинку.
Стратегічне планування – це процес розроблення стратегій та основних
методів їх здійснення, що забезпечує формування готовності вихованців до
особистісної та соціальної самореалізації. Впровадження стратегічного
планування та аналізу допомагає зробити процес розвитку дитячого будинку
усвідомленим і впорядкованим; ефективно перевірити досягнуті результати,
виявити та посилити ті складові діяльності закладу, які б на високому рівні
відповідали потребам вихованців.
Завдяки стратегічному управлінню та стратегічному плануванню у
цьому році нам вдалося забезпечити єдність дій адміністрації, медичного та
педагогічного колективів у наступності в роботі навчально-виховного
комплексу «Гармонія» та спільними зусиллями об'єднати позашкільні і
культурно-освітні заклади міста, своєчасно реагувати на зміни соціуму.

5.2. Робота методичного центру
Методична робота дитячого будинку спрямована на підвищення
професійної компетентності педагогів. Для підвищення рівня професійної
майстерності

педагогів

закладу,

стимулювання

їхньої

самоосвітньої

діяльності використовуються відповідні заходи: методичні оперативні
наради, науково-тематичні консультації, індивідуальні консультації

та

практична допомога в організації навчально-виховного процесу і режимних
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моментів.Творчі групи вчителів як одна з форм методичної роботи закладу
об’єднують педагогів, які працюють

над методичною проблемою,

поглиблено вивчають її теоретичний аспект і шляхи впровадження в
практику,

здійснюють

апробацію,

розробляють

реалізації,

створення,

вивчення,

узагальнення

рекомендації
та

щодо

впровадження

перспективного педагогічного досвіду із зазначеної проблеми. Робота
методкабінету, насамперед, спрямована на підвищення професійного рівня
педагогів та адаптацію фахівців до специфічних умов дитячого будинку і
регламентується Положенням про методичний кабінет і Положенням про
Науково - методичну раду.
Методичний кабінет - центр науково-методичної та педагогічної
роботи, яка будується цілеспрямовано з постановкою чітких завдань згідно з
річним планом.
Завдання методкабінету на 2016-2017 навчальний рік:
- підвищення професійного рівня педагогів;
- удосконалення педагогічної майстерності;
- виявлення професійно цікавих ідей в роботі педагогічного колективу
та узагальнення досвіду;
- вивчення та впровадження в проектну роботу персоналу передового
педагогічного досвіду;
- залучення педагогів та вихованців до дослідницької діяльності.
Робота методичного кабінету здійснюється за такими напрямами:
 робота педагогічної ради як колективна методична діяльність;
 робота навчально-методичної ради;
 підбір і розстановка кадрів;
 підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогів та
спеціалістів;
 психологічна та соціальна допомога вихованцям;
 оновлення матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету.
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З метою здійснення поставлених завдань проводилися індивідуальні
консультації,

семінари,

тренінги,

педагогічні

ради,

здійснювалася

підготовка до роботи в умовах проектної діяльності вихованців і педагогів.
Вищою

формою

колективної

методичної

роботи

завжди

були

та

залишаються педагогічні ради.
Методична робота сприяє професійному і культурному зростанню
педагогічних працівників, забезпечує ефективність навчання їх різним
технологіям

проектної

та дослідної

діяльності,

підвищенню їхньої

відповідальності за якість навчання і виховання дітей, стимулює до
самоосвіти. Загальновідомо, що навчати може той, хто сам навчається.
Отже, тільки професійно підготовлений і професійно-творчий педагог
здатний

підготувати

вихованців

до

самореалізації

в

майбутньому

самостійному житті.

5.3. Розвиток педагогічної майстерності
Розвиток педагогічної майстерності завжди відбувається за двома
напрямами, які тісно взаємопов'язані:
По-перше, це розвиток майстерності, що виявляється зовні, коли
імпульсом до розвитку є ситуація, що склалася навколо педагога. Це різні
завдання, які слід виконувати педагогу під час підготовки до методичних
засідань, семінарів, тренінгів, а також до виїздів за межі дитячого будинку,
екскурсій, обговорень художніх творів із вихованцями. Необхідність
розширення особистого світогляду і світогляду вихованців виникає, як це не
дивно,

і

в

момент

вирішення

проблемної

ситуації.

Цей

прийом

використовували в цьому році кілька разів, одного разу, коли у вихованців
старшої групи в інтонації з'явилося зневажливе ставлення до вихователів
дитячого будинку, їм було запропоновано знайти інформацію про Януша
Корчака, і в бесіді, яка відбулася через кілька днів, на прикладі його життя,
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говорили про світовідчуття і життєву позицію людей, професія яких
пов'язана з життям сиріт.
По-друге,

це розвиток і зростання, що контролюються зсередини,

самим педагом (самоосвіта, самовиховання, саморозвиток). Самоосвіта - це
безперервний процес, у якому важливим напрямом є вивчення нових
програм, освоєння технічних засобів, вивчення документів і матеріалів, що
становлять професійний інтерес, систематичне вивчення новинок фахової
педагогічної, психологічної та художньої літератури. Можна сміливо
стверджувати, що тільки в тому випадку, коли самоосвіта стає потребою
людини, варто говорити про самоосвіту як життєво необхідний процес у
професії. Прагнення до професійного зростання й удосконалення –
основний мотив для підвищення соціального статусу вчителя.
Сьогодні в межах роботи дитячого будинку можна визнати ключовою
фігурою вихователя, тому підвищення його професійної майстерності основне завдання методичної роботи.

У рамках нашої дослідницької

роботи, з метою забезпечення особистісного та

професійного зростання

фахівця, створено систему підготовки кадрів із формування готовності до
особистісної та соціальної самореалізації, яка включає підготовку та
підвищення кваліфікації працівників дитячого будинку, їх самоосвіту.
Аналізуючи методичну роботу дитячого будинку, можна відзначити
наступні аспекти:
- цілі і завдання реалізовувалися відповідно до вимог нормативно правових

актів

та

Програми

розвитку

дитячого

будинку

як

експериментального закладу всеукраїнського рівня;
- усі педагоги й фахівці дитячого будинку здійснюють виховний і
освітній процес згідно з програмою Міністерства освіти і науки України та
авторськими програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки
України;
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- потребує вдосконалення робота з узагальнення власного досвіду,
основна проблема - небажання педагогів готувати аналітичні матеріали,
невміння систематизувати власні напрацювання;
- важливого значення набуває поглиблення та посилення самостійного
пошуку та засвоєння педагогами нових технологій, методів і форм роботи з
вихованцями.

Активність роботи вчителів сприяє росту педагогічної

майстерності вихователів і фахівців;
-

необхідно

комунікативної

уникати

формальності

технології.

Її

у

використання

роботі

інформаційно-

потрібно

обов’язково

розширювати у виховній роботі з вихованцями дитячого будинку.
Консультування
спеціалістів

до

педагогічного

специфічних

умов

колективу.
дитячого

Для

будинку

адаптації

здійснюється

психологічний супровід та допомога вихователям, помічникам вихователів і
фахівцям у вигляді індивідуальних консультацій, семінарів-практикумів,
тренінгів, педагогічних нарад.
Найбільша увага приділялась консультаціям за такими темами:
«Гіперактивна

дитина:

шляхи

порушення прив’язаності»;

розуміння

та

допомоги»;

«Причини

«Статеве виховання дітей різного віку»;

«Налагодження відносин з вчителями навчально-виховного комплексу
«Гармонія»; «Розвиток навичок активного слухання»; «Природа агресивних
тенденцій»; «Виховання дітей без покарання»; «Реакції дорослих на
поведінку дитини та їх наслідки»; «Налагодження довірливих стосунків з
вихованцями»; «Робота з дитячими образами»; «Вікові особливості дітей»;
«Психологічний

комфорт»;

«Психологічне

здоров’я»;

«Ефективність

комунікацій»; «Інтелектуальний розвиток дітей»; «Прояви індивідуальних
особливостей дітей» та інші теми.
Результатом проведеної консультативної роботи з педагогічним
колективом є позитивна динаміка в поведінці та психологічному стані дітей.
Психологічне здоров'я дорослих пом’якшує процес адаптації та соціалізації
дітей. Результати проведеної роботи дозволяють зробити висновки, що
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завдяки інтенсивній роботі соціально-педагогічно-медико-психологічного
супроводу

кожної

дитини

були

досягнуті

позитивні

зміни

у

їх

психологічному розвитку.
5.4. Організація навчально-виховного процесу
Процес навчання тісно поєднаний із вихованням дітей, тому він
здійснюється

завдяки

постійній

взаємодії

Виховуючись, діти здобувають навички

всіх

працівників

закладу.

загальноприйнятої у суспільстві

поведінки. Вивчаючи рівень засвоєння дітьми знань, умінь та навичок,
успішність дітей у школі, коло їхніх інтересів, ми не можемо не звернути
уваги на стан вихованості дітей.
Завдання навчально-виховної діяльності:
соціалізація вихованців у традиціях моральних цінностей на основі

-

світської та православної педагогіки;
виховання інтересу до читання, творів мистецтва, дитячих вистав,

музеїв;
-

удосконалення вже набутих морально-етичних якостей;

-

розвиток таких якостей як громадянськість, патріотизм, милосердя,

самопожертва, цілеспрямованість, благородство, гідність;
-

формування уміння ставити перед собою цілі, планувати власні дії та

вчинки, давати суб’єктивну оцінку собі і своїй діяльності;
-

усвідомлення дитини себе як духовної особистості;

-

задоволення духовних, етичних, інтелектуальних потреб у творчих

видах діяльності.
Інтелектуально-пізнавальні можливості особистості – один з базових
психологічних ресурсів, який лежить в основі самодостатньої, ініціативної і
продуктивної

життєдіяльності.

Як

зазначає

В.О.

Сухомлинський,

«Неграмотна людина небезпечна для суспільства ... Неосвічена особистість
не може бути щасливим сам і завдає шкоди іншим. Вийшовши зі стін школи
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він може чогось і не знати, але обов'язково повинен бути розумною
людиною».
Навчальний процес із дітьми дошкільного віку будується на основі
аналізу досягнень, які діти отримали в школі.
Життя дитячого будинку «Перлинка» побудоване з урахуванням
чіткого виконання режиму дня, який забезпечує всебічний розвиток і
зміцнення здоров’я дитини, сприяє нормальному перебігу всіх фізіологічних
процесів в організмі дитини. Побут у дитячому будинку «Перлинка»
організований так, щоб діти могли вправлятися та вдосконалювати навички
гігієни й самообслуговування, отримуючи валеологічні знання про свій
організм та його здоров’я. В роботі з дітьми (особливо молодшого
дошкільного віку) вихователі груп та помічники вихователів значну увагу
приділяють

формуванню навичок

самообслуговування

та

вихованню

поважного ставлення до речей, виховують почуття смаку та охайність. З
метою позитивного ставлення до праці та покращення трудової культури діти
старшого дошкільного та молодшого шкільного віку не лише доглядають за
собою та власними речами, а допомагають у прибиранні приміщень та
подвір’я дитячого будинку, доглядають за тваринами у «Живому куточку».
Діти молодшого шкільного віку вирощують овочі та квіти в теплиці, а на
свята допомагають готувати традиційні українські страви.
Система особистісно орієнтовного навчання та виховання в дитячому
будинку дозволяє виховати самоцінну особистість, розвивати її здібності та
таланти, розширити можливості кожного «Я» вихованця.
Серед пріоритетних напрямів виховної роботи є зміцнення фізичного,
психічного, духовного і соціального здоров'я вихованців.
Головні завдання виховної системи дитячого будинку полягають у:
-

створенні ситуацій успіху як дієвого виховного компоненту;

-

формуванні ціннісних орієнтирів на здоровий спосіб життя та духовні

цінності;
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-

формуванні

внутрішньої

мотивації

до

саморозвитку,

розвитку

самоповаги та самоцінності, навичок толерантної поведінки;
-

вихованні в процесі творчої діяльності загальної культури та культури

праці, поваги до праці;
-

виховання громадянина та патріота України;

-

створення умов для розвитку самостійності у ситуаціях морального

вибору та здатності до відповідальності за нього перед собою та колективом
групи;
-

профорієнтаційна діяльність;

-

трудове виховання.
Одним із головних напрямів у формуванні загальнолюдських цінностей

вихованців дитячого будинку є ціннісне ставлення до праці. Тому у
формуванні особистості вихованців трудове виховання посідає важливе
місце. Воно формує свідомість, спрямовану на потребу плідної праці, на
вибір професії, повагу до людей праці.Ми вважаємо роботу з трудового
виховання та ранньої профілізації дітей найважливішою, оскільки вона
безпосередньо впливає на самовизначення та готовність до самореалізації
вихованців.
Метою

роботи з трудового виховання та ранньої профілізації,

самовизначення дітей є, насамперед, профорієнтація, залучення дітей
молодшого та середнього шкільного віку до різноманітних видів суспільно корисної праці; формування у дітей самовідповідальності, розуміння
необхідності самому піклуватися про себе;

розвивати працелюбність,

акуратність, увагу, комунікативні навички, повагу до дорослих та один до
одного,

повагу до праці. На основі здобутого досвіду діти зможуть

усвідомлено обирати свою професію.
Процес

професійного

самовизначення

в

дитячому

будинку

відбувається за рахунок спеціально організованої діяльності для кожного
вихованця. Поглибити і розширити знання та інтереси дітей у цей період ми
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пропонуємо шляхом різноманітних екскурсій на підприємства та майстерні,
зустрічей із творчими людьми, проведення вікторин, бесід.
Завдання

трудового

виховання:

самообслуговування;

виховання

працелюбності; виховання звички працювати, позитивного ставлення до
праці;розширення

світогляду;

рання

профорієнтація;піклування

про

молодших; формування вольових процесів; успішна соціалізація дитини як
суб’єкта трудової діяльності.
Трудове виховання в умовах дитячого будинку виступає найважливішим
засобом соціалізації, освоєння світу вихованцями.
Для реалізації творчого потенціалу дітей поставлені такі завдання:
- самореалізація та соціалізація учнів;
- розвиток почуття прекрасного в природі, насолоду від праці та
творчості;
- виховання впевненості у своїх силах, потреби бути активним,
значущим для себе та інших;
- виховання уяви про душевну та фізичну красу людини;
- підвищення організаційного, морального, естетичного інтелектуальнотворчого потенціалу;
- виховання толерантності;
- оволодіння навичками художньо-естетичної діяльності;
- вміння організувати власне дозвілля;
- переживання прекрасного в мистецтві, формування естетичних ідеалів;
- творче мислення, творчий ріст дитини;
- знання особистісних можливостей.
Для розвитку творчих здібностей дітей ми використовуємо програми з
різних видів діяльності: образотворчої, театральної, хореографічної, музичної
тощо. Крім того, всі ці види діяльності інтегруються одна в одну, додається
імпровізація

зі звуком, кольором, рухами, формою, словом. У дітей є

можливість самостійно обирати засоби втілення, експериментувати,

а

результат дитячої творчості є самоцінним. Оптимальне співвідношення між
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творчістю та навчанням є фундаментом творчості, без якого не можливе її
становлення.
Головна задача духовно – морального виховання полягає в тому, що
соціально необхідні вимоги суспільства педагоги дитячого будинку
перетворили у внутрішні стимули особистості кожної дитини.
На

фізичному,

позначається

ціннісна

психічному

та

соціальному

здоров'ї

невизначеність

суспільства,

а

дитини

помножене

на

материнську депривацію означає зміну всього емоційного розвитку дитини.
Лише духовне виховання, підґрунтям якого є любов, призводить до
виникнення у дітей уявлення про доброту навколишнього світу. Віра дитини
в те, що її люблять, у свою чергу, допоможе «триматися» та продовжувати
свій власний

шлях. Педагогічний колектив дитячого будинку вважає

духовне виховання могутнім фактором зростання Людини, збагачення її
внутрішнього світу. На заняттях, під час прогулянок, бесід, розповідей,
сюжетно-рольових ігор педагоги намагаються викликати у своїх вихованців
прагнення зробити навколишній світ гармонійним і прекрасним, спонукають
їх бути чуйними, милосердними, людяними, добропорядними у різних
життєвих ситуаціях.
Завдання духовно-морального напряму:
 уміння стійко переносити невдачі та успіхи;
 формування інтересу до літературних творів, читання книг;
 внутрішня мотивація;
 комунікативна компетентність;
 виховання особистості, готової до самовиховання та саморозвитку;
 уміння аналізувати, творчо мислити;
 формування почуття честі та власної гідності, патріотичних якостей
особистості;
 виховання любові до праці;
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 виховання любові та поваги до рідного краю та мови, розвиток
мовлення;
 почуття справжньої дружби, збагачення духовності;
 виховання культури поведінки;
 виховання дбайливого ставлення до природи.
Розуміючи, що духовно-моральне виховання є однією з умов
усвідомлення дитиною себе як особистості, педагогічний колектив спрямував
свою діяльність на якісне його забезпечення. Особистісно орієнтоване
виховання змінює акценти духовно- морального виховання.
Особливості духовного життя визначають увесь образ життя людини,
зокрема й дитини. Завдяки духовно-моральним почуттям свідомість та
вчинки набувають неабиякого сенсу та найважливішим при цьому є воля, яка
допомагає опанувати себе, дає внутрішню свободу та спонукає до
відповідних учинків. Дорослі виконують роль організаторів соціального
досвіду дитини.
Академік І.Д. Бех зазначив, що «виховати особистість – це означає
допомогти дитині відкрити, засвоїти та присвоїти загальнолюдські цінності,
які створюють внутрішній стрижень особистості і є основою розвитку та
самореалізації в умовах діяльності (вільний вчинок)».
Педагогічними умовами формування досвіду та звичок моральної
поведінки

є:

високий

рівень

педагогічної

майстерності

вихователів;

установлення позитивних взаємин з вихованцями; розвиток у дітей
об’єктивної самооцінки.
Недостатньо дати дитині знання про норми та контролювати правила
її поведінки, необхідно розвивати бажання діяти морально, керуючись
співчуттям до ближнього. Завдання кожного педагога дитячого будинку допомогти дитині усвідомити моральний зміст учинків та пізнавати світ,
інших людей через цінності. Це реалізується такими методами та прийомами:
- ретельна підготовка до розповідей про власний досвід, власне
дитинство, власні вчинки;
81

- обговорення на прохання дітей вчинків, які їм запам’яталися;
- морально-етичні бесіди, які необхідно продумати за змістом та формою
(«Яку радість приніс сьогоднішній день?»);
- читання та аналіз літературних творів, перегляд фільмів;
- спонукання до роздумів (розкриття суті виразів «бачити серцем»,
«щиро співчувати»);
- підтримання радості від доброго вчинку.
Після різних морально-етичних бесід та перегляду фільмів ефективним є
засіб включення дитини у зміст: «заплющуйте очі і згадайте…… А тепер
розплющуйте очі і подумайте, а що доброго можете зробити ви?». Такі
вправи доводять, що мотивом учинку стає не правило, а розуміння та
співчуття іншій людині.
Система виховної роботи в дитячому будинку «Перлинка» закладена на
засадах православно-християнської культури:
-

працює «Недільна школа», в роботі якої реалізується педагогіки

Благочестя;
-

проводяться бесіди з духовним наставником, проректором Одеської

духовної семінарії ;
-

формування православно-християнської спрямованості особистості на

основі морально - етичного виховання (за І.Д. Бехом);
-

духовно – моральне виховання включає в себе паломництво вихованців

до святинь українського народу;
- естетичний напрям - творчість найкраще відкриває душу;
- спілкування вихованців із членами педагогічного колективу (вихователі,
спеціалісти) не тільки в межах навчально-виховного процесу в дитячому
будинку, а й поза ним - «гостьові виходи», екскурсії, виїзди, особистий
приклад «дорослих»;
- казкотерапія - притчі, казки; виховання в безперервному процесі.
Ціннісне

ставлення

особистості

до

суспільства

та

держави

виявляється у таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість,
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правосвідомість та культура міжетнічних стосунків. У свою чергу, культура
міжетнічних відносин передбачає наявність

у дітей полікультурної

компетентності, поваги до прав людини, інтересу до представників інших
народів, толерантне ставлення до їх цінностей, традицій, мови, вірувань,
уміння йти на компроміс з різними етнічними групами. Отже,

метою

формування вищезазначених якостей та удосконалення знань дітей про різні
країни, знайомство з культурою, традиціями, символікою, вбранням,
національними святами
Головною метою виховного процесу в дитячому будинку є духовноморальне виховання, а одним із методів цієї роботи - музейна педагогіка,
що синтезує елементи педагогіки та музеєзнавства. Музейний комплекс
дитячого будинку відображає видатні події в історії країни, історію малої
батьківщини, життя визначних людей, а це не лише данина минулому, а й
центр культурного життя вихованців. Проведення на базі музейного
комплексу відкритих занять, дискусій, зустрічей з видатними людьми,
письменниками, художниками, поетами та обговорення в дитячій аудиторії
ефективно

допомагають

виконувати

завдання

школи

особистісно

зорієнтованої педагогіки.

5.5. Робота медико – психолого – соціально – педагогічного
супроводу вихованців
На сучасному етапі розвитку системи освіти та виховання головним
завданням є створення умов для становлення особистості кожної дитини з
урахуванням усіх її особливостей - фізичних, психічних, духовних,
соціальних. Створення сприятливих умов можливо лише за умови
комплексного підходу до вирішення цього питання, який реалізується в
дитячому

будинку

«Перлинка»

завдяки

соціально-психолого-медико-

педагогічному супроводу.
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Для реалізації завдань щодо підготовки вихованців дитячого будинку
«Перлинка» до особистісної та соціальної реалізації, створення системи
роботи

соціально-медико-психолого-педагогічного супроводу особистості

кожного вихованця, який забезпечує зміцненняїх

фізичного і психічного

здоров’я.
Основні напрями роботи з вихованцями:
профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психічному

-

розвитку;
сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку

-

дітей на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них
мотивації до самовдосконалення і саморозвитку;
-

розвиток та корекція когнітивної сфери;

-

виховання почуттів та формування міжособистісних стосунків;

-

психокорекція проявів тривожності, агресивності, імпульсивності,

невпевненої поведінки.
Головні

завдання

соціально-психолого-медико-педагогічного

супроводу:


єдність вимог усіх фахівців – працівників дитячого будинку;



встановлення добрих взаємин дитини з дорослими;



профілактичні

заходи

щодо

зміцнення

фізичного,

психічного,

соціального та духовного здоров'я;


реалізація внутрішнього потенціалу кожного вихованця засобами
додаткового виховання і навчання;



визначення ефективності соціально-психолого-медико-педагогічного
супроводу - моніторингове дослідження.
Завдання

соціально-психолого-медико-педагогічного

супроводу

реалізують медичні працівники, вчителі-логопеди, практичні психологи та
соціальний педагог. Робота медичного супроводу полягає у підтримці
фізичного здоров’я вихованців.
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Здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні освітні технології
передбачають створення умов виховання та навчання, які дають змогу
формувати високий рівень здоров’я дітей, прищеплювати їм навички
здорового

способу

життя,

здійснювати

моніторинг

індивідуального розвитку, фізичного здоров’я

показників

вихованця. В закладі

проводиться санітарно-просвітницька і профілактична робота з дітьми та
педагогами,

організоване

медичне

обслуговування,

фізично-оздоровча

робота, раціональне харчування.
Психологи ведуть систематичну роботу з виявлення проблем і
труднощів

вихованців,

впроваджують

комплекс

психокорекційних,

психотерапевтичних і розвивальних заходів

відповідно до вікових та

індивідуально-типологічних

вихованців.

особливостей

Враховуючи

необхідність цілісного підходу до розвитку дітей, були сформовані основні
напрями роботи (діагностична, профілактична, корекційна) і позначені
головні завдання психологічної служби.
Спільно з психологами дитячого будинку педагогами складаються
схематичні формулювання проблем і конкретної поведінки вихованців, які
демонструють причинно - наслідкові зв'язки (замкнуті кола) небажаної,
ненормативної, несприятливої і нездорової поведінки дітей. Створення
схематичного наочного матеріалу дозволяє педагогам розглянути не тільки
проблему, але і зрозуміти глибинні чинники, побачити «критичні події», які
спричинили асоціальну поведінку, таким чином, встановлюються причиннонаслідкові зв’язки, глибоке розуміння проблеми і визначення нагальної
потреби дитини. Робота психологів і педагогів носить симбіотичний
характер,

що

дозволяє

формувати

навколо

кожного

вихованця

психотерапевтичну і здорову психологічну атмосферу, сприятливу для
формування

готовності

вихованців

до

особистісної

та

соціальної

самореалізації.
Консультативна робота з педагогічним колективом триває без
кардинальних змін. Основні теми консультацій пов'язані з проблемою
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порушення емоційної регуляції у дітей сиріт. Протягом 2012 - 2017 років
було додано такі теми: вікові особливості молодших підлітків, початок
статевого

дозрівання,

психологічного

технологія

благополуччя,

формування
потреби

цінності

вихованців,

здоров'я

та

здійснюється

патріотичне виховання як, метод формування родової ідентичності.
Розроблена Програма адаптації новоприбулих дітей до умов дитячого
будинку, з метою полегшення та прискорення цього процесу
Ця програма передбачає здійснення таких завдань:
 виявлення особистісних і адаптаційних особливостей кожної дитини,
встановлення рівня і змісту її адаптаційних проблем;
 розроблення індивідуальних програм адаптації для кожної
новоприбулої дитини;
 розроблення рекомендацій щодо організації і здійснення ефективного
соціально-медико-психолого-педагогічного супроводу новоприбулих дітей;
 організація консультаційної та інформаційно-просвітницької роботи з
педагогічним колективом.
У

комплексі

проводиться

з Програмою

адаптації

з

новоприбулими

корекційна робота спеціалістів, інструктора з ЛФК.

дітьми
Діти

проходять курс лікувальної гімнастики на дошці Євмінова, для покращання
емоційного стану таким дітям призначаються курси гідромасажних ванн та
заняття в басейні.
За результатами роботи за Програмою адаптації новоприбулих дітей до
умов дитячого будинку отримали позитивні результати. Діти швидше
адаптуються до нових умов проживання, процес адаптації проходить дещо
спокійніше, хоча й має свій індивідуальний характер.
Робота

стосовно

соціальної

компетентності

вихованців

проводиться за основними напрямами:
- тематичні виїзди – екскурсії, де діти відкривають для себе таємниці
довкілля, саме через спілкування з довкіллям вихованці вчаться розуміти
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природу і суспільство, пояснювати різні явища та закони, розвивати у собі
почуття прекрасного;
- трудове виховання, а саме поїздки на підприємства та трудова
допомога дорослим

вдома , де діти знайомляться зі

світом професій

(наприклад: флорист, автомеханік, вихователь, помічник кухарятощо),
набувають практичних навичок у різних видах діяльності, дізнаються про
вимоги та можливості тієї чи іншої професії, тим самим визначаються у
своїх інтересах та здатностях;
- завдяки благодійній підтримці, поїздкам в інші дитячі будинки,
госпіталі та лікарні для ветеранів, людей похилого віку та дітей, які мають
певні вади, наші вихованці вчаться бути толерантними,

співчувати

та

допомагати іншим;
- завдяки соціально-рольовій грі,

діти вчаться

поведінки дорослих, за допомогою рольових ігор

наслідувати модель
у дітей формуються,

необхідні їм у побуті, навички та вміння гра сприяє прояву тих позитивних
якостей, які не знаходять своє застосування у повсякденному житті.
Розвиток соціальної компетентності відбувається саме на етапі
навчання, де реалізація завдань має комплексний характер і здійснюється на
різноманітних заняттях та під час екскурсій.
Мета цієї роботи - долучити дитину-сироту до нормального життя в
суспільстві та створити умови для набуття нею соціального досвіду та
усвідомлення соціальних цінностей.
Вже не перший рік у дитячому будинку практикується індивідуальна
соціалізація

вихованців, спрямована

на засвоєння та опрацювання

вихованцями соціальних моделей поведінки. Це, насамперед, позитивно
впливає на засвоєння морально-етичних норм поведінки дітей у різних
життєвих ситуаціях, впливає на формування навичок соціалізації та готує
вихованців до особистісної та соціальної самореалізації.
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5.6. Узагальнені результати навчальної діяльності
В ході дослідження було визначено систему завдань щодо організації
навчального процесу дитячого будинку, а саме:


забезпечити якісну дошкільну та початкову шкільну освіту в умовах
експериментальної навчальної діяльності;

 гуманізувати відносини між вихованцями та вихователями;
 викликати інтерес дітей до знань та мотивувати їх до самопізнання;
 сформувати перші навички творчості на основі позитивної мотивації до
навчання;
 допомогти вихованцям набути досвід спілкування та співпраці.
Для їх реалізації було здійснено певні зміни в організації та змісті
навчання вихованців. Навчальний процес із дітьми дошкільного віку
будувався з урахуванням Базової програми розвитку дитини дошкільного
віку «Я у Світі». Для її реалізації та систематизації був обраний метод
проектів. Творчою групою колективу була розроблена технологічна карта
проектування навчальної діяльності, яка визначає не лише напрями, стилі
навчальної діяльності, а й форми, методи, способи роботи педагога.
Навчальна діяльність здійснювалась через тематичні інтегровані міні
проекти, які дозволили розпочати роботу щодо структурування змісту
дошкільної освіти та отримати позитивні результати.
Тематичні інтегровані міні-проекти (тривалістю від 7 до 14 днів),
дозволили дітям більш глибоко зануритись у тему кожного проекту,
активізувати

пізнавальну

активність,

розширити,

поглибити

та

систематизувати знання дітей, збагатити їх соціальний досвід. Перспективне
планування тематики проектів будувалось на основі Базової програми «Я у
Світі» з урахуванням сфер «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам» та
реалізували завдання програми,
соціально-моральної,

ліній розвитку вихованців: фізичної,

емоційно-ціннісної,

пізнавальної,

мовленнєвої,

художньо-естетичної та креативної.
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У результаті проведеної на достатньому методичному рівні роботи
була розроблена тематика проектів сфери «Природа», що врахувала

всі

аспекти живої та неживої природи, рослинного та тваринного світу, було
організовано екскурсії, сплановані в контексті тематики інтегрованих мініпроектів: «На ферму», «До бузкового гаю», «Подорож на переправу», «До
Одеського зоопарку», «На весняні квітучі поля Комінтернівського району».
Це сприяло збагаченню досвіду дітей, формуванню пізнавального інтересу,
турботливого ставлення до природи, що нас оточує. Міні-проекти сфери «Я
Сам» та «Культура», потребують більш ретельного планування та роботи
над змістом тематики проектів.
Організація навчальної роботи кожного інтегрованого міні-проекту
завершувався діагностичним етапом, який виконує функції оцінювання та
зворотного зв’язку. Підсумовуючи результати, зрозуміли, що ця робота, поперше, вимагає великих витрат часу педагогів, по-друге, не виправдовує
себе. Тому діагностику рівня засвоєння знань тематичних інтегрованих мініпроектів вирішено було проводити у вигляді контрольних зрізів . відповідно
до вимог Базової програми «Я у Світі»
Протягом навчального року систематично проводилось оцінювання
знань, умінь та навичок, відповідно до зазначених рівнів (високий, вище
середнього, середній, достатній і низький), що відповідають обраним
критеріям навчальної діяльності дітей.
5.7. Узагальнені результати виховної діяльності
У

рамках

реалізації

завдань

експериментальної

діяльності

педагогічного колективу дитячого будинку «Перлинка» була розроблена
програма «Виховання», метою якої є створення організаційно-педагогічних
умов для подальшої життєвої самореалізації кожного вихованця. Досягнення
поставленої мети обумовило необхідність створення комфортного виховного
простору, який дозволить кожній особистості розкрити свій потенціал,
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сформувати розуміння і потребу загальнолюдських цінностей; простір, який
допоможе

дитині в майбутньому адаптуватися у житті і сприятиме її

особистій та соціальній самореалізації.
Основним орієнтиром розбудови виховної системи дитячого будинку є
філософія вільної особистості, що має високий рівень самосвідомості,
громадянської свідомості, почуття власної гідності, орієнтири у духовному
житті, є відповідальною. Необхідно відзначити важливість інтеграції нових
форм розвитку дитячого будинку з традиціями, що вже склалися у ньому
(«Свято врожаю», «Новорічне свято», «День народження

«Перлинки»,

«Різдво Христове», «Свято весни і світла Пасха», «День дитинства»), які
створюють особливу атмосферу причетності до спільної справи, почуття
великої родини, любові та єдності усіх учасників навчально - виховного
процесу.
Реалізація основних завдань програми «Виховання» здійснювалась
Центром

творчості

валеологічним;

за

духовним;

такими

напрямами

діяльності:

морально-етичним;

оздоровчо-

художньо-естетичним;

інтелектуально-пізнавальним; ремесницько-трудовим.

5.8. Узагальнюючи результати соціальної роботи
З метою реалізації експериментальної роботи та роботи

медико-

психолого-соціально-педагогічного супроводу кожного вихованця було
визначено мету та завдання соціальної служби, а саме: допомогти дітям
адаптуватися до освітнього простору дитячого будинку, який забезпечить їх
особистісний та соціальний захист

та створити належні умови для

фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготувати дітей до
самостійного життя.
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З метою покращення знань педагогічного колективу про соціально –
психолого-педагогічні особливості кожної дитини з вихователями постійно
проводятся

консультації

та

медико-психолого-соціально-педагогічні

консиліуми.
Завдання, поставлені перед соціальною службою, були виконані, а
саме:
 створені комфортні умови для вихованців дитячого будинку;
 встановлено теплі, лагідні взаємини дітей з дорослими, які їх оточують;
 були досягнуті позитивні зміни у їх психологічному розвитку, у дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку суттєво збагачується емоційний
досвід, зростає рівень комунікативних здібностей, також діти стали більш
згуртовані та організовані;
 для всіх вихованців забезпечено соціальний захист та створюються всі
умови для їх подальшої соціалізації.

5.9. Узагальнені результати методичної роботи
Одним із основних видів освітньої діяльності дитячого будинку є
методична робота, що здійснюється адміністрацією, педагогами з метою
оволодіння інноваційними методами і прийомами навчально-виховної
роботи, пошуку нових, найбільш ефективних форм і методів організації
навчально-виховного процесу. У рамках експерименту нами були визначені
основні напрями методичної діяльності дитячого будинку :
-

вивчення, дослідження і аналіз інноваційної педагогічної практики;

-

проектування і планування професійної та методичної підготовки

педагогів;
-

розробка та впровадження в практику методичних рекомендацій,

дидактичних матеріалів, педагогічних технологій;
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організація та проведення науково-методичних заходів, дослідно-

-

пошукова робота;
-

супровід інноваційної педагогічної діяльності вихователів;

-

контроль та оцінка, рефлексія результатів педагогічної і методичної

діяльності, її корекція.
Головними завданнями методичної роботи є:
 розробка та впровадження методичного забезпечення навчальновиховної діяльності закладу;
 підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних
занять і виховних заходів;
 удосконалення методичної роботи вихователів;
 підвищення педагогічної майстерності усіх суб’єктів педагогічного
процесу.
Для реалізації поставлених завдань методична робота дитячого
будинку будувалась за такими напрямами:
 модернізація змістової та технологічної складової педагогічного
процесу;


модернізація змісту освіти, яка реалізовувалась шляхом підвищення

методичної культури педагогів;


впровадження інноваційних освітніх технологій, реалізація яких

відбувалась шляхом пошуку, апробації методів, форм організації навчальновиховного процесу в умовах розвитку дитячого будинку;
 система педагогічної підтримки вихованців - реалізується у процесі
психолого-педагогічного супроводу дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, відпрацювання механізмів соціальної адаптації та
власної самореалізації кожного вихованця;
 вивчення та узагальнення досвіду з організації психологопедагогічного супроводу учасників експерименту.
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Для

організації

та

забезпечення

навчально-виховного

процесу,

підвищення ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять і
виховних заходів була організована колективна дослідно-пошукова робота
згідно з тематичним плануванням. Відбувалась апробація та впровадження
нових форм викладання навчального матеріалу, інтеграція матеріалу різних
розділів освітньої програми. Організована робота щодо створення науковометодичного забезпечення навчально-виховної діяльності дитячого будинку,
поповнення методичного матеріалу: було придбано навчально-методичну
літературу з реалізації забезпечення базової програми «Я у Світі»; створено
план

розробки

методичних

комплектів

щодо

реалізації

тематичних

інтегрованих міні-проектів; поновлено демонстраційний матеріал.
З

метою

підвищення

педагогічної

майстерності

педагогічного

колективу та у зв’язку зі специфікою роботи з дітьми, які проживають у
дитячому будинку, та роботі в експериментальному режимі, виникла
необхідність дослідження можливостей та труднощів педагогів в організації
навчально-виховного процесу дошкільників та молодших учнів.
Результати та перспективи. За результатами проведеної роботи
колективу дитячого будинку можна зробити висновки, що відбулися значні
позитивні зміни в результативності навчально-виховного процесу та
розвитку кожного вихованця. Але процес інноваційного розвитку закладу та
робота з дітьми, не можуть зупинитися, вимагають постійних кроків уперед.
Тому повсякденна і перспективна робота складається з удосконалення:
- системи планування індивідуальної роботи з дітьми, індивідуальної
програми розвитку кожного вихованця дитячого будинку;
- системи саморозвитку та самоосвіти дітей молодшого та середнього
шкільного віку;
- предметно-розвивального простору в групах, зробивши його більш
доступним, естетичним, таким, що відповідає потребам дітей;
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- спрямування діяльності гуртків на роботу з дітьми дошкільного віку,
починаючи з раннього віку, розкриваючи творчий потенціал кожного
вихованця;
- оптимізації включення в роботу Центру творчості дітей шкільного
віку, залишивши пріоритетним рівень успішності у школі;
- розширення роботи духовно-морального напряму шляхом створення
гуртків відповідної направленості;
- удосконалити систему впровадження економічного виховання дітей
дитячого будинку;
- систематизувати роботу в напрямі патріотичного виховання дітей;
- розробити систему діагностики досягнень дітей з кожного напряму
роботи Центру творчості.
- проводити щорічний моніторинг вивчення готовності вихованців
дитячого будинку до особистісної та соціальної самореалізації;
-

удосконалити процес індивідуальної

психокорекційної роботи,

використовуючи більший спектр терапевтичних технік;
- продовжити роботу над підвищенням рівня психологічних знань
педагогічного колективу;
-

визначити

організаційно-педагогічні

умови,

які

забезпечать

психологічне здоров’я вихованців дитячого будинку;
- запровадити проведення постійно діючих семінарів з підготовки
вихователів до формування готовності вихованців дитячого будинку до
особистісної та соціальної самореалізації;
- організувати роботу з вивчення виховного потенціалу занять та уроків
у дошкільних та шкільних групах;
- продовжити роботу над визначенням показників, критеріїв і методів
оцінювання експериментальної діяльності закладу та критеріїв ефективності
роботи дитячого будинку.
Формування людини, як відомо, починається з дитинства. У молоді
роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки,
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звичок, потреб особи. Виховання молодого покоління - це майбутнє кожної
держави, яке залежить не лише від рівня професійної підготовки цього
покоління, але й від його духовно-моральних якостей.
Педагогічна стратегія дитячого будинку покликана організувати «поле»
активності навколо кожної дитини, яке б спонукало їх до пошуку власного
способу вирішення життєвих проблем. Вихованець дитячого будинку
«Перлинка», який готовий до особистісної та соціальної самореалізації – це
духовно багата, здорова, компетентна особистість, здатна до навчання та
саморозвитку і, на наш погляд, це повинно відбутися, за умови зосередження
зусиль на вихованні у дітей:
-

системи мотивів (пізнавальних, моральних, за здоровий спосіб

життя, естетичних, соціальних, творчих);
-

ціннісних орієнтацій (ціннісне ставлення до себе, до людей, до

природи, до праці та мистецтва);
-

життєвих компетенцій (самоосвіта, особистісна, комунікативна,

соціальна, здоров'язбережувальна).
Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні
системи й технології. Розвивається інфраструктура дитячого відпочинку.
Зростає увага до виховання засобами музейної, театральної педагогіки,
дитячого

та

юнацького

спорту.

Підвищується

соціальний

статус

педагогічного колективу. Постійно удосконалюється оснащення закладу
сучасними технологічними засобами і знаряддями. Створюються реальні
умови для прояву творчих здібностей вихованців і дорослих. Діти добре
поінформовані щодо процесів, які відбуваються в різних сферах науки,
техніки та соціальному житті.
Усе це створює сприятливі умови для розвитку та виховання, підвищує
статус та потенціал кожної дитини і завдяки цьому обов’язково отримуємо
різнобічно

та

гармонійно

розвинуту,

національно

свідому,

життєвокомпетентну, творчу особистість, здатну до саморозвитку та
самовдосконалення.
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Таким чином дитячий будинок забезпечує дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинилися в скрутних
життєвих умовах, задовільні умови для проживання, різнобічного розвитку,
виховання, здобуття освіти, професійної орієнтації та підготовки, готує дітей
до самостійного життя та праці, в суспільстві.
На належному рівні забезпечується соціальний захист, медикопсихолого-педагогічна реабілітація та соціальна адаптація вихованців з
урахуванням

їх

стану

здоров’я

та

індивідуальних

особливостей

психофізичного розвитку; забезпечується захист прав дітей.
Професійний потужний колектив педагогів-однодумців прищеплює
вихованцям загальнолюдські цінності, формує їх правову культуру,
готовність до самореалізації, здатність самостійно моделювати свою
життєдіяльність, взаємодіяти в соціумі.
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Не виправлялись!!
Додатки

Додаток А.
Програма адаптації новоприбулих дітей до умов проживання
в дитячому будинку «Перлинка».
Програма є складовою методичного забезпечення соціально психолого - медико - педагогічного супроводу вихованців комунального
навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка»».
Абсолютна більшість новоприбулих дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які прибувають в заклад, знаходяться в стані
вираженої

соціальної

психофізіологічний

дезадаптації.

статус

не

Їх

відповідає

соціально-психологічний
вимогам

нової

і

ситуації

життєдіяльності, соціальної ситуації розвитку вихованців у дитячому
будинку, уповільнює пристосування до умов дитячого будинку.
Стан дезадаптації новоприбулих дітей можна розглядати як процес, як
прояв і як результат. Як процес вона означає зниження (обмеження)
адаптаційних можливостей дітей щодо пристосування до нових умов
(навчання, виховання, корекційної та розвивальної роботи, режиму закладу
та ін.). Тривале перебування в стані дезадаптації особливо небезпечно тим,
що призводить до затримки психічного розвитку, формування негативних
установок. Як прояв дезадаптація проявляється у нетипових, неадаптивних
формах поведінки в конкретному середовищі. Як результат - дезадаптація
вказує на невідповідність засвоєних дитиною норм поведінки тим соціальним
нормам, що властиві для освітнього та соціального середовища дитячого
будинку.
Таким чином, персоналу дитячого будинку необхідно вирішувати
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подвійне завдання адаптації новоприбулих дітей: по-перше, вирішувати
природні адаптаційні проблеми цих дітей, які опинилися в новому
соціальному середовищі та повинні контактувати з великою групою
незнайомих дорослих (персоналом дитячого будинку) і вихованців. По-друге,
здійснювати комплекс заходів щодо переборювання стану соціальної
дезадаптації новоприбулих дітей, особливо необхідні і важливі в період їх
адаптації до умов дитячого будинку.
Мета програми - забезпечення адаптації новоприбулих дітей до
виховного середовища дитячого будинку, яке забезпечить їх особистісний і
соціальний захист шляхом створення умов для формування оптимального
фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я.
Основні завдання програми:
• виявлення особистісних і адаптаційних особливостей кожної дитини,
встановлення змісту адаптаційних проблем;
•

розробка

індивідуальної

програми

адаптації

для

кожної

новоприбулої дитини;
• розробка рекомендацій щодо організації та здійснення ефективного
соціально-психолого - медико - педагогічного супроводу прибулих дітей.
Складові реалізації програми:
1. Соціальне діагностування новоприбулих дітей.
2. Рекомендації щодо організації соціально-психолого - медико педагогічного супроводу дітей.
3. Профілактично-корекційна і розвивальна робота з новоприбулими
дітьми.
4.

Консультаційна

та

інформаційно-просвітницька

робота

з

педагогічним колективом.
Причини дезадаптації новоприбулих дітей можна розділити на
особистісні та зумовлені середовищем. В основі особистісних - недостатня
реалізація соціальних потреб дитини (внаслідок соціальної та емоційної
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депривації, соматичних хвороб, обмежених можливостей спілкування).
Причини, зумовлені середовищем, провокуються впливом на дитину
несприятливих зовнішніх чинників, таких як: відсутність сім'ї або
вихователів, недостатність уваги, насильство, жорстоке поводження та ін.
Зазвичай наслідками дезадаптації, з якими в дитячий будинок
прибувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, є
недостатній фізичний розвиток, затримка психічного розвитку, особистісні
деформації і типові нервові розлади, розлади мови, проблеми в спілкуванні з
однолітками і дорослими, відсутність необхідних життєвих навичок,
сформованість неадаптивних навичок і ін. Більшість новоприбулих дітей, у
всьому бачать приховану загрозу для свого існування. У дитини проявляється
страх - звичайний супутник негативних емоцій і стресу. Дитина боїться
нового оточення, уразлива. Свої негативні емоції діти виявляють через
сльози від пхикання до постійного плачу та істерик.
У процесі профілактично корекційної та розвивальної роботи
емоційний стан дитини покращується. Всі негативні емоції відступають на
другий план, їх витісняють позитивні переживання.
У залежності від тривалості адаптаційного періоду і поведінки дитини
можна виділити різні ступені адаптації до закладу.
Легка (фізіологічна, природна) адаптація

- поведінка дитини

нормалізується протягом 10 - 15 днів. Дитина «вливається» в новий колектив
безболісно, їй комфортно, вона не влаштовує істерик. Такі діти, в основному,
рідко хворіють, хоча в період адаптації «зриви» все ж можливі.
Середня адаптація - поведінка дитини нормалізується протягом 15 - 30
днів. Малюк хворіє, худне, але без ускладнень, іноді пхикає.
Важка адаптація (патологічна) - триває від 2 місяців і більше. У цей
період у дитини спостерігаються погіршення апетиту, аж до повної відмови
від їжі, порушення сну і сечовипускання, різкі перепади настрою, часті зриви
і капризи. Крім того, дитина дуже часто хворіє. Такі діти в колективі
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почуваються невпевнено, майже ні з ким не грають.
Чітка, злагоджена робота педагогів і спеціалістів, сприятливий
мікроклімат - запорука оптимальності адаптації дітей до умов дитячого
будинку. Найважливіше завдання - об'єднати зусилля педагогів і спеціалістів,
створити

атмосферу

спільності

інтересів,

взаємної

підтримки

і

особливостей

психічного

і

взаєморозуміння.
Психолог

здійснює

обстеження

пізнавального розвитку дитини з огляду на вікові особливості. Соціальний
педагог

вивчає

особливості

соціальної

поведінки,

сформованість

найважливіших життєвих навичок, проводить діагностику соціальних
проблем і потреб дитини. Логопед вивчає особливості мовного розвитку,
стан звуковідтворення, фонематичного слуху і мовного видиху.
Вихователі спостерігають за станом дитини протягом усього дня, щоб
виконувати всі режимні моменти (підйом, гімнастика пробудження, сніданок,
навчально-пізнавальна діяльність, прогулянка, обід, денний сон, полуденок,
вечеря)

особлива

увага

приділяється

емоційному

стану

в

процесі

взаємовідносин між дітьми і дорослими , в руховій активності (в грі, на
заняттях). Вихователь проводить з дітьми більше часу, ніж всі інші
спеціалісти і працівники, він стає людиною, до якого можна звернутися з
будь-- проблемою, яка бачить все, що відбувається з дитиною, може вчасно
допомогти сам і в разі потреби звернутися до фахівців.
Діти з несприятливим прогнозом адаптації піддаються постійному
спостереженню лікаря-педіатра, лікаря-психіатра і психолога.
Соціальний педагог спільно з лікарем-педіатром уважно переглядає
медичну документацію, здійснює щоденний контроль за емоційним станом і
поведінкою дитини. Загальні висновки психодіагностичної роботи з адаптації
дітей до умов дитячого будинку соціальний педагог доводить до відома
колег.
Пріоритетні

напрями

практичної

розвивально-відновлювальної
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роботи:
- зняття емоційної і м'язової напруги;
- розвиток навичок спілкування з дітьми і дорослими;
- розвиток ігрових навичок;
- зняття тривожності, агресивності, формування почуття спокою і
впевненості в період адаптації.
Використовуючи ігрові техніки, завдання, вправи профілактично
корекційного та розвивального характеру в період адаптації, практичний
психолог і соціальний педагог реалізує наступні завдання:
- формування емоційного контакту «дитина - дорослий», «дитина дитина»;
- формування довіри дитини до дорослих, які його оточують;
- забезпечення емоційного спілкування на основі спільних дій, які
супроводжуються посмішкою, ласкавою інтонацією, виявленням турботи до
кожної дитини;
- індивідуалізація проведення занять (заняття повинні проводитися
виключно індивідуально);
- здійснення поступового залучення в колектив однолітків;
- проведення ігор і вправ з урахуванням бажання дитини, його
емоційного стану, рівня проходження адаптаційного періоду, ігрових
можливостей дитини.
Інформаційно-просвітницька робота з колективом сприяє підвищенню
загальної психологічної та соціально-педагогічної культури персоналу,
необхідної для подолання наслідків соціальної дезадаптації дітей. Вихователі
і

спеціалісти

отримують

можливість

отримати

і

поглибити

досвід

адаптаційної роботи. Консультативна робота спрямована на вирішення
складнощів і проблем у практичній діяльності персоналу, пов'язаної із
здійсненням адаптації новоприбулих дітей, подолання наслідків складної
дезадаптації

окремих

вихованців.

Одним

з

важливих

напрямків
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інформаційно-просвітницької та консультативної роботи є створення
балінтовської групи, які, серед іншого, забезпечують супервізії персоналу і
попереджують професійне вигорання членів команди, сприяють актуалізації
професійного і життєвого досвіду кожного члена команди для вирішення
складних випадків дезадаптації.
Додаток 2. Програма «Здоров'я заради себе».
Одним із пріоритетних напрямів дослідження є забезпечення,
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців
дитячого будинку «Перлинка». Тому програма, яка спрямована на
формування культури здорового способу життя включає:
- заходи щодо формування знань особистісних орієнтирів і норм
поведінки;
- заходи щодо формування зацікавленого ставлення до власного
здоров'я, в тому числі здорове харчування;
- використання оптимальних рухових режимів з урахуванням віку дітей
і психологічних особливостей;
- формування знань про негативні фактори ризику здоров'ю,
профілактика шкідливих звичок;
- розуміння необхідності звернення до лікаря з будь-яких питань.
Здоров'язбережувальна діяльність дитячого будинку передбачає:
- систему корекції порушень соматичного здоров'я з використанням
комплексу оздоровчих і медичних заходів;
-

різні

форми

організації

виховного

процесу

з

урахуванням

фізіологічного впливу на організм дитини;
- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, нормування
навантаження і профілактика стомлюваності;
- систему медичного моніторингу здоров'я;
- забезпечення збалансованого харчування.
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Завдання виховання культури здорового і безпечного способу життя
дітей:
- сформувати уявлення про позитивні фактори, що впливають на
здоров'я дітей;
- навчити дітей усвідомлено вибирати вчинки, поведінку, що
дозволяють зберегти і зміцнити здоров'я;
- навчити виконувати правила особистої гігієни і на цій основі
самостійно підтримувати здоров'я;
- сформувати уявлення про здорове харчування, режим, корисні
продукти;
- сформувати уявлення про раціональну організацію режиму дня
(навчання, відпочинок, праця), навчити аналізувати свій режим дня;
- дати уявлення про негативні фактори ризику здоров'ю дитини
(залежність від алкоголю, тютюну, наркотиків та ін.);
- дати уявлення про вплив позитивних і негативних емоцій на здоров'я
(в тому числі комп'ютер, телепередачі);
- навчити навичкам емоційної релаксації;
- сформувати навички позитивного спілкування;
- сформувати потребу безболісного звернення до лікаря.

Захисти
психічного здоров’я

Своєчасні
медичні послуги

Умови відповідні
САНПІНАМ

Оптимальне
навчальне навантаження

Раціональний
руховий режим

Психологічна та
соціальна підтримка

Збалансованне
харчування

Раціон, режим

навчання, сприяння

Технологія

Основні фактори, що сприяють зміцненню здоров'я в
дитячому будинку:
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Консиліум визначає дії всіх учасників виховного процесу та
забезпечує умови супроводу вихованців. Виховний процес реалізується на
основі прогнозування, створення нових прикладних курсів, покликаних не
тільки творчо розвивати дітей, а й допомагати в їх навчанні.
Професійні інтереси педагогів та медпрацівників поєднують їх у
пошуках шляхів створення сприятливих умов для формування, розвитку та
збереження здоров'я вихованців.
Технологія цінності здоров'я передбачає наступні напрями роботи:
- просвітницько-виховна робота з дітьми та педагогами;
- організація фізичної оздоровчої роботи;
- організація раціонального харчування;
- організація медичного обслуговування;
- профілактична робота.
Програма включає в себе ряд технологій:
1. Медико-гігієнічні технології:
- контроль за санітарно-гігієнічними умовами, проведення щеплень
(СанПіН);
- консультативна допомога;
- санітарно-просвітницька робота серед вихованців і колективу;
- контроль за динамікою здоров'я вихованців.
2. Фізичні оздоровчі технології:
- загартовування;
- тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості та інших
якостей (заняття фізкультурою, спортивні секції);
3. Екологічні здоров'я зберігальніі технології:
- облаштування території дитячого будинку;
- зелені насадження в будинку, групах і кімнатах;
- живий куточок.
4. Технології забезпечення безпеки життєдіяльності:
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- вивчення курсу ОБЖД;
- підпрограма «Турбота про здоров'я»;
- підпрограма «Профілактика шкідливих звичок»;
- підпрограма «Сестри милосердя»;
- підпрограма «Валеологія».
Робота програми «Здоров'я заради себе» формує базові основоположні
цінності - цінність себе і цінність іншого - акцентуючи увагу на цінності
Життя.
Додаток

3.

Програма

розвитку

емоційної

саморегуляції

депривированих дітей.
Важливою проблемою виховання і навчання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування є розвиток емоційної саморегуляції.
Деякі психологи (К. Ізард, X. Остер, П. Єкман) вважають, що емоційна
система є вродженою і самою доскональною у порівнянні з іншими
субсистемами особистості. Ми народжуємося з «емоційною системою» у
мозку. Однак, в концепції Ізарда робиться спроба подолання обмеженості
біологічної моделі розвитку емоцій. Зокрема, він пише: «У мірі розвитку
людина вчиться різним реакціям на переживання емоцій», а точніше,
«ускладненої модифікації одного і того ж типу реакції».
Інша точка зору полягає в тому, що емоційна сфера людини, як і всі
психічні процеси, розвивається. Л. Рубінштейн виділяє три рівня емоційного
життя людини. Перший рівень - елементарні фізичні відчуття, пов'язані з
органічними потребами: задоволенням, невдоволенням і т.п. Ці емоційні
реакції носять безпредметний характер. Наступний, більш високий рівень,
складають предметні почуття, відповідні предметного сприйняттю і
предметної дії. Цей рівень характеризується більш високим ступенем
усвідомленості,

формуванням

емоційної

компетентності

-

здатності

регулювати свої емоції. І, нарешті, третій рівень - це світоглядні почуття:
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моральні, інтелектуальні, естетичні, духовні. Отже, другий і третій рівні
емоційної сфери - продукти виховання, а не вроджені.
Процеси розвитку емоційної чутливості, емпатії та емоційноперцептивних навичок у вихованців дитячих будинків мають певні
особливості. Порушення, що пов'язані з ранньою емоційною материнською
деривацією мають причинно - наслідкові зв'язки:
• з відсутністю почуття прихильності (Дж. Боулбі), яка могла б бути
джерелом безпеки;
• з впливом неправильного середовища, в якому знаходилася дитина і
має травматичний досвід, який переповнює внутрішній світ дитини
почуттями страху, сорому, злості, провини, образи.
Як відзначають учені (І. Єжов, М. Лісіна, С. Мещерякова, В. Мухіна,
А. Прихожан, Н. Толстих, А. Шахматова, Л. Шипіцина), порушення
емоційної сфери дітей-сиріт виявляються в підвищеному рівні тривожності,
емоційної напрузі, психічній перевтомі, емоційному стресі, підвищеній
чутливості до різних перешкод, недовіру до навколишнього світу, емоційної
холодності, інтровертній поведінці.
Як свідчать численні дослідження, емоційна сфера особистості
дитини-сироти, яка виховується в умовах дитячого будинку, відчуває певні
порушення, негативно впливає на засвоєння норм і становлення моральної
поведінки. Це призводить до ускладнення на шляху перетворення суспільно моральної норми, частіше за все не пропонується, а нав'язується
вихователями, в норму суб'єктивну, тобто особистісно-значущу для самої
особистості вихованця. Вихованці дитячих будинків фактично змушені
приймати моральні норми у вигляді якогось «кодексу правил», який їм не
зрозумілий,

через

що

діти-сироти

або

підкоряються

і

проявляють

конформність, або свідомо намагаються порушувати норми, як прояв певного
протесту проти існуючого порядку.
Вважається, що практично кожна людина має можливість оволодіти
методами

саморегуляції.

Головне

-

навчитися

свідомо

створювати
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оптимальну «внутрішню атмосферу». Тому в налагодженні соціально психолого

-

медико

-

педагогічного

супроводу

використовуються

розповсюджені прийоми і методи самостійного регулювання психологічного
здоров'я.
Використання образів. Уміння зобразити в уяві образ для
копіювання, «увійти в роль» допомагає згодом знайти і власний стиль
поведінки.
Цілеспрямоване уявлення ситуацій. У пам'яті кожної людини є
ситуації, в яких вона відчувала спокій, умиротворення, розслаблення. З таких
ситуацій необхідно вибрати найбільш значущу, дійсно здатну викликати
емоційні переживання.


Способи відхилення. У деяких випадках зняти вантаж психічної

напруги можна, використовуючи метод відхилення. Засобом може бути
книга, яку перечитуєш багато разів, не втрачаючи до неї інтересу, улюблена
музика, фільм і так далі.


Управління диханням. Для регуляції психічних процесів важливе

значення має дихання. Навіть елементарні дихальні вправи можуть дати
відчутний позитивний результат, коли необхідно швидко заспокоїтися або,
навпаки, підвищити загальний тонус. У першу чергу, важливий ритм
дихання. Заспокійливий ритм - такий, що кожен видих вдвічі довше, ніж
вдих. У ряді випадків можна зробити глибокий вдих і потім затримати
дихання на 20-30 сек. Подальше видих і глибокий компенсаторний вдих
роблять на нервову систему стабілізуючий вплив.
Дисоціація. Даний спосіб призначений для людей, яким заважає в
житті зайва вразливість і емоційність. У цих випадках корисно виробити
навичку відволікання від емоцій - дисоціації. Ця навичка заснована на поділі
усвідомлення людиною фізіологічних змін у власному організмі, викликаних
емоціями, від усвідомлення свого внутрішнього, психологічного стану. Для
цього необхідно навчитися відрізняти і відокремлювати нав'язуванні ззовні
емоції від діяльності власного "Я".
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Вправа «Маріонетка». Дану вправу бажано повторювати "в гущі
життя" - в різних життєвих ситуаціях, особливо коли ви знаходитесь в
обстановці, що викликає у вас негативні емоції. Спробуйте уявити, що ваше
власне «Я», контролюючи думки, руху і емоції, знаходиться ... поза тілом.
Запам'ятайте цей стан, в якому ви можете відчувати фізичні прояви емоцій,
не переймаючись їх психологічною складовою, відділяючись від переживань,
щоб використовувати його в подальшому. Проживіть в цьому стані кілька
хвилин, потім "поверніться" у власне тіло, щоб знову відчути повноту
переживань.
Перехід у нейтральний стан. Цей спосіб "нейтралізації" емоцій
засвоїти набагато легше, і доступний він абсолютно всім. Він не вимагає
акторського таланту, тому позбавлення від неприємної емоції досягається не
образним уявленням іншої емоції, що витісняє первинну, а переходом в
нейтральний стан - спокою, відпочинку, розслаблення, в якому взагалі
жодним негативним емоціям немає місця. Спостереження за внутрішніми
відчуттями, пов'язаними з емоцією, дозволяє нам відокремитись від неї,
спостерігаючи власну емоцію з боку, а потім і прибирати неприємну емоцію,
впливаючи на ці відчуття. З відчуттями можна впоратися, спираючись на
"три кити":
• спрямована увага;
• м'язове розслаблення;
• заспокійливе дихання.
Розвиток

навичок

самоспостереження.

Обсяг

нашої

уваги

обмежений. Ми постійно отримуємо масу інформації як ззовні, так і
зсередини нашого власного організму, на яку просто не звертаємо уваги.
Людина часто просто не помічає, що живе у власному тілі. Відчуття,
пов'язані з їжею, вдиханням тютюнового диму, болю, якщо тіло нагадує про
себе - ось і весь небагатий перелік звичних відчуттів.
Сучасній же людині треба заново вчитися усвідомлювати себе, своє
тіло. Для цього рекомендується виконати ряд вправ, мета яких - зосередити
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увагу на тому, до чого ви давно звикли, з такою самою цікавістю як в
ранньому дитинстві, коли людина

тільки знайомиться зі своїм власним

тілом, його внутрішньою мовою - мовою не слів, а відчуттів, коли,
наприклад, тягнути в рот великий палець правої ноги, лежачи в колясці, було
не тільки приємним, але і захоплюючим заняттям.
На думку Ч. Брукса (1997), для того, щоб людина могла увійти в
контакт з власними відчуттями, йому необхідно повернути собі природну
повноту переживань, властиву маленькому немовляті. Виростаючи, людина
не тільки здобуває життєвий досвід, а й втрачає дещо корисне - природність,
безпосередність, відкритість, товариськість, інтуїцію і фантазію, яскраво
проявляються в здатності грати, і, нарешті, здатність радіти життю, але не
застряє на образах і неприємності. Важливо, що при цьому вона все ж може
на короткий час "повернутися в дитинство", як психологічно, так і
фізіологічно, і саме така здатність є основою занять саморегуляцією.
По суті, саморегуляція - це вміння бути "тут і зараз", важливість якої
можна проілюструвати відомою буддійською притчею.
Коли учень запитав Майстра Дзен, в чому сенс великого Дао, вчитель
відповів:
- У простому здоровому глузді. Коли я голодний - я їм, коли втомився
- я сплю.
- Але хіба всі інші не роблять те ж саме? - Запитав учень.
На що вчитель відповів:
- Ні. Більшість людей не присутні при тому, що вони роблять.
Вправа «Знайомство з собою". Вправа призначена для тренування
вміння спостерігати за своїми відчуттями. Як об'єкт спостереження
використовуємо, природно, своє тіло - кисть правої руки (для лівшів навпаки).
Вправа для розминки.
1. З'єднайте кінчики пальців обох рук, притисніть їх одна до одної із
зусиллям, спираючись на них одна об одну. Зробіть з силою 15-20 зустрічних
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рухів долонями, ніби стискаючи уявну гумову грушу, що знаходиться між
долонями, імітуючи роботу насоса.
2. Енергійно потирайте долоні одна об одну, поки не з'явиться відчуття
інтенсивного тепла.
3. Сильно і швидко не менше 10 разів стискати і розтискати кулак,
домагаючись відчуття втоми в м'язах кінцівки.
4. Потрясіть кінцівкою, нехай вона пасивно "висить". Тепер - увага і ще
раз увага! Покладіть долоні симетрично на коліна. Зверніть всю увагу на
внутрішні відчуття. Все зовнішнє при цьому перестає існувати.
Сконцентруйте увагу на правій долоні.
Прислухайтеся до своїх відчуттів.
В першу чергу зверніть увагу на наступні відчуття:
1. Відчуття ваги. Чи відчуваєте ви тягар або легкість пензля?
2. Відчуття температури. Чи відчуваєте ви у кінцівці холод або тепло?
3. Додаткові відчуття (присутня не обов'язково, але все ж досить
часто):
• сухість і вологість;
• пульсацію;
• поколювання;
• відчуття проходження електричного струму;
• відчуття "мурашок",
• "мороз по шкірі";
• оніміння (зазвичай в кінчиках пальців)
• вібрацію;
• м'язове тремтіння.
Можливо, ви відчуєте, що долоня ніби випромінює певну "енергію".
Постарайтеся запам'ятати це корисне почуття, яке стане в нагоді вам надалі.
Можливо, ви відчуєте рух, що зароджується в пальцях, в кисті або в руці в
цілому - випустіть його на волю. Спостерігайте за ним ніби з боку.
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Намагайтеся

вловлювати

у

відчуттях

найтонші

зміни,

стримуючи,

концентруючи для цього на них увагу.
Слідкуйте за тим, як відчуття змінюються, то посилюючись, то
слабшаючи. Продовжуйте виконувати цю вправу не менше 8-10 хвилин.
Додаток 4. Економічна соціалізація.
Діти-сироти, що тривалий час знаходяться на повному державному
забезпеченні, у сфері економічного мислення і поведінки мають пасивну
життєву позицію, яка характеризується очікуванням допомоги ззовні,
невпевненістю в своїх силах. Однак, вийшовши з дитячих будинків та
інтернатів, їм доводиться вирішувати виникаючі проблеми самостійно, їм
ніхто не робить поблажливості. З метою полегшення самостійних рішень
економічних проблем слід звернути увагу на невід'ємну ланку виховання економічну освіту.
Усвідомлюючи важливість економічної освіти для формування
готовності до соціальної та особистісної самореалізації, адміністрацією
дитячого

будинку

було

прийнято

введення

програму

економічної

соціалізації. Дана програма включає в себе як теоретичні економічні знання,
так і практичне їх застосування. Метою програми виступає підготовка дітей
до ведення власного домашнього господарства. Відповідно до мети,
поставлені наступні завдання:
• формування економічного мислення;
• формування системи знань економічного характеру;
• оволодіння навичками вирішення соціально - економічних завдань.
Предметом даної програми є формування економічного мислення. Як
об'єкт, на даний момент, виступають безпосередньо вихованці дитячого
будинку у віці від 7 років.
Дана програма розроблена з урахуванням віку вихованців, у зв'язку з
чим має кілька блоків освоєння теоретичного і практичного знання.
Програма для вихованців 7 - 9 річного віку включає в себе:
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• знайомство з грошовими купюрами і їх значенням;
• знайомство з системою здійснення покупок;
• формування навичок здійснення покупок;
• формування вміння розподіляти грошові кошти і куплений товар.
Програма для вихованців 10 - 12 річного віку включає програму для
дітей більш молодшого віку, а також:
• пояснення причин введення економічної соціалізації;
• пояснень головної мети і завдань економічної соціалізації;
• знайомство і засвоєння економічний термінів;
• знайомство і засвоєння навичок економного ведення домашнього
господарства.
Методами реалізації програми є казкотерапія, ігротерапія, соціально педагогічний експеримент, бесіди.
Розробка програми включає в себе планування структури реалізації
програми у кожній віковій групі, визначення та підготовка необхідних
матеріалів, консультації фахівців у соціально-побутових і економічних
аспектах. У результаті для дітей 7 - 9 річного віку була підібрана
казкотерапевтична програма «Формування у вихованців дитячого будинку
економічних уявлень», програма ігротерапіі, яка включає в себе наступні ігри
«Монополія»,

«Монополіст»,

«Корпорація»,

«Суперферма»,

«Веселий

бізнесмен»; для вихованців 10 - 12 річного віку проводиться курс бесід
«Теорія домашньої економіки», які знайомили їх з основними економічними
поняттями: "економіка","гроші", "доходи", "витрати", "прибуток", "заробітна
плата", "податки", «ціна", "товар", "послуга", "попит", "пропозиція", "ринок",
"товаро-ринкові відносини", "платоспроможність", "готівковий розрахунок",
"безготівковий

розрахунок",

"накопичення",

"заощадження",

"банк",

"депозити", "кредити", "бартер", "бізнес", "бізнесмен", "бюджет", "потреби",
"комунальні платежі", "регулярні платежі", "планування бюджету".
Як відомо "теорія без практики мертва", тому дітей треба не тільки
знайомити з економічно - господарськими поняттями, але давати можливість
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практикувати їх. Отримані економічно - господарські поняття підкріплює
соціально - педагогічний експеримент "Кулінарна академія", під час якого
вихованці

максимально

самостійно

(на

скільки

дозволяють

вікові

особливості) визначають меню обіду і полудня даної групи і готують його,
попередньо купуючи необхідні продукти. У даному експерименті основне
завдання супроводжуючого педагога - надихнути і наставляти вихованцем,
виступати в якості коучера, а не вихователя і вчителя. Так само реалізується
соціально - педагогічний експеримент "Кишенькові гроші", який дозволяє
вихованцям володіти особистими фінансами і здійснювати операції
готівкового і безготівкового розрахунку.
Планування соціально - педагогічного експерименту "Кулінарна
академія" полягало в створенні попереднього «ходу експерименту»,
визначення регулярності проведення, прогнозування корективів, підготовку і
проведення бесід про техніку безпеки як з педагогічним колективом, так і з
вихованцями. Таким чином «хід експерименту» має наступний план:
1. Оповіщення вихованців про призначений день проведення
"Кулінарної академії".
2. Видача певної суми грошових коштів.
3. Спільне планування меню.
4. Складання списку покупок відповідно до наявних коштів і
складеним меню.
5. Обговорення особливостей здійснення покупок в місцях продажу
(магазин, ринок).
6. Виїзд в місця продажу товарів відповідно до списку покупок.
7. Обговорення минулого експерименту, підведення підсумків.
Визначаючи

тривалість

експерименту

враховувалися

вікові

особливості групи, індивідуальні особливості кожного вихованця, технічні та
санітарні умови для проведення експерименту. Тривалість проведення
одного експерименту становить близько 6 годин протягом одного дня.
Програма економічної соціалізації включає серію соціально - педагогічних
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експериментів для кожної групи вихованців, тому проводяться регулярно
один раз в 1-2 місяці. Графік проведення варіюється в залежності від
організаційних можливостей.
З метою підтримки інтересу вихованців до експериментальної
діяльності кожний наступний експеримент відрізняється від попереднього. У
наступних експериментах змінюється меню дня, місце закупівель, змінюючи
види діяльності кожного окремого вихованця, розподіл вихованців на
підгрупи, зміна відповідальності кожного окремого вихованця і т. д.
Соціально

-

педагогічний

експеримент

"Кишенькові

гроші"

передбачає видачу готівкових коштів вихованцям молодшого шкільного віку
і перерахування грошових коштів на особисті кредитні картки системи
"ЮніорБанк" (наданих комерційним банком "ПриватБанк") вихованців, які
навчаються в середній школі та гімназії. Категорії витрат є предметом
роз'яснювальних бесід, а також критерієм засвоєння ефективності реалізації
програми.
У процесі реалізації програми з економічної соціалізації отримані
наступні результати:
• кожен вихованець здатен самостійно здійснювати покупки в різних
місцях продажу;
• кожен вихованець здатен самостійно розрахувати необхідні або
наявні грошові кошти;
• кожен вихованець володіє навичками здійснення готівкового та
безготівкового розрахунку;
• кожен вихованець здатен розрахувати власний бюджет.
Додаток

5.

Програма

трудового

виховання

і

професійна

визначеність.
Найважливіший механізм формування соціального досвіду дитини це його трудове виховання.
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Ураховуючи

специфіку

більшості

інтернатних

закладів,

де

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - в
основному всі трудові дії виконуються обслуговуючим персоналом (кухарі,
робітники з обслуговування будівель, швачка, праля та ін.), тому випускник
інтернатного закладу не має можливості ними володіти. Недостатньо
показати вихованцям трудові дії, потрібно системно закріпити навички. При
цьому відразу після випуску вихованець інтернатного закладу залишається
один на один з необхідністю забезпечувати себе і вести побут. Крім того
соціальна ситуація, в якій опиняється випускник інтернатного закладу
зазвичай характеризується самотністю і відсутністю підтримки, що зумовило
необхідність змін у виховному процесі дитячого будинку.
К.Ушинський говорить про те, що у дітей повинна бути організована
кожна хвилина. «Якщо дитина без діла в руках або без думки в голові псується і серце, і розум, і совість».
В умовах дитячого будинку вирішуються такі завдання трудового
виховання - формування позитивного ставлення до праці як вищої цінності в
житті, високих соціальних мотивів трудової діяльності, потреби в творчій
праці. Головне завдання підготовка до свідомого вибору професії,
формування

культури

праці,

працьовитості,

почуття

обов'язку

і

відповідальності, цілеспрямованості, вміння планувати свою діяльність,
вміння співпрацювати в колективній трудовій діяльності.
Очікувані результати реалізації програми трудового виховання та
професійної визначеності:
• психологічна і практична готовність дітей до праці,
• виявлення інтересів і схильностей,
• формування позитивного ставлення до праці, культури праці,
• виявлення напряму трудового навчання,
• формування готовності до самореалізації у трудовій діяльності.
Змістовну основу трудового виховання в дитячому будинку складають
наступні види праці:
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• навчальна робота (робота в теплиці, в столярній і швейній
майстернях)
• суспільно корисна праця (самообслуговування, побутова праця,
догляд за рослинами)
• продуктивна праця (бригада по ремонту, збирання врожаю, трудові
загони, робота за наймом).
Форми і методи організації трудової діяльності:
• бесіди,
• практикуми,
• уроки,
• семінарські заняття,
• індивідуальні та колективні форми діяльності,
• екскурсії.
Принципи формування трудової свідомості і трудової активності:
1. Вихованець повинен усвідомлювати, що його праця становить
певну

суспільну

значимість,

приносить

користь

людям,

колективу,

суспільству. Це може бути робота на користь дитячого будинку (робота на
ділянці, оформлення дитячого будинку, ремонт навчальних посібників,
благоустрій та озеленення двору).
2. Результатом праці обов'язково повинен бути корисний продукт, що
має певну суспільну цінність. Вихованець повинен ясно, зримо бачити
реальні результати своєї праці. Але якщо діти не бачать, що їхня робота
приносить користь, у них зникає будь-яке бажання працювати, вони будуть
працювати з примусу, неохоче.
3. Робота повинна бути колективна. Колективна робота - це спільне
виконання спільних трудових завдань, це праця, об'єднана спільною метою.
Колективна робота дозволяє ставити і вирішувати завдання, виконання яких
не під силу окремій людині, дає можливість дітям набути досвіду трудової
взаємодопомоги і солідарності.
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4. Робота вихованця повинна бути ініціативна і творча. Бажано, щоб
вона надавала дітям можливість проявити ініціативу, прагнути до нового, до
пошуків.
5. Необхідно вимагати від вихованців не просто виконання роботи, а
ретельного, акуратного, сумлінного виконання, дбайливого ставлення до
обладнання, матеріалів, інструментів.
Трудове виховання здійснюється поетапно, з урахуванням віку, на
основі

принципів

цілісності,

безперервності.

Професійна

орієнтація

починається практично з перших днів перебування в дитячому будинку.
До 12 років трудове виховання реалізується переважно на базі
дитячого будинку. Перший етап - розвиток навичок самообслуговування і
оволодіння побутовими навичками.
У подальшому трудове виховання відбувається через роботу студії
«Умілі ручки» (гуртки: «Глиняне диво», «Дерев'яні візерунки», «Іграшка
своїми руками», «Столярна майстерня», «Швейна майстерня», «Теплиця»,
«Кулінарна академія »,« Фотомистецтво »).
Заняття в гуртках забезпечує розвиток організаторських здібностей,
формує дбайливе ставлення до матеріальних цінностей, створених працею
інших людей. Правильно організований колективний труд, значимий для
самої дитини, посильна робота, яка дає певний заробіток, імпонує дітям і
стимулює їх входження у доросле життя. Така робота викликає у вихованців і
позитивні емоційні переживання, що надзвичайно важливо для залучення
дітей до праці і виховання позитивного ставлення до неї. Зміст праці та його
результати, що складаються в процесі роботи, дають дітям позитивний
емоційний заряд, приносять радість і моральне задоволення. У зв'язку з цим
вихователі прагнуть до того, щоб створити комфортну атмосферу для
спільної діяльності, роблять працю привабливим заняттям. Для цього
використовують у трудовій діяльності елементи гри, що розкривають зміст
праці, перспективи і соціальну значимість різних професій, створюють
обстановку доброзичливого спілкування.
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Для розвитку трудової активності також використовуються екскурсії.
Вихованці під час екскурсій в найзагальнішому вигляді знайомляться з
технологією виготовлення тієї чи іншої продукції, зі знаряддями праці,
мають можливість безпосереднього спілкування з людьми, зайнятими в
конкретній сфері виробництва.
Наші вихованці, віком 12 років, під час канікул працюють в
майстернях: автомайстерня, приватна фабрика з виготовлення меблів, в
квітковому магазині. Таким чином, заробляють гроші, самостійно їх
витрачають, що їм, як дітям-сиротам, дає можливість осягнути розумом
деякі економічні відносини.
Хлопчики

працюють

в

столярної

майстерні,

допомагають

в

господарських справах по дому (ремонт меблів, виготовлення табуретів,
полиць і ін.). У швейній майстерні вихованці, починаючи з 5 класу, можуть
шити прості речі для себе (плаття, літні костюми і т.д.). Крім того діти
освоюють основи конструювання та моделювання одягу, виготовляють
танцювальні та театральні костюми для самодіяльності. Дівчата вміють шити
вироби для інтер'єру кімнат, скатертини, серветки, виготовляти сувеніри,
проводити ремонт одягу, перешивати речі, які вийшли з моди.
Діти мають можливість бачити результати своєї праці, порівнювати
якість виконаної роботи з роботою інших вихованців, відчувати необхідність
і значимість своєї праці для інших людей. У зв'язку з цим в дитячому
будинку регулярно організовуються виставки дитячих робіт, із запрошенням
гостей, яки беруть участь у вихованні дітей.
Крім того, в дитячому будинку «Перлинка» з метою освіти працює
«Клуб професійного розвитку». Завдяки роботі клубу нам вдалося досягти
важливої ідеї про профорієнтаційну роботу: починати діяльність в цьому
напряму необхідно не по діагностиці інтересів дітей, а з розвитку трудових
навичок і формування таких процесів як увага, пам'ять, воля і таких якостей я
до посидючість і цілеспрямованість. Саме ці процеси і якості стають ядром
навколо, якого формується трудова свідомість.
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Паралельно

з

метою

діагностики

профорієнтації

вихованців

відбувається регулярний зріз інтересів дітей методами інтерв'ю і творівроздумів. Як правило, інтереси підліткового віку носять нестійкий характер.
На

початку

9

класу

профорієнтаційна

робота

доповнюється

психологічної діагностикою схильностей вихованців, що супроводжується
індивідуальними бесідами - консультаціями з вихованцями дев'ятих класів.
Це повинно допомогти вихованцям вибрати вуз, відповідати його інтересам і
здібностям.
В цілому, трудове виховання вихованців молодшого шкільного віку
активізує

їх

художньо-технічна

творчість,

допомагає

формуванню

найважливіших життєвих навичок, пов'язаних зі спілкуванням з іншими
людьми, з навчанням, самообслуговуванням. Для підлітків і юнаків трудове
виховання формує науково-технологічні аспекти світогляду; закріплює на
практиці знання про технологічну діяльності; знайомить з інформаційнокомунікаційними технологіями, роллю комп'ютерної техніки у виконанні
завдань пошуку, систематизації, зберігання і обробки різноманітних даних;
привертає до різних видів діяльності; створює умови для професійного
самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням його
особливостей, уподобань та інтересів; виробляє навички культури праці та
побуту, раціонального ведення домашнього господарства, відповідальності за
результати своєї діяльності, комплексу особистісних якостей, необхідних
сучасній громадянину і учаснику виробничих процесів; сприяє становленню
активної

життєвої

позиції,

професійної

адаптивності,

готовності

до

безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці,
підприємницької діяльності.

Додаток 6. Програма "Патріотичне виховання"
Майбутнє України залежить від ступеня готовності молодого
покоління до гідних відповідей на історичні виклики, готовності до захисту
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інтересів багатонаціональної держави.
Тому з метою формування почуття патріотизму, набуття вихованцями
дитячого

будинку

Батьківщини,

знань,

виховання

умінь

і

навичок,

громадських

якостей,

необхідних

захиснику

створена

програма

патріотичного і громадянського виховання.
Дана програма розроблена відповідно до Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки (Указ
Президента України №580/2015), Концепції національно-патріотичного

виховання молоді (наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму
України, Міністерства освіти і науки України № 461 від 16 червня 2015 року
«Про

затвердження

Концепції

національно-патріотичного

виховання

молоді») і відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 31.10.2011р. № 1243)» та Програми
українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (І.Д. Бех).
У ході реалізації дослідно - експериментальної роботи в дитячому
будинку склалася система виховної роботи щодо формування патріотизму.
Проводяться заходи, присвячені пам'ятним датам вітчизняної історії, зустрічі
з ветеранами Другої світової війни, огляди - конкурси стройової пісні,
екскурсії до Краєзнавчого музею, музей Великої Вітчизняної Війни, походи
по рідному краю по місцях бойової слави одеських партизанів, поїздки до
військових частин, проведення занять мужності, вихованці дитячого будинку
члени Одеського Військово - історичного клубу «Військова доблесть», де їм
присвоюється звання гвардійців, вони активно беруть участь у грі «Зірниця».
На базі дитячого будинку створений патріотичний клуб, що значно посилило
розвиток системи патріотичного виховання дітей, в останні роки притаманна
позитивна тенденція зростання цінності патріотизму і громадянськості серед
вихованців дитячого будинку.
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Вищезазначене свідчить про необхідність продовження роботи,
спрямованої на вирішення всього комплексу проблем патріотичного і
громадянського виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської
опіки.
Концепція

програми

відбиває

сучасне

розуміння

значущості

патріотичного виховання як одного з пріоритетних напрямів системи освіти в
цілому. Зміст концепції розкривається безпосередньо через основну ідею,
мету, завдання, спрямованість, характер та інших складових, що визначають
громадянську позицію вихованців.
В умовах становлення громадянського суспільства і правової держави
в сучасній Україні відбувається збагачення поняття «Громадянин» новим
змістом.
Мета програми - удосконалення системи патріотично-громадянського
виховання в дитячому будинку для формування соціально активної
особистості патріота і громадянина, який володіє почуттям національної
гордості, громадянської гідності, любові до Батьківщини, свого народу і
готовності до її захисту.
Пріоритетними напрямами в системі патріотично-громадянського
виховання є:
•

виховання

духовно-моральних

принципів,

громадянської

відповідальності, любові і поваги до своєї Батьківщини;
• формування патріотичних почуттів на основі культурно-патріотичних
цінностей славних бойових і трудових традицій українського народу;
• формування глибокого розуміння конституційного громадянського
обов'язку;
• формування здорового способу життя, профілактика правопорушень
серед вихованців.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:


створити

умови

якісного

та

ефективного

патріотично121

громадянського виховання дітей-сиріт;
 забезпечити

ефективну

систему

патріотично-громадянського

виховання, яка забезпечує оптимальні умови для розвитку у вихованців
основних громадянських якостей: почуття патріотизму, духовно-моральних
принципів, залучаючи до загальнолюдських культурних цінностей, вивчення
героїчної

історії

Вітчизни,

краєзнавчої

та

пошуково-дослідницької

діяльності, вивчення національних традицій і культури народів України;
 оновити зміст патріотично-громадянського виховання, розширити
спектр активних форм і методів роботи з вихованцями;
 реалізувати

програму

заходів

патріотично-громадянського

виховання з подальшою оцінкою результатів роботи;


посилити взаємодію з установами додаткової освіти, комунальними

і приватними освітніми установами, громадськими організаціями з питань
патріотично-громадянського виховання.
Система заходів патріотично-громадянського виховання передбачає
вирішення конкретних завдань, взаємопов'язаних і скоординованих за часом,
ресурсами, виконавцями:
1. Організаційні заходи:
• робота клубу «Військова доблесть»,
• робота некомерційного дайв-клубу «Океан»,
• робота «Одеського Козачого Кадетського Корпусу»,
• спільна робота з Радою Ветеранів,
• робота Музею слави тощо.
2. Інформаційно-методичні заходи:
• розробка Положення про порядок проведення військово-історичної
гри «Зірниця» в дитячому будинку,
• навчально-тематичне планування змісту патріотично-громадянського
виховання,
• узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу з патріотично122

громадянського виховання дітей,
• систематичний аналіз запланованих заходів.
3. Масові заходи:
• проведення тематичних занять,
• організація та проведення масових заходів, присвячених дням,
подіям, датам військової слави України,
•

організація

позанавчальної

діяльності,

що

сприяє

розвитку

громадянських якостей і умінь, виховує лідерів,
• Вахта пам'яті,
• уроки мужності, зустрічі з ветеранами та працівниками силових
установ;
• участь в міських, обласних міжнародних конкурсах патріотичної
спрямованості,
• організація та проведення в дитячому будинку традиційного
«Військового тижня»,
• участь у

міському (обласному) етапах військово-спортивної гри

«Зірниця»,
• участь у екологічній акції до Міжнародного дня океану.
Системна

діяльність

педагогічного

колективу

за

наступними

взаємопов'язаними напрямками забезпечують оновлення змісту і форм
патріотично-громадянського

виховання

дітей-сиріт

під

час

їхнього

перебування в дитячому будинку.
Духовно-моральний напрям включає в себе:
• формування морально стійкої цілісної особистості, яка має такі
моральні якості, як чесність, сумлінність, колективізм, дисциплінованість,
повага до старшого покоління, мужність, любов до свого народу і
Батьківщини,
• виховання поваги до родини,
• формування соціальної активності, спрямованої на служіння
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інтересам своєї Батьківщини,
• виховання шанобливого ставлення до праці, усвідомлення її як
життєву необхідність, як основний спосіб досягнення успіху в житті,
• формування позитивного ставлення до здорового способу життя,
виховання активної життєвої позиції по відношенню до власного здоров'я,
неприйняття асоціальної поведінки (куріння, алкоголізм, наркотики та інше) ,
яка підриває фізичне і духовне здоров'я нації.
Цивільно-правовий напрям орієнтований на:
• вивчення державної системи України, значення її основного закону Конституції, Гімну, державної символіки, прав і обов'язків громадян України;
•

формування

глибокого

розуміння

громадянського

обов'язку,

ціннісного ставлення до національних інтересів України, її суверенітету,
цілісності;
• формування культури правових відносин, дотримання законодавчих
норм;
• розвиток системи учнівського самоврядування в умовах проживання
дітей у дитячому будинку.
Військово-патріотичний напрям включає:
• вивчення світової військової історії і військової історії України,
знання дат військової слави, бойових і трудових подвигів жителів Одеської
області в роки Другої світової війни;
• збереження військових традицій, зв'язку поколінь захисників
Батьківщини, організація зустрічей вихованців з ветеранами війни і праці,
учасниками локальних військових конфліктів і антитерористичних операцій;
Етнокультурний історичний напрям передбачає:
• виховання у дітей любові до рідного краю, до своєї Батьківщини, її
чудових людей;
• залучення вихованців дитячого будинку до роботи по збереженню
етнокультурних та історичних пам'яток, пам'ятників бойової і трудової слави;
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•

формування

почуття

національної

гордості,

національної

самосвідомості, толерантного ставлення і здатності жити з людьми інших
культур, мов і релігій.
Цивільно-правовий напрям орієнтований на:
• формування поняття громадянського, ціннісного ставлення до
національних інтересів України, її суверенітету і цілісності;
• формування культури правових відносин, стійких навичок у
дотриманні законодавчих норм;
• формування позитивного образу Збройних Сил України, готовності
до виконання військового обов'язку.
Напрям військово-професійної орієнтації та підготовки вихованців
дитячого будинку до військової служби здійснюється шляхом:
- отримання початкових знань з основ військової служби;
- зустрічей з військовослужбовцями з питань орієнтації на отримання
військових професій;
- ознайомлення з особливостями життя і побуту військовослужбовців;
- формування у вихованців дитячого будинку готовності до дій в
екстремальних умовах природного, техногенного, соціального характеру;
- практична підготовка вихованців до військової, військово-технічної
та військово-спортивної спрямованості;
- навчально-польові збори на базі військових частин;
- військово-спортивні ігри, спартакіади.
Очікувані результати від реалізації програми


розвиток

цілісної

системи

патріотично-громадянського

виховання дозволяє формувати у вихованців дитячого будинку високий
рівень загальної культури, відповідальну свідомість і патріотичні почуття на
основі історичних цінностей рідного міста;


створення сприятливих умов для морального, інтелектуального і

фізичного формування особистості вихованців дитячого будинку;
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формування

відповідального

розуміння

й

усвідомлення

вихованцями свого громадянського і конституційного обов'язку;


зацікавленість вихованців у проходженні військової служби в

Збройних Силах України, отримання військової спеціальності.
Додаток 7. Музейна педагогіка та пам’яткознавство.
Музейна педагогіка: сутність та методи. Поняття «музейна педагогіка»
вперше було сформульовано наприкінці XIX століття в Німеччині
(А. Ліхтварк, Е. Росмелер, А. Райхвайн). Біля її витоків стояв директор
гамбурзького художнього музею А. Ліхтварк (1852-1914гг.) (у минулому шкільний вчитель). Метою її він бачив розвиток у відвідувачів уміння творчо
сприймати твір мистецтва шляхом розуміння задуму художника, а
інструментом були так звані «музейні діалоги». Надалі (у другій половині
XX століття), зі зростанням соціальної ролі музеїв у суспільстві, музейна
педагогіка виділяється як особлива галузь знань .
Сьогодні музейна педагогіка позиціонується як галузь діяльності,
завдяки якої здійснюється передача культурного досвіду через педагогічний
процес в умовах музейного середовища. Музейна педагогіка виступає як
міждисциплінарна галузь наукового знання, яке формується на стику
педагогіки, психології, мистецтвознавства та музеєзнавства. Вона займається
дослідженням цілей і завдань, принципів, змісту, методів, форм реалізації
освітньої діяльності музеїв, орієнтованої на передачу культурного досвіду.
Актуальність музейної педагогіки полягає в її адекватності гуманістичній
парадигмі. Метою музейної педагогіки є сприяння розвитку творчих
здібностей дітей та дорослих відвідувачей. У першому випадку музейна
педагогічна система передбачає таку організацію навчально-виховного
процесу, за якої дитина – один із головних суб'єктів творчої діяльності.
Об'єкт музейної педагогіки - це не відвідувач музею (який виступає
учасником «науково-культурного діалогу»), а культурно-освітні аспекти
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музейної комунікації. Музейно-педагогічний процес є, в першу чергу,
процесом удосконалення і розвитку особистості дитини. Він спрямований на
формування духовно-моральної особистості, розвиток мотивації до процесу
пізнання і реалізації себе у творчості, поєднання інтелектуального і
емоційного

розвитку

дитини,

формування

образного

мислення

та

естетичного сприйняття на основі сприймання музейних предметів і,
нарешті, формування гуманістичних і світоглядних ідеалів.
Вважається, що до власно музейно-педагогічних методів належать такі:
«занурення» в історичну епоху, рольове «прожиття» історичних і культурних
подій, інформаційний, продуктивний, репродуктивний, дослідницький,
реконструкції,

порівняльних

аналогій,

асоціативний,

моделювання,

порівняльного аналізу, випереджувального заохочення (Караманов, 2012, с.
8. Караманов О.В. Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
загальноосвітньої школи / О.В. Караманов // Освіта та педагогічна наука. –
2012. –№ 3 (152). – С. 5-12).
Застосування елементів музейної педагогіки у процесі навчання дає
змогу глибше пізнавати навколишній світ, виявляти нові міждисциплінарні
зв’язки між різними предметами, уникати однобічності у вихованні,
формувати турботливе ставлення до світової й національної культурної
спадщини. У рамках єдиних принципів музейної педагогіки слід відрізняти
методику

впливу

на

відвідувачів

різного

віку,

різного

ступеня

підготовленості до засвоєння цінностей історії та культури, а головне,
специфіку музеїв різних типів (Столяров, 2003. Столяров Б. А. Музей в
контексте модернизации отечественного образования / Б.А. Столяров //
Вестник Северо-Западного отделения РАО. Вып. 8. СПб., 2003. – 190 с. ).
Завдання музейної педагогіки:
-залучення до музею і музейної культури з раннього віку;
-формування потреби в спілкуванні з культурною спадщиною та
ціннісного ставлення до неї;
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-активізація творчих здібностей особистості і творчої діяльності в
музеї.
-пошуки нових форм спілкування з культурною спадщиною (Ванслова,
2000, с. 32. Ванслова Е.Г. Музейная педагогика / Е.Г. Ванслова // Воспитание
школьников.– 2000. – №5. –.с. 27-42.
Сутність музею - бути посередником між суспільством та його
культурною спадщиною, між історією та сьогоденням. Музей має виконувати
свої класичні функції – збереження і презентації, а також володіти
інноваційними

методиками,

щоб

приваблювати,

мотивувати

і

супроводжувати сучасний культурний процес у своїх стінах. З одного боку,
музей виступає як засіб адаптації людини до культурного середовища, як
психологічний притулок у мінливому світі, як фактор стабільності щодо
збереження вічних цінностей історії та культури. З іншого - це місце духовно
насиченого

спілкування

з

культурним

середовищем,

яке

стимулює

моральний і естетичний розвиток особистості. Сьогодні актуальним є не
тільки організація різних форм діяльності музеїв, але й об’єднання зусиль
установ культури, науки, освіти й виховання з метою збереження і
використання історико-культурної спадщини. Музей у зв’язку з цим постає
символом культури.
Будь-який музей у своїх стінах з різним ступенем ефективності
здійснює просвітницьку й освітню функції, уявляючи собою освітній простір,
що сприяє цілісному розвитку особистості. Але цей процес частіше має
фрагментарний характер, пов'язаний з досить рідкісними візитами до музею в
більшості населення. Тому, найчастіше, у відвідувачів музею залишається
лише саме загальне уявлення про побачене. Подолати це протиріччя
допомагає музейна педагогіка, що включає не тільки дитину, але й дорослого
відвідувача в процес комплексного сприйняття світових або національних
цінностей історії та культури, що направляє і стимулює цілісний духовний
розвиток людини.
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Окрема роль у музейній педагогіці належить музеям при навчальних
закладах (шкільні музеї). Музейна діяльність учнівської молоді посідає
особливе місце серед інших форм виховної роботи. У процесі пошукової
роботи учні, з одного боку, пізнають історію рідного краю, традиції
населення, з іншого – беруть безпосередню участь у державній справі
охорони

пам’яток

історії

та

культури

свого

народу,

відродження

національної та духовної спадщини.
Музейній простір. Музей – це соціокультурний простір, де на певному
історико-культурному матеріалі виявляються різні культурні контакти
(Карпов, 2016, с. 42, Карпов В. Науково-теоретичні основи соціології музею
/В. Карпов. // Соціологія музею. Презентація на тлі простору і часу. К.:
НАКККіМ, 2016. – С. 41-48).
Особливість музейного простіру і полягає в тому, що музей:
- зберігає та експонує справжні історичні предмети, документи, факти і
події з життя людей;
-вздатний передавати моральні і культурні цінності від покоління до
покоління;
-діти в цьому просторі осмислюють соціальні явища, співвідносять свої
погляди і цінності з поглядами і цінностями людей інших епох і культур.
Широко відомі можливості музеїв активно впливати на процес
формування духовного світу людини, розвиток її загальнокультурної
компетентності. У сучасному потоці інформатизації і глобальної візуалізації
культури музей значно розширює свій вплив на суспільство як інформаційнокомунікаційна

система.

Маючи

на

меті

збереження

і

трансляцію

матеріальних свідчень з досвіду творчої діяльності, музей створює унікально
художньо-часовий простір і «занурює» глядача в культуру чи мистецтво
минулого, пов'язуючи їх з цінностями поточного часу, залучаючи широкі
верстви глядачів у діалог з ними. На зміну традиційній музейно-педагогічній
парадигмі, що полягає у трансляції наукових знань музейним працівником
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відвідувачеві, в сучасних умовах набуває розвитку концепція музейної
комунікації, яка передбачає активну інтеграцію музею у соціум [Вербицька,
2012, c.225. Вербицька П.В. Соціокультурна роль музею в контексті проблем
музейної комунікації / П.В. Вербицька //Вісник Кам’янець-Подільського
національного Університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2012. – Вип.
5. – С. 225-232]. Інноваційні культурно-освітні аспекти музейної комунікації
сприяють розвитку і становленню особистості в ході спілкування з
культурними цінностями в умовах музейного середовища.
У цілому, комунікаційний підхід у музеєзнавстві характеризується
переважно як:
- антропоцентричний (оскільки ставить на перше місце людину);
-

культурологічний

(бо

суб’єкти

комунікації

виступають

як

представники певних культурних позицій);
- діалогічний (у комунікації беруть участь як мінімум два суб’єкта з
різними культурними позиціями);
- аксіологічний (оскільки ціннісний аспект комунікації розглядається
як провідний). (Сошнікова, 2011, с. 3. Сошнікова О.М. Соціокультурний
потенціал музейної комунікації / О. М. Сошнікова // Сімнадцяті Сумцовські
читання : Матеріали наукової конференції на тему «Комунікаційний підхід у
музейній справі як відповідь на потреби соціуму», Харків, 18 квітня 2011 р. –
Х., 2011. – С. 3–8).
У світі, що постійно змінюється, музеї відчувають (і переживають)
істотні трансформації в своєму змісті і діяльності. Звідси очевидно, що
музейна діяльність набуває більшого соціокультурного значення: зростає
роль музеїв у збереженні та інтерпретації культурної спадщини, в складних
процесах соціальної адаптації і культурної ідентифікації, в освітньому
процесі, в організації дозвілля. Музей є засобом і образною моделлю способу
адаптування

людини

до

культури

шляхом

відновлення

цілісності

світосприйняття. Цей свій зміст музей втілює через поєднання в собі
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інтелектуально-аналітичної (наука) і емоційно-художньої (мистецтво) суті;
сакралізації раціонального й раціоналізації сакрального у свідомості; єдності
безпосередньої й опосередкованої комунікації; просторово-тимчасового
континууму,

створюваного

музеєм;

декларування

принципу

міждисциплінарності, високого рівня синергетики всіх форм і способів
засвоєння дійсності [Маньковська, с.140. Маньковська Р.В. Музеєлогія як
наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного обгрунтування /
Р. Маньковська // Краєзнавство. – 2009. – №3-4. – С. 136-144].
Передбачається, що реалізація музейними закладами власних завдань
базується на трьох основних функціях музейного предмета:
- «моделювання історичного процесу» (за допомогою елементів
історичної дійсності створюються моделі, що фрагментарно відображають
суттєві сторони історико-культурного процесу відповідно до профілю музею;
проявляється в експозиційній діяльності);
- комунікативна (здатність здійснювати ідеологічний, освітній вплив);
- науково-інформаційна (здатність музейних предметів виступати
джерельною базою різних наукових дисциплін) (Походяща, 2016, с. 68.
Походяща О. Соціокультурна функція творів мистецтва /О. Походяща //
Соціологія музею. Презентація на тлі простору і часу. К.: НАКККіМ, 2016. –
С. 60-69).
Зміна освітньої парадигми сучасної української школи висунула перед
педагогічною наукою проблему пошуку шляхів відповідності освітніх
технологій фундаментальним основам культури як бази розвитку особистості
дитини. Актуальним завданням сучасного музею є формування модерної,
пристосованої до сьогодення, особистості, яка відчуває причетність до
всього, що відбувається, ототожнює себе з країною, її культурою,
мистецтвом, готова на героїчні вчинки
Розробка нової концепції музею як соціокультурного інституту,
заснований на партнерських відносинах музейного педагога і учня музейно131

педагогічний процес повинні базуватися на затвердженні значущості
освітньої функції музею. При цьому дослідники виділяють такі завдання
музею в сфері освіти:
- розвиток у дітей здатності отримувати інформацію з першоджерел на
основі

спостереження

явищ

природи

або

предметів

матеріального

середовища;
-

формування понятійного

апарату

шляхом спостереження

та

спілкування з природою і предметами матеріального середовища;
- сприйняття навичок самостійного навчання;
- мотивація процесу навчання, придбання дітьми «досвіду радості» в
процесі навчання.
(Походяща, 2016, с. 68-69. Походяща О. Соціокультурна функція
творів мистецтва /О. Походяща // Соціологія музею. Презентація на тлі
простору і часу. К.: НАКККіМ, 2016. – С. 60-69). Ці слова можна віднести й
до шкільного музею, може ще й в більшому значенні, бо саме він націлений
на дитину-відвідувача.
Шкільні музеї. Коли йде мова про шкільний музей, ми розглядаємо
його і як змістовний простір, і як інструмент освітньої та виховної діяльності.
Якщо в стінах школи створюється музей, значить так чи інакше він стає
невід'ємною частиною єдиного освітнього простору. Музей відкриває
можливості для створення позитивного емоційного фону, спрямованого на
досягнення результатів у навчанні, сприяє формуванню активної життєвої
позиції учнів, залучає їх до духовних цінностей рідного краю, здійснює
патріотичне виховання на прикладах героїчних подвигів своїх земляків.
Психологи вважають, що чим раніше здійснюється залучення дітей до
музею, тим ефективнішим виявляється згодом його вплив. У школах є
можливість залучати дітей до музею з шести років, а у дитячих будинках – з
трьох. Шкільний музей - це і місце зберігання музейних предметів, і місце
проведення зустрічей. Шкільний музей є і однією з форм додаткової освіти,
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який розвиває співтворчість, активність, самостійність, духовність учнів.
Таким чином, шкільний музей – це системоутворювальний фактор виховного
простору.
Сьогодні все більше розглядають музей як комунікативний простір –
контакт публіки з мистецтвом і культурою відбувається через постійну
музейну експозицію, яка виступає одним з основних каналів музейної
комунікації. Музейна діяльність набуває все більшого соціокультурного
значення. Підвищується роль музеїв у збереженні та інтерпретації культурної
спадщини,

в

складних

процесах

соціальної

адаптації

і

культурної

ідентифікації, в освітньому процесі, в організації дозвілля. Музеї як публічні
інституції саме через програмну складову музейної діяльності (виставки,
лекції, освітні програми, «круглі столи», конференції) реалізують свою місію
в суспільстві (Карпов, 2016, с. 46, Карпов В. Науково-теоретичні основи
соціології музею /В. Карпов. // Соціологія музею. Презентація на тлі
простору і часу. К.: НАКККіМ, 2016. – С. 41-48).
Шкільні музеї можуть виконувати ті ж самі функції, що й міські музеї –
у меншому масштабі та для невеликої кількості дітей – саме вихованців
конкретного навчального чи виховного закладу. Але це може перетворитися
на важливий позитивний фактор педагогічного впливу: діючі на базі
шкільного музею пошукові, творчі об'єднання, гуртки, лекторії стають
стабільними формами залучення вихованців до соціально-культурної
діяльності. Багато шкільних музеїв містять лише копії тих чи інших
експонатів, але це не знижує потенціал таких музеїв: у сучасної музейної
концепції підкреслюється провідна роль музейної експозиції в контексті
комунікації, тобто передачі певної інформації відвідувачеві. І носієм такої
інформації може бути як оригінал, так і копія музейного артефакту. Саме
шкільний музей є ефективним засобом духовно-морального і патріотичного
виховання. Діяльність музею різнопланова: вона реалізує цілий комплекс
форм, методів і прийомів роботи. На базі музеїв традиційно організовуються
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і активно працюють дитячі краєзнавчі об'єднання і клуби, шкільні наукові
товариства. Матеріали шкільних музеїв використовуються в навчальному
процесі і в позакласній діяльності. Музей є унікальним точкою поєднання
культури та освіти.
В основу шкільної музейної педагогіки покладено ідеї осмислення
існування світу та індивідуального життя людини. Музейна педагогіка
сприяє взаємному збагаченню двох сфер життя: освіти й мистецтва. Саме
психологічні знання природи дитини уможливлюють зміну погляду на
процес музейної освіти, а вивчення педагогічного досвіду дозволяє знайти
відповідні форми роботи. Дитина, яка увійшла до музейного простору, має
право на своє бачення й розуміння того, що її оточує. Цей процес
розглядають не лише як сприйняття музейних експонатів, але й як діалог
дитини з людьми минулих епох і культур, їх думками, поглядами, ідеями
шляхом спілкування з оригінальним експонатом, що є їх втіленням. Основою
художнього переживання стає образність, а його спільною рисою – звичайні
властивості інтелектуального та пізнавального процесів розвитку дитини, що
сприяють її соціалізації [Караманов,2014, с. 244-245. Караманов О.В.
Освітній потенціал музейної педагогіки: діалог, комунікація, творчість / О. В.
Караманов // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні
науки. - 2014. - Вип. 12. - С. 242-246).
Музейна педагогіка та становлення особистості дитини-сироти.
Інноваційні процеси в освіті на сучасному етапі пов’язані з гуманізацією
педагогіки, пошуком методик оптимального формування особистості дитини
та впровадження особистісно орієнтованого виховання. Сучасні дослідники
надають: великого значення вихованню духовної культури особистості,
починаючи з наймолодшого віку (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Богуш,
В. Жуковський, Л. Калуська, та ін.). І. Бех є провідним українським фахівцем
в області особистісно орієнтованої педагогіки. Вчений відомий своїми
роботами по методології, теорії і методиці виховання та розвитку
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підростаючої

особистості.

Створена

академіком

І.Д.Бехом

концепція

педагогіки виховання заснована на особистісно-розвивальному підході, який
стимулює сходження особистості до духовно-моральної культури всього
людства (Бех, 2015; 2015а Бех І.Д. Виховання особистості. Вибрані наукові
праці в 2 томах /Іван Дмитрович Бех. – Т. 1. Київ-Чернівці: Букрек, 2015. –
840 с.; Бех І.Д. Виховання особистості. Вибрані наукові праці в 2 томах /Іван
Дмитрович Бех. – Т. 2. Київ-Чернівці: Букрек, 2015а. – 640 с.). Але й сучасна
музейна педагогіка обґрунтовує необхідність упровадження в освітній процес
у музейному просторі індивідуально орієнтованих методик, які спрямовані на
активізацію інтелектуальних, творчих здібностей особистості (Руденко С. Б.
Про можливості соціокультурного використання музейних пам’яток у
сучасних умовах / С. Б. Руденко // Вісник Державної академії керівних кадрів
культури і мистецтв : наук.журнал. – К. : Міленіум, 2012. – № 3. – С. 79–83
[Електронний

ресурс].

–

Режим

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdakk/2012_3/18.pdf.

доступу
–

Назва

:
з

екрану).
Саме музейна педагогіка повинна займати особливе місце у роботі з
дітьми-сиротами. Моральна й естетична позиції дитини і підлітка традиційно
формуються в сім'ї, найчастіше, на рівні повсякденної свідомості. Ця позиція
не завжди відповідає тому рівню, який затребуваний суспільством. У значній
мірі це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Більшість вихованців дитячих будинків України – це соціальні
сироти. Отже, вони мають досить негативний досвід проживання в сім'ї, а
сім'я, де знаходилася така дитина, не була носієм розвинених культурних
традицій і запитів. Частина дітей попадає до дитячого будинку з дитячих
притулків, де вони також не мають можливості піднятися до культурного
рівня одноліток, які зростають у сімейному оточенні. Внаслідок цього у
дітей-сиріт, як правило, немає відповідних морально-естетичних орієнтацій і
потреб наслідування культурних традицій.
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Цілком природно дійти висновку, що саме ця соціальна група потребує
посиленого впливу культурної складової суспільства шляхом залучення її до
музейного простору. Це може здійснюватися на двох рівнях: «діти в
освітньому просторі музею» (що передбачає регулярне відвідування міських
музеїв) і «музейна педагогіка в освітньому просторі школи» (участь дітей в
організації та роботі шкільного музею у своєму навчальному або виховному
закладі). Перший рівень сприяє розвитку емоційної та естетичної сфер
особистості дітей-сиріт, організовується співробітниками музеїв, і вихованці
в тій чи іншій мірі є активними слухачами і спостерігачами. Другий рівень
має інший напрямок, він дозволяє засобами музейної педагогіки формувати у
дітей прагнення до самостійної дослідницької діяльності, розвивати здатність
цікавого та якісного викладу інформації, вміння працювати з музейними
експонатами, тобто сприяє формуванню їх особистості.
Музейна педагогіка має особливе значення в контексті особистісно
орієнтованого

виховання,

допомагаючи

дитині-сироті

стати

творчою

особистістю, сформувати гуманістичну систему цінностей. З розвитком
музейної педагогіки, включення її у виховний процес дітей-сиріт, змінюється
роль власне музейного педагога і його педагогічні завдання. У цій ситуації
обов'язковим є перехід від просвітництва до системної освіти музейними
засобами, що включає формування візуального мислення, художнього
сприйняття, музейної культури і творчих начал.
Музейна педагогіка виступає як альтернатива класно-урочної системи.
У цьому випадку вона забезпечує перспективні можливості для перетворення
традиційної школи (до якої, хоч і частково, можна віднести дитячий будинок)
у варіативний, побудований з кількох освітніх систем, освітній простір,
котрий сприяє залученню музеїв у процеси постійної інтеграції знань, змінює
психологічну установку особистості на процес навчання як важливий чинник
власного розвитку. Музейні лекції та заняття не лише регулюють у дітей
процеси естетичного сприймання світу, абстрактного та асоціативного
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мислення, а й розвивають їхню особистісну сферу, відчуття власного «я».
(Караманов,2014, с. 246. Караманов О.В. Освітній потенціал музейної
педагогіки: діалог, комунікація, творчість / О. В. Караманов // Вісник
Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. - 2014. - Вип. 12. С. 242-246).
Українське суспільство потребує єдиної ідеологічної концепції, що
спирається на ідею збереження історії. І найважливішим у цьому напрямі є
залучення підростаючого покоління до діалогу зі старшими поколіннями,
простими людьми або відомими земляками (вченими, військовими, діячами
культури та мистецтва), які залишили свій слід в історії України. Музей при
навчальних закладах покликаний сприяти формуванню патріотизму у дітей,
розширенню їх світогляду й вихованню пізнавальних інтересів і здібностей у
пошуковій,

дослідницькій

та

практичній

діяльності.

У

шкільному

традиційному музеї все призначено для учнів, переважно створене їх руками
під керівництвом учителя. Музейні експонати є наочними посібниками для
уроків. Сама організація музею є однією з форм прояву творчої активності та
ініціативи учнів, і це не тільки скарбниця цінних документальних матеріалів і
пам’яток історії, реліквій минулого і цінностей нашого часу, але й місце
науково-педагогічної обробки зібраного матеріалу. Музей навчального
закладу не відрізняється від державного музею, окрім наукової цінності
колекцій та глибини наукової розробки питань (Товкач, Товкач 2012. Товкач
О.А. Освітні функції музейної педагогіки у навчально — виховному процесі
школи / Товкач О.А., Товкач О.В. // Вісник педагогіки і психології
[Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут
Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і
соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. —
Випуск 9. — К., 2012. — Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/).
І все ж, на наш погляд, рівень роботи більшості шкільних музеїв не
реалізує повністю закладені в них об'єктивні можливості. Це ставить певні
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завдання не тільки перед особливою галуззю власне науки музеєзнавства, а й
перед сучасною педагогікою. Саме вона повинна стати посередником між
музеєм і людьми, в першу чергу - дітьми, оживити музейні експозиції,
обґрунтувати механізми включення дитини у світ культури за допомогою
музею і музейного простору. Музей сучасного рівня повинен стати центром
соціально-культурної діяльності, який доповнює і поглиблює навчальну і
виховну роботу шкіл. Це відноситься і до шкільних, і до традиційних міських
музеїв. Відмінною рисою інноваційної стратегії музеїв є реалізація їх освітніх
і виховних можливостей за допомогою засобів педагогіки співтворчості.
«Занурення»

в

музейний

простір,

безсумнівно,

буде

сприяти

підвищенню культурного рівня, духовному, моральному, естетичному
розвитку дитини; сприяти патріотичному вихованню. Створюючи музей в
дитячому будинку «Перлинка», розробляючи його Програму, ми враховували
досягнення

сучасної

музейної

педагогіки

та

намагалися

уникнути

традиційних помилок.
Акцент на особистісно орієнтований та компетентнісний підходи в
дослідно-експериментальній роботі дитячого будинку призвів до пошуку
різних технологій виховання. У рамках інноваційного підходу і реалізації
основних положень даної Програми в дитячому будинку «Перлинка» у
2013 році був створений краєзнавчий музей «Потік часу». До нього включені
наступні екскпозиціі: зал військової слави «Перемога», історія та археологія
Північного Причорномор'я, Історія Стародавнього світу, Історія книги,
Одессика, Світ казок, Пушкінська вітальня. З його відкриттям основи
музейної

педагогіки

були

закладені

в

навчально-виховний

процес,

спрямований на морально-духовні досягнення вихованців, розвиток їхніх
потенційних індивідуальних можливостей і профорієнтаційну діяльність.
Одним з основних завдань нашої музейної роботи є розвиток творчих
компетенцій вихованців, які удосконалюються під час музейних занять і
пошукової роботи, якою керує Рада музею. Відкритість і доступність музею
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створює особливі умови для виховного впливу на дітей, а вивчення культури,
формування загальнолюдських цінностей збагачує їх духовний світ.
Особливістю нашого музею є можливість спілкуватися через музейні
експонати, які мають свою історію і знаходяться у відкритому доступі.
Навчальна концепція музею сформувалася на перетині трьох наукових
дисциплін - музеєзнавства, педагогіки і психології. Виховний потенціал
музею в контексті дитячого будинку «Перлинка» полягає в тому, що він є
одним з його культурних центрів, який при цьому вирішує завдання розвитку
і виховання особистості. Музей і музейні експонати впливають на
інтелектуальні та емоційні процеси особистості вихованців і забезпечують
дитині знання, навички, судження і почуття. Вивчення культури країни і
свого народу здатне сформувати потребу спілкування з її цінностями.
Знайомство з подвигами українців у Другій світовій війни, одеситів під час
оборони рідного міста є визначальними у патріотичному вихованні.
Патріотизм представляє одну з найбільш значущих цінностей, яка властива
всім сферам життя суспільства і держави. Він уособлює любов до своєї
Батьківщини, шанобливе ставлення до його культури, історії. Складаючи
духовно-моральну основу особистості, патріотизм сприяє формуванню її
громадянської
цілеспрямована

позиції.

Патріотичне

діяльність

щодо

виховання

формування

-

це

високої

системна

і

патріотичної

свідомості, служіння і почуття вірності своїй Вітчизні, готовності до
виконання громадянського і конституційного обов'язків щодо захисту
інтересів України. Воно пов'язане і з передачею життєвого досвіду від
покоління до покоління, з цілеспрямованою підготовкою людини до творчої
праці, з формуванням і розвитком духовно-моральної особистості, здатної
любити Україну, постійно відчувати зв'язок з нею, захищати її інтереси,
зберігати і примножувати кращі традиції свого народу, його культурні
цінності (Петрова, Колесниченко, 2015. Петрова С. Патріотичне виховання в
дитячому будинку / С. Петрова, Ю. Колесниченко // Соціальний педагог. –
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2015. – № 10. – С. 33-34]. Тому головне завдання музею дитячого будинку
«Перлинка» - формування ціннісного, особистісного, емоційного ставлення
до культурних надбань країни, її історії. Заняття в музеї стосуються
духовного досвіду дитини, впливають на її самопізнання і розширюють
кругозір. Музей як спосіб пізнання світу має великий потенціал для
особистісного розвитку дітей - залучення дитини до світової культури і
культури рідного краю, розвиток образного та асоціативного мислення,
творчих здібностей та емоційної сфери. Навчання і робота в музеї будуються
на єдності пізнавального, естетичного та практичного витоків.
Завдання сучасної української педагогіки - не тільки формування у дитини
широкого світоглядного кругозору, розвиток її інтелекту, але, перш за все,
становлення її як духовної особистості. Саме від інтелектуального,
патріотичного, культурного рівня сьогоднішніх дітей і підлітків буде
залежати майбутнє українського суспільства і держави. Духовна особистість
- це результат тривалого і цілеспрямованого сімейного і суспільного
виховання і освіти. Будь-які історичні катаклізми ведуть до переломів у
суспільній свідомості, і ці процеси висувають на передній план проблему
формування

духовності

загальнокультурних

і

та

духовної

загальнолюдських

особистості,
цінностей

збереження
у

світогляді

підростаючого покоління. У той час, коли в суспільстві девальвують духовні
цінності, знижуються емоційні мотивації, змінюються моральні орієнтири,
порушуються сімейні традиції (все це відбивається на особистості дитини) саме музей здатний зайняти це місце. І особливо це важливо для нашої
категорії дітей, де музей виконує функції арттерапії та корекції, тому що
основні проблеми - це розвиток моральності та самостійності наших
вихованців.

Духовно-пізнавальні

потреби,

емоційно-естетичне

неблагополуччя, вразливість, зниження мотивації, досягнень та успіхів,
висока тривожність, дефіцит позитивних емоцій, труднощі адаптації основні проблеми наших вихованців. Тільки тоді, коли дитина буде
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перебувати в гармонії зі своїм внутрішнім світом, тільки тоді вона буде
розвиватися [Петрова, 2011. Петрова С. Дім де зігріваються дитячі серця / С.
Петрова // Соціальний педагог. – 2011. – № 7. – С. 3-8.]. Включаючись в
активну творчу діяльність, дитина звільняється від психоемоційного
напруження, і музей стає інструментом адаптації дитини до навколишнього
середовища.
Історія створення музею «Потік часу» в дитячому будинку почалася
саме з цією метою. Музейні експозиції «Перемога» і «Давня історія
Північного Причорномор'я» створювалися разом з вихованцями, які брали
участь у пошуковій роботі, археологічних розкопках і збирали музейні
експонати.

У

виховний

процес

дитячого

будинку

тепер

включені

музейно-педагогічна тематика і музейно-педагогічні технології, сформована
система залучення дитини до музейної культурі, створені умови для розвитку
особистості вихованців дитячого будинку. Таким чином, було значно
розширено виховне середовище дитячого будинку. Музейно-педагогічна
програма «Потік часу» розроблена в рамках концепції розвитку дитячого
будинку. Головною метою цієї музейно-педагогічної програми є вирішення
проблем особистісного індивідуального зростання вихованців, залучення їх
до музейного культурного простору з самого раннього віку, активізація
творчих здібностей особистості.
З урахуванням цієї мети визначилися основні завдання програми:
- залучення вихованців до культури рідного краю і світової культури,
розвиток культури;
- патріотичне виховання;
- розвиток духовно-пізнавальних потреб дітей;
- розвиток емоційної сфери вихованців;
- розвиток комунікативних навичок;
- професійна орієнтація вихованців;
- розвиток культури читання, техніки читання;
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- створення предметно – розвивального середовища, що сприятиме
формуванню у дітей пізнавального інтересу та естетичного сприйняття
предметів, об’єктів і явищ навколишнього середовища.
Основні принципи програми:
 системності;
 гуманістичної системи виховання, який означає, що інтереси,
потреби і проблеми особистісного розвитку дитини є пріоритетними при
реалізації програми;


безперервності, послідовності і спадкоємності, за яких кожна з

підпрограм ґрунтується на отриманих раніше знаннях і готує до нового
ступеня у засвоєнні культурної спадщини;


варіативності і різноманіття, який передбачає реалізацію різних

підпрограм; вони створюють умови для індивідуального вибору дитини;


результативності та ефективності, який виявляється за допомогою

психологічних, педагогічних і соціологічних досліджень.
Основні методи роботи:
- Метод спільної творчості.
- Театралізація, метод гри.
- Бесіда, розповідь, дискусія.
Завданням нашого музею є не здобуття вихованцями фундаментальних
знань про ту чи іншу галузь дійсності, а формування певних якостей
особистості, цілісного світогляду. Він посилює окремі грані виховання і
значно розширює діапазони взаємодії особистості із суспільством, формуючи
механізми самостійної зрілої оцінки невідомих раніше цінностей іншої
культури, історичних пластів. І саме діти підказують керівнику ті галузі
вивчення, які їм цікавіші, і ті форми спілкування, які забезпечать більш
продуктивніші результати.
Основною формою реалізації Програми є екскурсії по музеях і
виставках, творчі заняття і лекції, обговорення, консультації, музейні ігри і
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театралізація, кіносеанси, зустрічі із студентами історичного факультету
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, зустрічі з цікавими
людьми, свята, етнографічні реконструкції народних звичаїв, спільна
творчість щодо оформлення музею, участь в роботі пошукового клубу
«Військова доблесть», у патріотичній грі «Зірниця», в археологічних
дослідженнях рідного краю. Екскурсійна робота сприяє формуванню уявлень
учнів про воєнний період, про масштабність бойових визвольних операцій.
Інноваційна діяльність, яку здійснює колектив дитячого будинку
«Перлинка», довела, що музей може виступати в ролі дослідника,
консультанта і тренера з тренування соціальної активності дітей, спрямованої
на формування життєвої позиції. У дитячому будинку музей набуває таких
функцій: соціально-орієнтовану, адаптації та корекції; він не тільки
розширює межі діяльності, а й створює сприятливе середовище для
соціалізації особистості дітей. Музейні предмети максимально наближені до
дітей. До інтерактивних експонатів належать такі, до яких діти можуть
доторкнутися, пограти з ними. Слід зауважити, що з’явилися та мають
широке розповсюдження нові сучасні тенденції розвитку музейної справи.
Це – освоєння нових можливостей культурного, освітнього, ігрового і навіть
розважального плану: досвід «живого» музею втілюється у музеях всього
світу. Ці форми є особливо привабливі саме в контексті роботи з дітьми, у
творчих групах музею. У роботі цих груп була апробована ефективна
методика «занурення» вихованців дитячого будинку у науково-дослідницьку
та творчу діяльність.
Під час вибору певного методу та прийому в творчих групах особлива
увага приділяється віковим та індивідуальним особливостям розвитку кожної
дитини. Так, діти молодшого шкільного віку мають конкретно-образне
мислення, безпосереднє сприймання, нестійку увагу. У роботі з ними ми
використовуємо словесні й практичні методи: сюжетні ігри, проживання
епохи чи події, бесіди, театралізацію, перегляд історичних та науково143

популярних фільмів чи мультфільмів. Діти навчаються проводити екскурсії,
відповідати на запитання відвідувачів.
Музей органічно включено у зміст сюжетно - рольових ігор, що значно
сприяє зануренню вихованців у відповідну епоху. Ідея організації рольових
ігор націлена на «анімацію» - одухотворення соціокультурного середовища.
Нами ставилося завдання активізації учнів в музеї, розвитку їх асоціативного
мислення і фантазії, власної художньої діяльності, прилучення до історії і
культури. Молодші вихованці при цьому готують театралізовані вистави,
знімають відеосюжети на певні теми або приурочені до історичних дат.
Вивчення історії перетворюється на захоплюючу подорож у минуле.
Готуючи роботи за обраною темо, юні дослідники неодноразово звертаються
до музейної експозиції, до музейних фондів, бібліотеки.
В учнів основної школи вже розпочався процес формування
абстрактного мислення; раціональний підхід у деяких випадках переважає
над емоційним мисленням. Учні старших класів вже мають сформоване
абстрактне мислення, більш високий інтелектуальний рівень; тому в роботі з
ними використовуються не тільки проблемно-пошукові, а й дослідницькі
методи: наукові семінари та презентації, написання рефератів, доповідей,
підготовка та проведення екскурсій. Старші вихованці обирають теми своїх
досліджень з історії Одеси або України, оволодівають навичками аналізу
матеріалу, виокремлення найбільш цікавих і суттєвих фактів, навчаються
створювати

і

представляти

презентації

своїх

доповідей,

набувають

первинний досвід науково-дослідної роботи та самостійної творчості.
Специфічною особливістю більшості шкільних музеїв є краєзнавчий
характер їх діяльності, оскільки вивчаються переважно події і явища, які
пов'язані з історією, культурою і природою рідного краю. У «Перлинці» ми
підійшли до цього ширше, наші експозиції присвячені сторінкам історії
Стародавнього Світу (Греція, Єгипет, Скандинавія), міфології, історії дитячої
книги, музичних інструментів, світу казок, визначним одеситам. А у
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Пушкінській вітальні, прикрашеній портретами поетів і письменників,
реконструйований побут пушкінської епохи.
Основними напрямами діяльності нашого музею на сучасному етапі є:
-сприяння кращому засвоєнню інформації;
-всебічний

гармонійний

розвиток

кожної

дитини

на

основі

комплексного підходу до її виховання;
-формування

творчої

активності

дитини-сироти,

її

естетичних

почуттів, смаків, ідеалів за допомогою музейних засобів;
- формування у вихованців історичної свідомості, ціннісного ставлення
до культурної спадщини і прищеплення смаку до музейних цінностей;
-розвиток здібностей наших вихованців щодо сприймання музейної
інформації через мову музейних експонатів;
-виховання емоцій, розвиток фантазії та уявлення, активності;
-створення в музеї умов, за яких би вихованець працював найбільш
ефективно;
-використання і популяризація нових освітніх технологій у формі
окремих проектів;
-виховання музейної культури.
Музей

як

відкрита

система перебуває

у постійному пошуку

оптимальних жанрів для реалізації своїх можливостей на рівні сучасних
музейних технологій; удосконалюються форми музейної комунікації; музей
розширює можливості для проектування учнями індивідуальної освітньої
траєкторії; система роботи музею сприяє формуванню у школярів здатності
до

успішної

соціалізації

в

суспільстві,

вихованню

громадянськості,

усвідомлення школярами своєї причетності до малої і великої Батьківщини, її
витоків і коріння.
Діяльність музею також допомагає залучити молоде покоління до
вивчення та збереження історичної спадщини свого народу, до патріотичного
виховання на прикладах подвигів старших поколінь у боротьбі з нацизмом і
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прагнення українського народу до волі і незалежності, увічнення бойових
подвигів захисників Батьківщини та вшанування людей, які працювали в
тилу

в

роки

боротьби

з

нацизмом,

удосконалення

пошукової

та

просвітницької роботи, що сприяє поглибленню духовної єдності поколінь.
Принципи, на яких заснована діяльність нашого музею:
-добровільна участь дітей і дорослих у діяльності музею, свобода
вибору напряму діяльності на основі своїх інтересів і можливостей;
-бережливе ставлення до культурно-історичної спадщини, до сучасного
життя;
-принцип комунікативності;
-принципи

музейної

педагогіки

(інтерактивність,

комплексність,

програмність тощо).
Таким чином, будь-який музей зможе повноцінно реалізувати
освітню та виховну функції, якщо буде працювати як педагогічна система.
Музей навчального чи виховного закладу покликаний сприяти формуванню
патріотизму, розширенню світогляду й вихованню пізнавальних інтересів і
здібностей у пошуковій, дослідницькій та практичній діяльності. Музейні
експонати є наочними посібниками для уроків. Такий музей простіше
пристосувати до програм і потреб навчання і виховання, а власний музейний
простір дає можливість організовувати реалізацію проектів, різноманітних
виставок, конкурсів, загалом стимулювати творчу діяльність вихованців.
Якщо в умовах шкільного навчання особливе значення має система
здобування знань, заснована на чіткому поділі дисциплін, то специфіка і
цінність музею полягає в комплексності методик, завдань і отриманих
результатів.
Віртуальні музеї та інноваційний проект «Музейна планета». Сучасні
суспільні виклики вимагають розвитку поряд з традиційними нових напрямів
діяльності музею. Музейна педагогіка, новітні комунікаційні технології,
інформатизація, маркетинг, підприємництво у роботі музею сприяють
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впровадженню оригінальних комунікацій, які підвищують роль музею як
соціальної інституції, визначають його особливе місце у соціокультурному
просторі сучасного суспільства. Перспективним напрямом у розвитку
музейної педагогіки є використання Інтернет-технологій, що відкривають
великі

можливості

для

комунікації

музею

з

широкою

аудиторією

відвідувачів, ознайомлення їх з матеріальним і духовним культурним
надбанням, розширення міжмузейних контактів, інтеграції у світове музейне
співтовариство. В Інтернеті представлено декілька тисяч музеїв світу
(Маньковська, 2013, с. 80 . Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та
перспективи їх розвитку / Р. Маньковська // Краєзнавство. – 2013. – №3. – С.
75-84).
Зазначимо, що сучасні навчальні заклади активно впроваджують
новітні педагогічні технології. Побудова музейної експозиції – приклад
практичного втілення такої форми навчання й виховання, як метод проектів.
Проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових
знань, на розвиток дитини через розв’язання проблем і застосування їх у
конкретній діяльності. Завдяки розширенню традиційних форм роботи та
запровадженню якісно нових технологій можна підвищити інтерес до музеїв.
Зважаючи на досвід європейських музеїв, де розробляються програми
співпраці з молоддю, останнім часом в Україні поширюється парадигма
музейної педагогіки. ЇЇ метою є виховання гармонійно та всебічно розвинутої
особистості, яка здатна відчувати і розуміти красу навколишнього світу, вміє
висловлювати власну думку, творчо мислити (Козлова, 2006, с. 2-6. Козлова
І.В. Музейна педагогіка як засіб громадського виховання учнів // І.В. Козлова
// Завуч. – 2006. – №15.).
Саме тому наш музей підключився до проекту «Музейна планета»,
який впроваджує Національний центр «Мала академія наук України». Цей
проект пов’язаний з інноваційним аспектом розвитку музейної педагогіки,
що об’єднує підходи та засоби створення інформаційних середовищ
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навчально-дослідницького призначення. Він також покликаний сприяти
підвищенню

інтелектуального

і

культурного

рівня

нації

шляхом

популяризації дослідницької діяльності і науки серед учнівської молоді.
Інформаційне середовище навчально-дослідницького призначення «Музейна
планета» складається з двох частин: інтерактивної тематичної карти світу з
відображенням музеїв та онтологічного інтерфейсу взаємодії користувачів з
музейною інформацією, класифікованою, систематизованою та агрегованою
з розподілом інформаційних ресурсів і систем (Барвіцька, Попова, 2016, с.
15-16 Барвіцька Г.К. «Музейна планета» як інноваційний аспект розвитку
музейної педагогіки / Г.К. Барвіцька, М.А. Попова //Музейна педагогіка –
проблеми,

сьогодення,

перспективи.

Матеріали

Четвертої

науково-практичної конференції 27-28 вересня 2016р. Національний КиєвоПечерський історико-культурний заповідник. Київ: НКПІКЗ, 2016. –
С. 15-19). Це інформаційне середовище і створений за його допомогою
віртуальний музей покликані інформувати, навчати, розвивати дослідницькі
здібності наших вихованців, забезпечувати їхнє спілкування з іншими
музейними проектами на основі застосування сучасних засобів ІКТ.
Вихованці оцифрували всі експонати нашого музею, зібрали інформаційні
дані про них, і відтепер наш музей представлено в Інтернет-мережі. Таким
чином, кожна дитина має можливість стати частиною єдиної системи
музейної культури «Музейна планета», має можливість спілкуватися в
рамках проекту з однодумцями. Крім презентації свого музею, діти мають
можливість долучитися до всієї інформації, доступ до якої забезпечено у
середовищі «Музейної планети».
Цей аспект є дуже важливим саме для вихованців дитячих будинків, бо
такий проект не тільки сприяє їх культурному росту як особистості, але й
розширює та поглиблює соціальні зв’язки. Комунікація зі спадщиною
світової цивілізації в музейному просторі сприяє розвитку дослідницьких
умінь та навичок, творчих здібностей. А цей інноваційний проект
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покликаний пробуджувати в дітях жагу до пізнання, поглиблення та
примноження знань, розвивати та закріплювати дослідницькі навички наших
вихованців, займатися науково-дослідницькою діяльністю в процесі роботи у
мережевому середовищі музею. Отже, процеси пізнання засобами сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечують реалізацію здобутих
умінь та навичок в музеї.
Для досягнення належного рівня комунікативної взаємодії між
відвідувачем та музейною експозицією, у тому числі й музею меморіального
профілю, слід враховувати новий комунікативний підхід, при якому
відвідувач розглядається як повноправний учасник процесу комунікації,
співрозмовник і партнер музею. Однією із найновіших технік музейної
комунікації є техніка віртуальної реальності, яка зумовила появу так званих
стильових кімнат (period rooms). Історична стильова кімната якомога точніше
відтворює певну кімнату, яка колись реально існувала саме так. (Банах, 2016
Банах В. Особливості музейної комунікації в музеях меморіального профілю
/В. Банах // Меморіальні музеї сьогодні: специфіка експозиційної, фондової
та освітньої роботи. – Режим доступу: http://photo-lviv.in.ua/osoblyvostimuzejnoji-komunikatsiji-v-muzeyah-memorialnoho-profilyu-video/.
У нашому музеї є «Пушкінська вітальня», де реконструйовано інтер’єр
пушкінської епохи, розміщені портрети визначних українських та російських
поетів і письменників того часу. Тут не тільки можна вивчати побут ХІХ
століття, але й проводити заняття з поезії, читання книжок старшими дітьми
молодшим, знімати фільми та ін.
Крім

музейної

педагогіки,

ще

одна

наукова

дисципліна

-

пам'яткознавство - має велике значення для розвитку не тільки дорослих, але
й дітей. Особливе місце вона посідає в роботі з дітьми-сиротами.
Пам'яткознавство – це комплексна наука (теорія і практика), що вивчає
і зберігає соціально значущі об'єкти природи, історії та культури як пам'ятки,
які мають особливе значення для окремих людей, соціальних груп,
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територіальних спільнот, народів і людства в цілому. Звідси розподіл цих
об'єктів на пам'ятники всесвітнього значення, загальнодержавні і місцеві.
Пам’яткознавчі

дослідження

розробляються

на

стику

носять
історії,

міждисциплінарний
культурології,

характер

і

мистецтвознавства,

музеєзнавства, а також профільних наукових дисциплін - археології,
архітектури, містобудування та ін. Основними актуальними напрямами
соціокультурного використання пам'яток є науковий, освітньо-виховний,
ідеологічний і рекреаційно-дозвіллєвий. Пам’яткознавство як окрема наука
фактично оформилася в останній третині ХХ ст. Своїм становленням воно
завдячує істотному зростанню суспільної зацікавленості в охороні та
збереженні історико-культурної спадщини, «предметом дослідження в галузі
пам’яткознавства є інформація, вміщена у пам’ятках історії й культури.
(Гріффен, 2010, с. 5. Гріффен Л. О. До питання про теоретичні основи
пам’яткознавства / Л. О. Гріффен // Праці Центру пам'яткознавства. - 2010. Вип. 18. - С. 5-21).
Ставлення до пам’яток історії і культури є показником рівня розвитку
держави та духовної зрілості її громадян. Однією із складових частин
духовного життя суспільства, якраз і є діяльність щодо збереження і
використання пам'яток історії та культури. У свою чергу відродження
духовності відбувається за допомогою збереження і використання пам'яток.
Краєзнавча експедиція як форма діяльності творчих груп музею.
Краєзнавство (як складова частина пам'яткознавства) – це вивчення
учнями природи, економіки, історії і культури своєї місцевості, школи,
мікрорайону, міста, села, району, області.
Дослідницька

діяльність

у

формі

подорожей

з

краєзнавчими

завданнями, участь в експедиціях і пізнавальних турах є одними з улюблених
занять вихованців, робить їх повноправними учасниками і виконавцями
конкретних дій, самостійними і відповідальними за свої рішення. Особливо
важливі такі поїздки саме для вихованців дитячих будинків, які значну
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частину свого часу проводять у приміщенні виховного закладу та школи.
Завдяки участі в краєзнавчих програмах діти можуть реалізовувати себе,
розкривати і розвивати свої здібності, привчатися до спілкування з
незнайомими людьми. Це сприяє формуванню навичок співпраці в колективі,
взаємодопомоги і підтримки, що є важливим у соціалізації вихованців.
Реальне залучення дітей до конкретних природоохоронних заходів або до
охорони пам'яток історії та культури дає їм можливість відчути свою
причетність до проблем свого міста і рідного краю. Безсумнівно,
краєзнавство сприяє формуванню патріотизму та почуття відповідальності за
світ, в якому ми живемо. Метою краєзнавчих експедицій може бути вивчення
рідного краю як складової нашої держави, розвиток інтересу дітей до
дослідницької діяльності, збір і систематизація краєзнавчих матеріалів в
музеях при навчальних і виховних закладах, формування практичних
навичок

краєзнавчого

пошуку,

прагнення

до

самовдосконалення

і

саморозвитку.
Вихованці беруть участь у проекті «Ми - волонтери», виїжджаючи в
села Одеської області для перевірки стану пам'яток архітектури і монументів
полеглим воїнам у роки Другої світової війни, що знаходяться під охороною
держави. Проект здійснюється у співпраці з обласним управлінням з охорони
об'єктів культурної спадщини. У процесі пошукової роботи діти, з одного
боку, пізнають історію рідного краю, традиції населення, з іншого — беруть
безпосередню участь у державній справі охорони пам’яток історії та
культури свого народу, відродженні національної і духовної спадщини.
Археологія рідного краю. Краєзнавчий матеріал має великий потенціал
у ході вивчення історії в школі та процесі виховання дітей і підлітків.
Історичне краєзнавство є одним із джерел збагачення знань про рідний край,
виховання любові до нього і формування громадянських понять і навичок.
Через такий матеріал розкривається взаємозв’язок загальноісторичного і
конкретного в історії. Саме археологічні джерела у зв’язку з їх наочністю,
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можливістю доторкнутись до них, але разом з тим загадковістю, викликають
у дітей найбільший інтерес.
Мета занять археологічної творчої групи - формування історичної
свідомості

та

шанобливого

ставлення

до

археологічних

пам'яток,

стимулювання інтересу до історії Одеської області та археології. Завдання
музейного педагога в тому, щоб під час заняття познайомити дітей з роботою
археолога і дати уявлення про методику проведення археологічних розкопок
шляхом включення в сам процес, досить масштабний і багатоступеневий.
Тільки за безпосередньої участі в ньому, можна відчути, наскільки серйозна і
відповідальна робота археолога. Екскурсії на місця пам’яток археології,
участь у роботі експедицій не тільки цікаві самі по собі, але й дозволяють
доторкнутись власними руками да сивої давнини та відчути свою корисність.
Музейне соціальне партнерство. Педагогічний колектив дитячого
будинку «Перлинка» працює над головною проблемою - адаптації,
соціалізації та самореалізації дітей шляхом організованого соціального
партнерства. Головною ідеєю моделі розвитку «Перлинки» як інноваційного
освітнього закладу соціального партнерства є розвиток соціальних зв'язків
дитячого будинку і місцевої громади. Музейна педагогіка спрямована на те,
щоб допомогти в реалізації даної проблеми.
Музейне соціальне партнерство – це проект, де діти є не тільки
підопічними, але й керівниками чи партнерами деяких проектів. Цей аспект
дуже важливий саме для вихованців дитячих будинків, бо не тільки сприяє їх
культурному розвитку як особистості, але й розширює та поглиблює їхні
соціальні зв’язки.
Серед наших соціальних партнерів є:
-військово-патріотичний клуб «Воїнська доблесть», разом з яким діти
доглядають за могилами та обелісками загиблих воїнів, проводять польові
обстеження, беруть участь у реконструкціях, пов’язаних з боями за
визволення Одеси в часи Другої світової війни. Діти є членами клубу, мають
152

окремий взвод у клубі та свій прапор, який зберігається в музеї;
історичний факультет Одеського національного університету

-

імені І.І. Мечникова. Вихованці мають можливість спілкуватися зі
студентами історичного факультету, які разом з дітьми реконструюють
народні свята та звичаї (в приміщенні дитячого будинку, у музейній
етнографічній

світлиці

факультету).

Також

студенти

проводять для

вихованців лекційні заняття, польові археологічні і історичні семінари та
екскурсії до музеїв;
-Інститут археології національної академії наук України. Вихованці
беруть участь в археологічних експедиціях Інституту археології, працюючи
там волонтерами (антична Тира та середньовічний Білгород), їздять на
екскурсії до місць розкопок (Ольвія, Березань), а також на археологічні
розвідки по пам’ятках археології Одеської області. Під час екскурсій вони
поповнюють свій музей новими археологічними експонатами;
-

Краєзнавчий музей міста Одеса, музей ім. Блещунова, дом-музей

ім. А.С. Пушкіна проводять для вихованців безкоштовні екскурсії; дитяча
студія мистецтв «Музейон» (при Домі-музеї ім. А.С. Пушкіна) співпрацює з
музеєм дитячого будинку.
Соціальне

партнерство

вихованців

дитячого

будинку

сприяє

формуванню у дітей поваги до себе та інших, до історії і культури своєї
країни, виховує вольові якості, вірність національним ідеалам, готовність до
взаємодопомоги.
Наші вихованці ведуть й краєзнавчо-популяризаторську роботу:
проводять екскурсії у музеї для відвідувачів, підготували цикл екскурсій для
малюків із сусіднього дитячого садка. Влітку вони працювали волонтерами у
групі студентів, які проводили безкоштовні екскурсії для дітей із сільських
шкіл Одеської області.
Висновки. Музейна педагогіка принципово відрізняється від дидактики
та інших галузей сучасної педагогіки - шкільної, професійної та ін. Музейна
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педагогіка - це педагогіка відкритого середовища. Вона не обмежена стінами
музею і найбільш ефективно проявляє себе в умовах співдружності дитячого
будинку, школи і музею, поєднання культурно-дозвіллєвих та освітніх
установ, створення педагогічно доцільно організованого культурного
простору. Музейно-педагогічна технологія забезпечує педагога новими
ефективними формами і методами навчання та виховання на основі
використання музейного матеріалу, вона дозволяє зробити освітній процес
більш насиченим і цікавим, розвиває культуру та інтелект дитини, забезпечує
новий інструмент для пізнання світу. Музейний простір стає не тільки місцем
здобування нових знань, але, перш за все, простором дитячого дослідження,
ігор, творчості, нових ідей. Музей - це запрошення до роздумів.
Останнім часом, у межах компетентнісного підходу в навчанні,
головною метою освіти стає не передача знань і соціального досвіду, а
розвиток особистості та набуття власного життєвого досвіду учня. І музейна
педагогіка в цьому випадку стає важливим інструментом. Освітня діяльність
музею здійснюється через педагогічний процес, який відбувається в певних
організаційних

формах

(індивідуальних,

групових,

колективних),

із

залученням різноманітних текстів, наочних посібників, аудіо-, відео- та
комп'ютерної техніки, а також технологій, що дозволяють включити в
педагогічний процес як інтелект, так і емоції вихованців.
Отже, у процесі навчання в умовах музейного простору підвищується
загальна

ерудиція

вихованців

дитячого

будинку,

розширюється

їх

культурний світогляд, поповнюються знання і розвиваються здібності до
творчості. Останні можуть виявлятися в найрізноманітніших формах - від
творчої практики до професійної діяльності екскурсовода та участі у
відновленні пам'яток культури. Всі музейно-педагогічні проекти і програми
спрямовані на реалізацію інтерактивної педагогічної взаємодії та діалогу з
відвідувачами у музейному просторі. Вони дозволяють “оживити” цей
простір, доповнити його новим змістом та ідеями, забезпечити комунікацію
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між відвідувачами та створити новий простір навчання. Слід зазначити, що
спрямування дитячого будинку на профільну підготовку вихованців робить
знання і застосування методу наукових проектів надзвичайно актуальними:
один із можливих у дитячому будинку напрямів профорієнтаційної роботи –
це музейна справа.
У сучасній Україні відбувається перехід до зміцнення державності,
відродження

культурно-історичних

традицій,

забезпечення

сталого

розвитку. У цих умовах завдання консолідації суспільства на основі
демократичних цінностей громадянського патріотизму набуває особливого
значення.

Очевидна

невідкладність

вирішення

проблеми

виховання

патріотизму як на державному рівні, так і на рівні окремого навчального
закладу. Патріотизм як моральне почуття, є потужним фактором, необхідною
умовою для захисту національно-політичних інтересів, для збереження та
зміцнення української державності. Музейна педагогіка дозволяє колективу
дитячого будинку долучитися до цієї справи.

Додаток 8. Духовне виховання
Естетичне виховання. Дитячий будинок «Перлинка» побудований
так, щоб його архітектура сприяла розвитку в дітей відчуття свободи та
краси. Приміщення дитячого будинку сконструйовано за індивідуальним
проектом.Перший і другий поверхи комплексу розділені скляною підлогою,
це розширює простір будівлі.
Музична зала — центр естетичного розвитку. Тут проходять заняття з
музики, хореографії, театрального мистецтва. Усе це дає змогу залучати
дітей до музичної творчості, навчати їх слухати й розвивати музичні образи,
розуміти характер і настрій музичного твору. Виконання музично-ритмічних
рухів на занятті з хореографії допомагає розвивати слух і вміння
співвідносити свої рухи з музикою. Музична зала обладнана акустичною і
мультимедійною системами, караоке, електрофортепіано.
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Більшу частину дня діти проводять в групі, тому інтер’єр і оформлення
групових приміщень продумані до дрібниць. Вихователі намагаються організувати роботу так, щоб кожна хвилина, проведена у групі, доставляла
дітлахам радість пізнання. Однак водночас вони піклуються й про те, щоб
забезпечити виховання та відпочинок дітей. Кожна група оснащена
музичною аудіоакустичною системою.
Розвиток креативності — найголовніший елемент духовності. Ось чому
і у сфері дошкільної та шкільної освіти важливими є гуманістичні цінності:
дитина як основна педагогічна цінність, і педагог, здатний забезпечити
розвиток, соціальний захист; збереження індивідуальності дитини.
Педагогічна реалізація таких цінностей спрямована, насамперед, на
підвищення загальної культури особистості дитини, зацікавлення її національними

та

загальнолюдськими

цінностями.

А

це

потребує

культурологічної спрямованості освіти. Оскільки «озоновий шар культури й
духовності» у нашому суспільстві стає все більш тонким, загальний рівень
культури знижується, тоді як обсяг інформації збільшується. У дитячому
будинку працює бібліотека з читальними залами для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку. Бібліотечний фонд складає біля 3500 книжок. Це
художня та науково-методична література. У читальному залі є відеотека,
фонд якої складає 350 касет і дисків з науково-документальними фільмами
про флору, фауну, мистецтво та життя відомих людей.
Є художня майстерня, так званий «Венеціанський дворик», де діти
виявляють свої художні здібності, готують творчі роботи, з радістю працюють не лише з пензликом, але і з войлоком, солоним тістом, зі
справжньою глиною на гончарному крузі.
Образотворча діяльність — благотворний фон для навчання дітей.
Знаходити композиційні рішення, передавати форму, пропорції предметів, їх
природний колір, розвивати уяву допомагають заняття з малювання, аплікації
та ліплення, що проводяться у художній майстерні. Усе це розвиває художній
смак дітей, їхні пізнавальні інтереси, прищеплює любов до образотворчого
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мистецтва.
Крім того, всі ці види діяльності переплітаються, імпровізація
додається — зі звуком, кольором, рухами, формою, словом. У дітей є
можливість

самостійно

вибрати

засоби

втілення,

експериментувати.

Результат дитячої творчості є самоцінним. Оптимальне співвідношення між
творчістю та навчанням є фундаментом творчості, без чого неможливе її
становлення.
Мета занять не лише в тому, щоб діти набули навичок та знань, але й,
тому, щоб викликати бажання та інтерес до самостійної творчої діяльності.
Композитор і педагог Д. Кабалевський зазначав «прекрасне пробуджує
добре». У цьому й полягає суть естетичного виховання, яке передбачає
підтримку дітей у хвилини втоми і сумнівів.
Етичне виховання. Базовим компонентом етичного виховання в
дитячому будинку є гуманізація особистості дитини, її духовного розвитку,
опанування загальнолюдськими цінностями. Це потребує об’єднання думки
вихованця, моральних знань і почуттів з його поведінкою.Основним
напрямом діяльності педколективу дитячого будинку «Перлинка» є опора на
потенціал кожної дитини, створення умов для її самореалізації, розкриття
всіх її можливостей та особистісного становлення. Мрія педагогів, які
працюють у дитячому будинку «Перлинка», — щоб старші діти піклувалися
про молодших, молодші вчилися у старших, а діти з 3 років до повноліття
проживали разом однією «великою сім’єю» зі своїми братами й сестрами,
спілкувалися та зміцнювали родинні зв’язки.
Мета етичного виховання - формування у дитини позитивної картини
світу,

морально-етичних

якостей:

працелюбності,

доброти,

чесності,

справедливості, турботливості, ввічливості, коректності, толерантності,
уміння поважати і розуміти інших людей, їх настрій, потреби, особливості
поведінки.
Етичне виховання - це безперервний процес, який відбувається
щоденно: на заняттях, які проводять вихователі, педагога та керівники
157

гуртків, у повсякденному житті, спілкуванні, праці, відпочинку, молитві.
З ним пов'язані спільні читання книжок, обговорення подій, що сталися у
дитячому будинку або школі і їх інтерпретація, перегляди фільмів,
відвідування театрів і спортивних змагань тощо.
Соціалізація дітей-сиріт на сучасному етапі їх життя і у подальшому
пов'язана з етичним вихованням.
Програма духовного виховання засобами християнської моралі.
Духовно-моральне виховання означає формування у людини:
•

моральних

почуттів

(совісті,

боргу,

віри,

патріотизму,

відповідальності)
• моральних якостей (терпіння, милосердя, крутизни, незлобивості)
• моральної позиції (здатності розпізнавати добро і зло, прояви
самовідданої любові, готовності до подолання життєвих випробувань)
• моральної поведінки (готовність служити людям і Батьківщині,
прояви духовної розсудливості, покірності, доброти, волі)
Духовно - моральне виховання традиційно сприяло духовно моральному розвитку дитини на базі православної культури. Православно християнські принципи любові, гармонії у створенні світу, людини і
суспільства володіють навчально - виховним потенціалом, тому духовно моральне виховання базується на традиціях православної культури.
Православна культура не тільки передбачає саме правильне уміння про Бога і
духовний світ, але й традиціями у них хоча і спрощений, але правильний
православний світогляд. Принципово важливо, як дитина звикне пізнавати
себе, які пріоритети розставить в ієрархії своїх внутрішніх цінностей, що
вибере для подальшого свого життя. Одна дитина знайде смисл в природі,
друга в мистецтві, третя в глибині свого серця, четверта в релігійному
світогляді.
У програмі передбачені наступні засади виховання:
• християнська спрямованість;
• педагогіка пошани до старших і спільної роботи (добродійність),
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самообмеження в задоволенні своїх потреб;
• любов і самопожертву;
• зацікавленість і знання рідної культури і традицій.
Основні завдання програми:
Навчальні:
• ознайомлення дітей з основами духовно-моральних традицій
слов'янських народів і традиційного укладу життя, з особливостями
традиційної підготовки та проведення святкових днів;
• ознайомлення з елементарними відомостями із Священної Історії;
• першочергове знайомство дітей з заповідями божими як основа
(моральної) життя людини;
• знайомство дітей з деякими доступними їхньому розумінню творами
художньої літератури, живопису та іконопису.
Розвиваючі:
• сприяння в загальному розвитку дитини;
• допомога у створенні соціальних навичок і норм поведінки,
налагодження комунікацій з дорослими і однолітками на основі спільної
діяльності і взаємну допомогу;
• сприяти формуванню елементарних навичок рукоділля та живопису:
робота

з

папером,

картоном,

пластиліном,

тканиною,

природними

матеріалами, фарбами;
• розвиток навичок посидючості й акуратності в роботі;
• розвиток у дітей соціальних навичок: спілкування, доброзичлива
поведінка, прагнення ділитися враженнями від почутого, побаченого,
відчутого, радувати близьких результатами своєї праці.
Виховні:
• створення умов для формування цінностей сфери особистості
дитини на основі залучення до православної духовної культури і
традиційного укладу життя;
• формування звичок для підготовки і святкування православних
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календарних свят, прагнення до розуміння їх реального життєвого сенсу;
• сприяння вихованню у дітей звичок до занять і діяльності;
• виховання поваги, милосердя, уважного ставлення до близьких;
• сприяння формуванню навичок доброзичливого і благодійного
поведінки, здатності до співпереживання, тішиться і адекватності прояви цих
почуттів;
• виховання бажання наслідувати благим зразкам, жити по совісті;
•

виховання

любові,

дбайливого

бережливого

ставлення

до

рослинного і тваринного світу;
• виховання поваги до праці і бережного ставлення до результатів
праці.
Курс православної культури включає в себе відомості про Бога,
Церкви і її розвиток, релігійного життя та прояві православної духовності в
головних сферах життєдіяльності: праці, моральності, пізнанні, мистецтві, в
міжособистісних відносинах, у відносинах до себе і світу. При цьому дивно
важливо зберегти органічну єдність знань про православ'я, не обмежуватися
лише окремими його сторонами, будь то відомості про музику або іконопису,
літератури або архітектурі, тому в іншому випадку, в тіні залишається сам
зміст цих творів.
Завдання реалізуються в наступних розділах курсу:
І Основні поняття і уявлення - Бог, світ і його творіння, людина в
православній картині світу, релігійна свідомість.
ІІ Історія світових релігій - історія Старого Завіту, історія Нового
Заповіту, історія головних світових релігій, історія християнських церков.
ІІІ Історія Православ'я - історія Православної Церкви, життя
(біографії) найбільш відомих святих Землі, нашої Батьківщини, роль
православ'я в долі нашої Батьківщини, ікона, дзвін.
IV Православна етика - сенс і зміст православної моралі, ставлення до
Бога, світу, людям в православ'ї, відміну від інших віросповідань, праця,
Батьківщина і її защіта.
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V Основні православні свята - головні православні свята (їх зміст і
історія виникнення), церковні обряди , єдність православ'я і народної
культури в свята (церковні і народні традиції, їх взаємозв'язок).
Введення курсу передбачає різноманітність форм, методів і засобів,
що обумовлено як різноманітністю самого курсу, так і віковими
особливостями тих, хто вивчає даний курс. Серед форм навчання, поряд із
заняттями, повинні бути і позакласні заняття - відвідування храмів, екскурсії
в монастирі і святині, допомога бідним людям, турбота про молодших.
Настільки ж важливо не обмежувати методи тільки словесним викладом
матеріалу, але продуктивно використовувати активні методи вивчення,
включити дітей в процес, вивчення православної культури, використовуючи
різні види дитячої творчості: малюнки, пісні, твори. Різноманітними повинні
бути і засоби вивчення. Так, вивчення книг Старого і Нового Завітів вводить
дітей у світ великих істин і сучасних ідей, високих моральних ідеалів, в
художній формі пропонує читачам захоплюючі історичні та побутові
сюжети, розкриває важкі і неординарні сюжети, знайомить з історією,
звичаями, способом думок народів, які населяли стародавні культурні
центри. Велике значення має вивчення православного, як церковного, так і
світського мистецтва: архітектури, іконопису, образотворчого мистецтва,
художньої літератури, казок, зразків музичного і поетичного мистецтва.
Знання свят вводить в літургійний православне коло, пов'язуючи воєдино
світ духовного і соціального життя рідного народу зі світом рідної природи.
Ця програма покликана дати основу змісту курсу православної культури.
Програма носить експериментальний характер, а це означає, що вчитель
повинен в своїх роботах шукати можливості її удосконалення.
Розвиток духовності дитини – одна з пріоритетних справ педагогів
дитячого будинку, бо саме ця риса є головною парадигмою внутрішнього
світу дитини. З самого народження основними засобами, що сприяють
духовному вихованню дитини, є рідна мова та казки. З ростом дитини
збільшується й число засобів та напрямків його духовного виховання. Воно
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виявляється через духовні цінності та ідеали, через таки риси як
моральність, безкорисливість, добродіяння та оволодіння культурними та
духовними цінностями людства. Становлення духовності тісно пов’язане зі
становленням особистості, бо розпочинаються вони з процесів пізнання
дитиною самої себе, з її духовних пошуків. Поруч з дитиною повинна
знаходитись людина, яка буде її направляти, допомагати їй та опікувати її.
В.О. Сухомлинський писав: «Надаючи великого значення духовному
світові особистості, яка тільки-но формується, ми

вкладаємо в поняття

«духовний світ», «духовне життя» такий зміст, як розвиток, формування й
задоволення її моральних, інтелектуальних і естетичних запитів та інтересів»
[Сухомлинский, 1976, с. 212]. Він розглядав духовний світ дитини в тісному
зв’язку із його розумовим, моральним та естетичним

розвитком.

««У сучасної людини треба виховувати інтелектуальну тонкість, чуйність,
чутливість до мудрості людської» [Сухомлинский, 1977, с. 319]. На наш
погляд, духовні цінності охоплюють не тільки естетичний аспект: з ними
пов'язані і такі поняття як сенс життя, милосердя, справедливість, чесність,
толерантність, сімейні цінності, любов, доброта і ін. Розглядаючі Поняття
«духовність», І. Бех звертається до моральної культури людства. «Аджея
духовність так чи інакше предполагает вихід за Межі егоїстічніх інтересів,
особістої корісті и зосередженість на моральній культурі людства. Те й цілі и
намірі духовно зрілої особистості вкорінені в системе надіндівідуальніх
цінностей, завдяки чому смороду віконують функцію вищого крітерію
орієнтування в мире й опори для особістісного самовизначення »[Бех, 2003
с.196].
Додаток 9. Комплексна програма «Соціальне партнерство і
додаткова освіта».
9.1 Соціальне партнерство
Соціальне партнерство розуміється як спільна діяльність різних
соціальних суб'єктів, спрямована на забезпечення високого рівня освіти і
духовно - морального розвитку вихованців дитячого будинку.
162

Для соціального партнерства властиві наступні особливості:
• наявність сторін, що мають як загальні, так і різні або протилежні
інтереси;
• орієнтація боку на пошук і досягнення соціальної злагоди, а не на
конфронтацію;
•

об'єктивна

конструктивному

зацікавленість

вирішенні

питань

усіх
освіти

соціальних
розвитку,

суб'єктів

в

особистісного

самовизначення вихованців дитячого будинку.
Змістовну основу моделі складає широка мережа взаємозв'язків з
державними та громадськими інститутами, вузами, професійними ліцеями і
училищами, установами культури та іншими суб'єктами освітнього простору,
заснована на принципах соціального партнерства.
Соціальне партнерство будується на наступних принципах:
 урахування та повага до інтересів всіх учасників;
 зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах;
 дотримання соціальними партнерами та їх представниками норм
міжнародного права, законодавчої та нормативно - правової
бази України та Одеської області;
 рівноправність сторін і довіра у відносинах;
 невтручання в справи один одного;
 свобода вибору й обговорення питань, що входять до сфери
соціального партнерства;
 регулярність проведення консультацій і переговорів з питань,
що входять до сфери соціального партнерства;
 реальність забезпечення прийнятих соціальними партнерами
зобов'язань;
 обов'язковість виконання досягнутих домовленостей.
Модель дитячого будинку «Перлинка» як освітнього закладу
соціального партнерства має договори про співпрацю з:
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• Одеським національним державним театром опери та балету,
• Одеською обласною філармонією,
• Одеською державною музичною академією,
•

Комунальним

позашкільним

навчальним

закладом

«Дитяча

хореографічна школа м.Одеси»,
• Одеським театром музичної комедії ім.М.Водяного,
• Одеським академічним українським музично-драматичним театром
ім. В.Василька,
• Одеським державним цирком,
• Одеським театром ляльок,
• Головною астрономічною обсерваторією Національної академії наук
України,
• Одеським театром юного глядача,
• Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім.
К.Д.Ушинського,
• Інститутом педагогіки НАПН України,
• у сфері соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського
піклування з управлінням освіти і науки Одеської міської ради,
• Одеською дитячою музичною школою №6,
• навчально-виховним комплексом №83 «Гармонія» м.Одеси,
•Одеською спеціальною школою-інтернатом №88.
Соціальне партнерство реалізується шляхом укладання договорів про
соціальне партнерство або внесення в них змін, а також через здійснення
спільної діяльності відповідно до договорів про соціальне партнерство.
Дитячий будинок як соціальний партнер володіє необхідною
автономністю і самостійністю, має великі можливості для забезпечення
високого рівня духовно-морального виховання і розвитку дітей-сиріт.
Провідною ідеєю моделі розвитку комунального навчального
закладу «Дитячий будинок« Перлинка» як інноваційного освітнього закладу
соціального партнерстваявляется розвиток соціальних зв'язків дитячого
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будинку і місцевої громади. Для реалізації цієї ідеї була розроблена Програма
соціального партнерства.


Загальні положення Програми.



Програма визначає організаційні, методологичні, змістовні напрями

діяльності

педагогічного

колективу

дитячого

будинку

з

реалізації

соціального партнерства та забезпечує:
- освіту та духовно-моральне виховання дітей-сиріт;
- включення комунального навчального закладу «Дитячий будинок
«Перлинка» в освітній простір Одеської області;
- взаємодію з соціально - культурним середовищем Одеського регіон,
регіонів України та зарубіжжя (далекого і ближнього);
- високий рівень соціалізації вихованців;
- умови безпеки і комфортності для всіх учасників педагогічної
взаємодії;
- саморозвиток вихованців і створення умов для їх самовираження і
самореалізації;
- зростання професійної майстерності педагогів.
Нормативно-правова база програми:
• Конвенція про права дитини.
• Конституція України.
• Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту».
• Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавленіх батьківського

піклування».
• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2006г. № 263-р
«Про одобрения Концепції державної програми Реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавленіх батьківського піклування».
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• Положення про дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати
для дітей-сиріт та дітей, позбавленіх батьківського піклування від
21.09.2004р. №747 \ 460.
• Статут комунального навчального закладу «Дитячий будинок«
Перлинка» та інші.


Мета

Програми:

формування

соціокультурного

середовища

проживання дітей-сиріт, що сприяє формуванню соціального здоров'я, а так
само успішної соціальної адаптації, соціалізації та самореалізації особистості
вихованців в соціумі.


Завдання Програми:
Створення умов для формування соціально і духовного здоров’я

1.
вихованців.

2. Реалізація наступності, відкритості в сфері дошкліьно, початкової,
середньої, початковох та вищої професійно, а також позашкільної
(додаткової) освіти.
3. Розробка та впровадження нового змісту позашкільної освіти.
4.

Включення позаосвітніх соціальних структур в систему освіти

дитячого будинку.
 Принципи реалізації програми:
-

відкритість

освітньо-виховного

простору

дитячого

будинку

«Перлинка»;
- варіативність.
Управління

реалізацією Програми

здійснюється

засновником

дитячого будинку, його директором і заступниками з навчально-виховної
роботи. Коригування Програми здійснюється педагогічною радою, Радою
дитячого будинку та учнівськими органами самоврядування.
У представленої програмі визначено провідні ідеї, принципи і підстави
для вибору напрямів партнерства, описані форми і способи здійснення
соціального партнерства.
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Ідея визначення функцій дитячого будинку як відкритого соціального
освітнього закладу передбачає включеність у навчально-виховний процес
усіх суб'єктів соціального замовлення для реалізації цілетворення.
Ідея

«системного

Бабанський),

розуміння

властивостями

якої

педагогічної
є:

дійсності»

цілеспрямованість,

(Ю.

К.

цілісність,

функціональність, відкритість.
Системне

розуміння

педагогічної

дійсності

дитячого

будинку

передбачає орієнтацію учасників освітнього простору на досягнення
загальних цілей шляхом вибудовування вертикальних і горизонтальних
зв'язків.
Ідея

культурологічного

та

ціннісного

підходу

до

образованіюпредполагает, по-перше, ставлення до дитячого будинку як до
цілісного полікультурному освітнього простору, в якому всіма його
учасниками відтворюються культурні зразки спільного життя дітей і
дорослих, що відрізняються один від одного ментальністю і етнічною
приналежністю, в якому створені умови для виховання людини культури, в
якому готуються і відбуваються різні культурні події. По-друге, ставлення до
освіти і виховання як до культурного процесу.
Ідея компетентнісного підходу до освіти і

виховання. Оволодіння

вихованцями дитячого будинку «життєвими навичками» - основний
напрямок в оновленому змісті навчально-виховного процесу дитячого
будинку, шлях до підготовки дітей до самостійної роботи і життя в соціумі.
Ідея соціальної активності реалізується через виявлення освітніх
потреб суб'єктів соціального замовлення та залучення їх до співпраці на
основі соціального партнерства.
Успішність соціалізації особистості вихованців дитячого будинку в
сучасних умовах здійснюється на основі гендерного виховання, на духовних,
народних і полікультурних традиціях. Основною задачею педагогічного
колективу є формування у вихованців соціальних життєвих принципів,
розуміння істинних цінностей, неприйняття таких вад сучасності, як:
167

неробство, порожнеча душі, егоїзм, розуміння незалежності як свободи від
будь-яких уз - уз шлюбу, батьківства, материнства.
 Етапи реалізації програми.
1. Підготовчий (організаційний) етап.
•

виявлення

пріоритетних

напрямів

розвитку

комунального

навчального закладу «Дитячий будинок« Перлинка »та моделювання його
інноваційного якісного стану на принципах соціального партнерства;
• укладання договорів про перспективну взаємодію з суб'єктами
соціально - культурного та освітнього середовища дитячого будинку;
• теоретико-методологічне та методичне забезпечення діяльності
педагогічного колективу щодо реалізації Програми.
З підготовчого етапу починається і реалізується розроблений
педагогічним колективом дитячого будинку проект ранньої адаптації та
соціалізації його вихованців. Мета проекту - дати можливість дітям набути
досвіду і навичок самообслуговування. Проект реалізується за допомогою
залучення фахівців різних професій дитячого будинку: водія, кухаря,
електрика, тесляра, медичної сестри, прачки, швачки. У рамках проекту
разом із соціальним педагогом діти вчаться користуватися грошима,
відвідуючи супермаркети, аптеки, їздять у громадському транспорті,
набувають соціальний досвід поведінки в громадських місцях.
Ефективність реалізації проекту і Програми в цілому забезпечуються
наступними умовами:
1) соціальними - навчання дітей у загальноосвітніх та спеціалізованих
навчальних закладах м.Одеси відповідно до їх інтересів і побажань;
2) психологічними - виховання братів і сестер в одному закладі,
утримання дітей в дитячому будинку не за віковим принципом, а від 3-х
років до повноліття;
3) педагогічними - використання особистісно-орієнтованих методів
навчання і виховання; проектного підходу в створенні освітньо-виховного
простору в дитячому будинку;
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4) соціологічними - забезпечення безперервності і послідовності,
діагностування та моніторингу, ефективності функціонування дитячого
будинку і Програми розвитку.
2. Основний етап:
• побудова моделі соціального партнерства, що забезпечує реалізацію
проміжних цілей і завдань на принципах співпраці;
• аналіз проміжних результатів і коригування Програми;
• пошук нових напрямів і форм соціального партнерства;
• створення моделі вихованців і вихованок комунального навчального
закладу «Дитячий будинок «Перлинка» шляхом організації системи
навчально-виховної роботи в парадигмі особистісно - орієнтованої освіти;
• збір матеріалів, інноваційних напрацювань, ідей.
Розвиток і освіта вихованців дитячого будинку забезпечується не
тільки навчально-виховним процесом загальноосвітніх навчальних закладів,
у яких вони навчаються, а й системою додаткової освіти, створеної і
функціонуючої в дитячому будинку.
Гурткова робота спрямована на розвиток природних здібностей
дитини, активізацію дитячої творчості, своєчасного виявлення талантів і
здібностей.
3.Узагальнюючий етап.
За результатами реалізації програми розвитку отримані наступні зміни:
1)

створення

інноваційно-творчого

простору,

тематичного

та

інтегрованого навчання вихованців методами проектування й особистісноорієнтованих технологій;
2) у формах і методах навчання: часткові зміни в змісті та організації
системи навчальних занять, способах планування навчально-виховної та
науково-методичної діяльності педагогів.
Організація навчально-виховного процесу в дитячому будинку, як
інноваційному освітньому закладі соціального партнерства, значно поліпшує
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знання вихованців за традиційними параметрами, забезпечить їх соціальну
адаптацію і високий творчий потенціал.
Отримані результати підтверджують ефективність програми, а саме
позитивні зміни у:
• фізичному, психічному, соціальному і духовному здоров'ї кожного
вихованця;
• формуванні потреби в створенні повноцінних сімейних відносин на
основі самореалізації, соціалізації і соціальної адаптації;
• формуванні громадянської позиції дієвості та соціо - культурного
простору;
• формуванні готовності і здатності реально брати участь у вирішенні
соціальних завдань;
•

державно

-

громадянському

управлінні

навчально-виховним

процесом;
• наданні вихованцям можливості отримати професійну освіту
відповідно до їх індивідуальних інтересів і здібностей;
• забезпеченні доступу до якісної освіти;
• забезпеченні для вихованців гідних умов проживання після
закінчення їх перебування в дитячому будинку.
9.2 Програма додаткової освіти.
Програма додаткової освіти реалізується Центром творчості як
інтеграція виховання і навчання в умовах розвитку дитячого будинку.
Реалізація основної мети дослідно - експериментальної роботи формування готовності вихованців до самореалізації здійснюється через:
- створення «Центру творчості» - системи гуртків, організованих за
бажанням, здібностями дитини;
- організацію виховних заходів, спрямованих на розкриття особистості
вихованців і збагачення їх творчого потенціалу;
- формування фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я;
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- участь вихованців дитячого будинку в міських, районних, обласних
заходах;
- залучення дітей в життєдіяльність соціуму (благодійні акції,
концерти, виставки, ярмарки, конкурси, олімпіади тощо).
Реалізація основних завдань і принципів Програми здійснюється
завдяки формуванню:
ціннісного ставлення до себе, що передбачає:
- навчити вихованців цінувати себе як унікальну неповторну
особистість;
-збереження неповторності особистості і розкриття потенційних
здібностей;
:
- озброїти знаннями і розумінням загальнолюдських, національних
цінностей;
- навчити співпрацювати з іншими в групі і колективі;
- дати поняття про єдність моральної свідомості і поведінки, єдність
слова і справи;
- усвідомлення дітьми соціальної значущості праці в житті людини;
виховувати повагу до людей у роботі;
- закріплювати навички самообслуговування і розвивати навички
суспільно корисної праці;
ціннісне ставлення до суспільства і держави, що передбачає:
- формування громадянської позиції;
- прищепити почуття співучасті в долі Батьківщини і рідного краю;
ціннісне ставлення до природи, що передбачає:
-усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи;
- формування дбайливого ставлення до природи;
ціннісне ставлення до культури і мистецтва, що передбачає:
- розширити коло знань про мистецтво;
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- виявлення інтересів і здібностей дітей;
- формування потреби до створення прекрасного.
Складовими системи виховної роботи в дитячому будинку є такі види
діяльності: оздоровчо-валеологічна діяльність, трудова діяльність, художньоестетична

діяльність,

морально-етична

діяльність,

інтелектуально-

пізнавальна діяльність.
Завдання кожного напряму позашкільної освіти направлено на систему
мотивів, ціннісних орієнтацій та життєвих компетентностей, виховання
духовно багатого, здорового, компетентного і здатного до навчання та
саморозвитку вихованця.
Завдяки створенню особистісно-розвивального простору вихованці
вивчають дійсність, яка оточує їх безпосередньо і щодня, а також є дійсність,
яка постає перед ними опосередковано в книгах, картинах, музичних творах,
спектаклях, музейних експонатах. На заняттях з додаткової освіти педагоги
використовують такі педагогічні методи і прийоми:
• вільний вчинок,
• ігри,
• ігрові ситуації,
• образотворча діяльність,
• прикладна творчість,
• колективні творчі роботи,
• написання дітьми оповідних розповідей і віршів,
• створення газети за матеріалами творчих завдань.
Все це дозволяє вихователям запобігти надмірному контролю, а
вихованцям проявити самостійність в оцінці та визначенні позиції з того чи
іншого питання. Саме додаткова освіта сприяє розвитку особистості,
розкриттю її здібностей, раннього професійного самовизначення і духовноморального становлення.
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Гуртки для дітей - це невеликі острівці спілкування і навчання, робота.
Для дітей - це шлях показати себе і свій внутрішній світ через особисту або
групову діяльність і творчість. Гуртки допомагають побічно формувати,
коректувати, впливати на поведінку дитини, а також на сам процес
виховання. Навчально-виховний процес дитячого будинку спланований так,
що кожен може знайти справу до душі. Відзначимо, що хоча більшість
гуртків діти вибирають за інтересами, проте деякі гуртки є обов'язковими,
особливо для тих, хто має проблеми в навчанні.
В інтелектуально-пізнавальному напрямі визначені:
- «Шкільні таємниці» - обов'язковий гурток, який розвиває вміння і
навички вчитися: вести зошит, щоденник, вміти працювати з книгами,
словниками тощо;
- «Країна кмітливості» - гурток для зацікавлених, який сприяє розвитку
логіки, вміння і навички нестандартного вирішення проблемних завдань;
- «Клуб картатого короля» - гурток для зацікавлених, який розвиває в
дітях логічне, аналітичне мислення і вчить думати, нестандартно вирішувати
завдання;
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- «Комп'ютерна азбука» - гурток для зацікавлених, який сприяє
широким можливостям для розвитку розумових здібностей вихованців.
Розвиток сучасного суспільства диктує певні вимоги, тому сьогодні
необхідно бути не тільки користувачем персонального комп'ютера, але і
вміти використовувати різні можливості комп'ютера.
У художньо-естетичному напрямі виділено наступне:
- «У світі чарівних фарб» - на заняттях гуртка діти працюють з
папером, малюють, вчаться мислити і фантазувати, переносити свої почуття
на чистий аркуш паперу; беруть участь в різних виставках;
- «Музичний клуб» відрізняється цікавою ідеєю, яка допомагає дітям
познайомитися з композиторами і музикантами, послухати їхню музику,
навчитися розрізняти на слух музичні інструменти і знати, чим відрізняються
духовий і смичковий оркестри;
- «Театр це гра», діти розвивають акторський талант, розширюють
світогляд, вчаться бачити прекрасне;
- «Муза танцю», на якому дітей навчають красиво, плавно рухатися,
відчувати музику і своє тіло, бути пластичними;
-

«Створюємо

індивідуально

оркестр»

займаються

-

гурток

музикою

і

для
вчаться

зацікавлених,
грати

на

де

діти

музичних

інструментах, таких як: скрипка, гітара, фортепіано.
В оздоровчо - валеологическом напрямі зазначено:
- «Літаючий м'яч» - гурток для зацікавлених, де діти вчаться грати в
рухливі і спортивні ігри з м'ячем: баскетбол, футбол, волейбол і т.д.;
- «Мистецтво захисту» - гурток для зацікавлених, де діти вивчають
елементи боротьби, вчаться захищати себе;
- «Швидше вітру» - гурток для зацікавлених, в якому вчать їздити на
роликах, розвивають у дітей швидкість, рівновагу, виховують сміливість,
впевненість у собі.
У морально-етичному напрямі виділено:
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«Школа ввічливості» - на заняттях гуртка діти вивчають правила
спілкування з людьми;
- «Чоловічі обов'язки» - гурток для хлопців, який вчить правилам
етикету, правил поведінки в громадських місцях, за столом тощо;
- «Дівочі таємниці» - гурток для дівчат, який вчить правилам етикету,
правилам поведінки в громадських місцях, за столом тощо;
- «Недільна школа» - це зустрічі з представниками церкви, які
розповідають дітям біблійні сюжети, вчать і пояснюють основні людські
правила: бути слухняними, поважати дорослих, вміти прощати, довіряти
людям і тому подібне.
У ремісничо-трудовому напрямі:
- «Чарівна голка» - гурток, де діти знайомляться з основами шиття,
вивчають, як правильно поремонтувати свої речі, вчаться цінувати власні
речі та інших;
- «Глиняне диво» - гурток для зацікавлених, де діти вчаться
працювати з глиною, створюючи посуд, декоративні вироби;
- «Конструювання» - гурток, де діти знайомляться з основами
конструювання, вчаться поетапно створювати механізми;
- «Іграшка своїми руками» - гурток для зацікавлених, де діти
працюють з бісером, тканиною, повстю (войлоком), розвиваючи творчість,
дрібну моторику пальців, окомір;
- «Дерев'яні візерунки» - гурток для зацікавлених, де діти вчаться
працювати з деревом, створюючи візерунки і композиції;
- «Смакота» - на заняттях гуртка діти вчаться готувати страви,
правильно накривати і сервірувати стіл;
- «Фотомистецтво» - побачити велике в крихітному, мале у великому.
Цей гурток допомогає дітям іншими очима побачити навколишній світ.
Форми роботи в гуртках змінюються в залежності від навчального
змісту занять, потреби дитини та її зацікавленості. Це може бути фронтальна
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робота(вся група), групова робота (3-5 дітей), індивідуально-групова (1-3
дитини), індивідуальна.
Гуртки одного напряму створюють студії: «Еврика» (інтелектуальнопізнавальний напрям), «Семи муз» (художньо-естетичний), «Здоров'я і
краси»(оздоровчо - валеологічний), «Крила» (морально-етичний), «Умілі
ручки» (ремісничо-трудовий).
Студії до свят готують виставки, ярмарки, виступи, вистави тощо.
Матеріально - технічна база дитячого будинку включає в себе:
спортивний зал, роликодром, спортивний майданчик, зал для вивчення
правил дорожнього руху, комп'ютерний клас, навчальні класи, кабінети
Монтессорі, бібліотеку, музичний зал, хореографічний зал, аквапарк
дитячого будинку, каплиця, ізостудія, астрономічна обсерваторія, зал для
лікувальної

фізкультури,

навчально-дослідні

ділянки,

куточок

живої

природи. Завдяки наявній матеріально - технічнії базі діти можуть
відвідувати безліч нетрадиційних занять: «Монтессорі - клас» - розвиває
вміння і навички в самостійній діяльності; «Карусель звуків» - обов'язкові
логопедичні заняття, формують і розвивають вміння чіткої вимови; «Чудо світ навколо тебе» - заняття для зацікавлених, яке розкриває перед дітьми
таємниці навколишнього середовища, включаючи такі теми, як «Космос»,
мета якої дати наукові знання про Космос, сформувати цілісне сприйняття
світу, відчуття єдності зв'язку Землі, Космосу і самих себе, навчити їх
фантазувати і мріяти; «Основи безпеки на дорозі» - на заняттях діти
вивчають правила безпеки на дорозі, а потім закріплюють їх у спеціально
обладнаному залі.
Щорічно

проводиться

кількісний

та

якісний

аналіз

роботи

позашкільної освіти в дитячому будинку «Перлинка» - «Центру творчості»,
робота якого заснована на принципі пробного вибору видів діяльності.
Кожен вихованець має можливість обрати вид діяльності за своїм інтересом,
а педагогічний колектив сприяє його самореалізації, підтримує мотивацію і
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заохочує працю дітей. Завдяки спільній роботі щорічно гуртки додаткової
освіти відвідують всі вихованці.
Після завершення реалізації програми отримані наступні :
 на рівні вихованців:
- сформована необхідність у створенні повноцінних майбутніх
сімейних відносин;
- сформована громадянська і громадська активна позиція;
- сформована готовність реального вирішення життєвих задач;
 на рівні педагогічного колективу дитячого будинку:
- державно - громадське управління навчально-виховним процесом;
- надання вихованцям можливості отримати професійну освіту
відповідно до індивідуальних їх інтересів, здібностей;
- забезпечити рівноправний доступ вихованців до якісної освіти;
- забезпечено гідні умови проживання вихованців по завершенню їх
перебування в ДБ «Перлинка».
Додаток 10. Майстер-класи на базі дитячого будинку «Перлинка»
Одной из форм реализации программы социального партнерства
являются мастер-классы, которые проводятся силами волонтеров.
Отличительными чертами мастер-классов являются сжатые временные
рамки проведения, акцент на практическую часть деятельности, тесное
взаимодействие ведущего мастер-класса с детьми, которые в нём участвуют.
Мастер-класс предполагает активную деятельность и инициативу учащегося.
Также, как правило, итогом мастер-класса становится какой-то конкретный
результат,

продукт,

что,

безусловно,

приносит

удовольствие

и

удовлетворение от проделанной работы. Таким образом возрастает интерес к
опробованой сфере деятельности.
Благодаря мастер-классам воспитанники детского дома получают
возможность расширить картину мира, прикоснувшись к разнообразным
ремеслам, областям творческой деятельности, кулинарии. Такая форма
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знакомства не становится обременительной ни для ребенка, от которого не
требуется больших и долгих усилий, ни для волонтера-ведущего, ввиду
четкости рамок мастер-класса, что тоже становится важным фактором в
привлечении социальных партнеров к сотрудничеству.
Неформальное общение с волонтерами способствует расширению сети
социальных связей воспитанников детского дома и решить одну из основных
проблем детей, воспитывающихся в интернатной системе – изоляцию.
Итак, мастер-классы позволяют решать следующие задачи:


Расширение картины мира воспитанников детского дома



Формирование мотивации к творческой, практической

деятельности


Преодоление изоляции



Формирование активной субъектной позиции в обучении у

воспитанников детского дома.
Регулярно

проводятся

мастер-классы

в

рамках

проекта

«Кулинарная академия», мастер-классы на базе исторического музея
«Поток времени» по темам «Памятники ЮНЕСКО у Украине»,
«Культурное наследие Одещины» с выездами в Одесскую область для
сбора информации (при участии студентов университета ОНУ им.
Мечникова), мастер-класс «Трипольская культура» с изготовлеием
фигурок, характерных для этой эпохи и др.
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Додаток

11.

МУЗЕЙНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

И

КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ФИЛЬМА: ТВОРЧЕСТВО,
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Щоб в майбутньому вихованець намагався все робити сам і отримувати
від цього задоволення, тобто щоб його праця приносила йому радість,
необхідно:
- навчити ставити перед собою мету;
- вибрати для себе таку справу, яка додасть віру в свої сили;
- навчити самостійно робити вибір і брати відповідальність на себе.
Адже саме від цього залежить успішність життя наших дітей. Тому ще
в стінах дитячого будинку треба надати дитині можливість:
1) вибрати майбутню професію;
2)

можливість

проявити

самостійність

або

іншими

словами:

сформованість готовності наших дітей до особистісної та соціальної
самореалізації.
На це спрямована постійна робота нашого пелагічного колективу. Але
є деякі аспекти цієї роботи, які на першій погляд непомітні – це участь
вихованців у роботі творчих груп. Бо це є не тільки дозвілля.
І. Робота у творчих групах є одним з елементів професійної орієнтації:
дитина отримує можливість розвинути свої здібності, які в подальшому
можуть стати основою його професії. У історико-краєзнавчому музеї «Поток
часу» працюють творчі групи по вивченню історії та археології рідного краю,
світової культури, тощо. Вихованці водять екскурсії для дітей і дорослих,
проводять конкурси та презентації. Таким шляхом вони освоюють елементи
професій:
- екскурсовода,
- ведучого естрадних програм,
- керівника творчого колективу.
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Зустрічі зі студентами історичного факультету ОНУ імені І.І.
Мечникова відбувається під час поїздок до краєзнавчих екскурсій та
археологічних розвідок, у процесі спілкування, участі у сумісних масових
заходах, святах, лекціях та заняттях. що проводять студенти у приміщенні
дитячого будинку. Під час таких зустрічей вихованці дізнаються щодо
професій:
- педагога,
- історика,
- музейного працівника,
- археолога,
-

етнолога,

-

науковця, тощо

ІІ. . Беручи участь в роботі творчої групи «Кіностудія «Перлинка», яка
працює на базі музею, приймаючи участь в підготовці кінофестивалів,
зйомках аматорських фільмів, діти:
- набувають впевненості в собі;
- освоюють навички професій;
- розкривають творчий потенціал;
- активують пізнавальний інтерес;
- підвищують культурний рівень;
- розвивають естетичні здібності;
- вчаться працювати в творчому колективі з розподілом ролей і
завдань.
Навчання проводиться в ігровій формі і спрямоване на розвиток уяви,
розкріпачення і підвищення самооцінки. Учасники творчої групи проходять
всі етапи створення «дорослого» художнього кіно: конкурс ідей, вибір
професії, зйомки, монтаж, роботу зі звуком і кольором.
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Попередня робота:
-знайомство з відеокамерою і фотоапаратом, основними правилами
користування ними;
-знайомство з комп'ютером і основними програмами.
Етапи роботи:
- створення задуму;
- складання сценарію (авторського або на основі художнього твору);
- зйомка;
- робота зі звуком;
- монтаж;
- створення титрів із зазначенням авторів фільму.
Критерії оцінки авторських робіт:
- Оригінальність
- емоційне і естетичне вплив на глядачів
- володіння технічними засобами (постановка, зйомка, озвучування,
монтаж)
Займаючись в аматорській кіностудії, діти освоюють елементи творчих
професій, пов’язаних з кіно:
- режисер,
- оператор,
- сценарист,
- монтажник,
- актор.
Висновки:
Професійне самовизначення - це не одномоментний акт, а тривалий
процес, пов'язаний з пізнанням особистістю себе, своїх можливостей,
особливостей та інтересів, отриманням інформації про професію та
зіставленні її зі своїми можливостями і схильностями. Тому важливо
починати з раннього віку не тільки професійне просвітництво і професійну
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трудову

практику,

а

й

стимулювати

компоненти

самопізнання

і

самореалізації в процесі становлення особистості дитини-сироти.
Додаток 12. ПЛАН-КОНСПЕКТ
ЛЕКЦІЙНО-ЕКСКУРСІЙНОГО ЗАНЯТТЯ «Стара Одеса»
(вік 6-12 років)
Мета:
-допомогти дитині усвідомити себе як громадянина свого міста і
своєї країни ( «Я- одесит»)
-пробудити інтерес до пізнання історії та культури Одеси за
допомогою пам’яток Одеси, дослідницької роботи, екскурсії до
краєзнавчого музею;
виховувати дбайливе, шанобливе ставлення до місцевих та
музейних пам'яток як частини культури;
- формувати розуміння єдності історії та культури.
-

сприяти

розвитку

комунікативних

компетенцій,

навичок

дослідницької роботи учнів,
- підтримувати творчі здібності дітей, формувати інтерес до історії
рідного краю, вітчизняній культурі і шанобливого ставлення до
моральних цінностей минулих поколінь.
Завдання:
-відчути

атмосферу старої

Одеси,

дізнатися

історію

його

виникнення;
-дати знання про те, що краєзнавчий музей - хранитель справжніх
пам'яток, а також матеріальної і духовної культури нашого міста;
-знайомство дітей з життям наших предків;
- виховувати почуття гордості за свій край, любов до нього,
прагнення зберігати і примножувати його історію.
- сформувати навички музейної поведінки, самостійної орієнтації в
музеї;
Прийоми та форми роботи:
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-дослідницький,
- інформаційний
- бесіда, розповідь, дискусія.
Обладнання:
-відеокамера, проектор;
-експонати музею «Поток часу»
-експонати Одеського краєзнавчого музею;
- фотоаппарат.
Узгодженість з планом роботи музею: творча група «Одесика.
Україністика», експозиція музею «Одесика. Сто видатних одеситів»
План заходу
1. Попередня робота:
- знайомство дітей з історією виникнення міста Одеси (лекція в
приміщенні музею «Поток часу»),
-виїзд до пам'ятника засновникам Одеси,
-зйомка ініціативною групою науково-популярного фільму про
історію виникнення Одеси, біографії засновників, його показ та
обговорення.
- знайомство зі старою архітектурою Одеси, історія одеських
вулиць, будинків, пам’яток

(екскурсія-лекція доцента історичного

факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова О.М. Лугового)
2. Заняття-лекція в приміщенні музею
1. Історія виникнення Одеси. Творці Одеси. Архітектура Старої
Одеси;
2. Творці Одеси. Доповідь та відеосюжет, знятий вихованцями;
3. Одеська старовина. Доповідь-презентація дітей про екскурсію
по Старій Одесі з доцентом ОНУ ім. Мечникова О.М. Луговим (додаток
2:відеоматеріали, диск 1).
3. Екскурсія до краєзнавчого музею.
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І ось наші вихованці відчули себе жителями старої Одеси. Вони
побували в Одеському краєзнавчому музеї на екскурсії, пов'язаної з
історією нашого міста. Дізналися, що було на нашій території до
спорудження міста, як місто будувалось, як жили люди, як місто росло й
розвивалося, хто ним керував. Дізналися про мореплавання і торгівлю,
культурне життя і традиції, про подвиг батареї А. Щеголева, яка
захищала Одесу під час Кримської війни в 1854 році. А також побачили
речі зі знаменитого фрегату «Тигр», який наскочив на мілину в районі
Аркадії. Гармату з фрегата, встановлену на Приморському бульварі
бачили все, а ось глобус і різьблене крісло з кают-компанії - тільки ті,
хто відвідав музей.
Музей розташований в самому центрі Одеси, поруч зі старим
Міським садом, на невеликій затишній вуличці, яка називається Гаванна.
У 1876 році за проектом відомого архітектора Фелікса Гонсіоровського
був побудований будинок палацового типу для одного з великих
представників промислово-комерційної еліти того часу - Олександра
Яковича Новікова, онука знаменитого одеського купця першої гільдії
Іллі Новікова, власника заснованої в 1806 році, канатної фабрики. У
цьому будинку, що є нині пам'яткою архітектури другої половини XIX
століття, і знаходиться Одеський історико-краєзнавчий музей.
Діти не тільки вивчали експонатами, а й насолоджувалися
чудовими залами палацу-музею, його мармуровими сходами, ліпниною
стель, камеями на дверях, кольоровими вітражами. Побачили портрети
найзнаменитіших одеситів - Дюка Ришельє, М. Воронцова, графа
Ланжерона. Були вражені дивовижним макетом Одеського оперного
театру та побачили на старовинних малюнках, яким був перший театр,
який згорів. Побачили проект театру, зроблений Ф. Гонсіоровським,
проект, який поступився проекту віденських архітекторів - але все одно
він прекрасний.
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Екскурсія продовжилася в затишному дворику музею. Біля стін
його-старовинні гармати, а в центрі дворика знаходиться бюст Катерини
ІІ (оригінал) - частина того пам'ятника, який стояв раніше на
Єкатерининській площі. Так що у відновленому пам'ятнику фігура
Катерини - це сучасна копія. А ось скульптури засновників Одеси - це
оригінали, які раніше стояли в цьому самому дворику.
4. .Підсумок заняття.
Обговорення результатів лекційно-екскурсійного заняття «Стара
Одеса».
Висновки: поєднання декількох форм роботи в одному занятті
(лекція, екскурсія по місту, екскурсія до музею, виїзд на зйомку,
доповіді вихованців, їх відеосюжети та презентації) , дозволяють:
-формувати творчу активність дитини-сироти, його естетичні
почуття, смаки, ідеали за допомогою музейних засобів,
-працювати разом над одним проектом дітям різного віку, що
сприяє їх соціалізації;
- формувати в них історичну свідомість, ціннісне ставлення до
культурної спадщини і прищеплення смаку до музейних цінностей,.
-розвивати здібності сприймати музейну інформацію через мову
музейних експонатів,
--використання і популяризація нових освітніх технологій у формі
окремих проектів,
-виховання музейної культури.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЕКСКУРСІЇ
«АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ОДЕЩИНИ ТА
АРХЕОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ»
(вік 8-12 років)
Однією з форм вивчення місцевого краю, його історії і сучасного
стану є історико-краєзнавча екскурсія та її окрема науково-практична
форма – археологічна розвідка. Вона дає можливість вихованцям
знайомитися з справжніми пам'ятками історії, краєзнавчими об'єктами в
їх природних умовах. На екскурсії об'єктом пізнання завжди бувають
засоби наочності, в основному справжні пам'ятники історії. Саме ця
особливість робить її найважливішим засобом активізації пізнавальної
діяльності учнів. Краєзнавчий матеріал має великий потенціал в ході
вивчення історії в школі. Історичне краєзнавство є одним із джерел
збагачення знаннями про рідний край, виховання любові до нього і
формування громадянський понять і навиків. Саме через такий матеріал
розкривається взаємозв’язок загальноісторичного і конкретного в історії.
Мета :
-допомогти дитині усвідомити себе як громадянина свого міста і
своєї країни, усвідомлюючи зв’язок між минулим та сучасністю,
зрозуміти свою «Малу Батьківщину» ( «Я - одесит»);
-пробудити інтерес до пізнання історії та культури рідного краю за
допомогою археологічних пам’яток Одеської області, дослідницької
роботи;
-

сформувати

уміння

і

навички

проведення

польових

археологічних досліджень, камеральної обробки археологічних знахідок,
первинної реставрації та консервації археологічних матеріалів,
- оволодіти основами фотографування археологічних об’єктів;
створення нових музейних експозицій із археологічних знахідок і
проведення по них екскурсій,
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сформувати стійкий інтерес до археологічного краєзнавства;
розвиток пошукової, дослідницької діяльності, пізнавальної потреби;
- популяризація археологічного краєзнавства серед молоді;
-

набуття

навичок

пошуково-дослідницької

роботи,

які

в

подальшому можна використати під час туристсько-краєзнавчих
подорожей;
- соціалізація вихованців в процесі контактів зі студентами та
аспірантами ОНУ ім. І.І. Мечникова.
Прийоми та форми роботи:
-дослідницький,
- інформаційний,
- бесіда, розповідь, дискусія.
Завдання:
- дізнатися давню історію рідного краю,
-знайомство дітей з життям наших далеких предків завдяки даним
археології;
-навчитись орієнтуватись по мапах, компасу.
- набути первинних практичних навичок роботи з археологічними
матеріалами, проведення польових археологічних досліджень.
Узгодженість
«Археологія»,

з

планом

експозиція

роботи

музею

музею:
«Археологія

творча

група

Північного

Причорномор’я»
Обладнання:
- археологічні інструменти (ножи, щітки, совки);
-мапа ділянки біля с. Грибівка Овідіопольского району Одеської
області;
- компас;
- рулетка;
-експонати музею «Поток часу»;
-відеокамера, проектор;
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- фотоаппарат.
Соціальні партнери: студенти та аспіранти кафедри археології та
етнології Украйни історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова.
План заходу
1. Попередня робота.
-лекція в приміщенні музею «Поток часу». Знайомство дітей з
історією заселення Одеської області в давнину. Діти дознаються, які
саме пам’ятки та якого часу ми відвідуємо. Це – стоянки кам’яної доби
та поселення доби пізнього бронзового віку, а також кургани, що
розташовані біля с. Грибовка Овідіопольського району Одеської
області.
-під час підготовчого заняття діти також знайомляться з роботою
археолога

і

получають

уявлення

про

методику

проведення

археологічних розвідок, про орієнтування на місцевості та працю в
команді.
2. Екскурсія-розвідка по археологічним пам’яткам.
Частина 1. Археологічна розвідка. Обстеження археологічних
пам’яток разом зі студентами та аспірантами історичного факультету
ОНУ ім. І.І. Мечникова. Аналіз знахідок, часу та місцевості, де жило
давнє населення Одещини.
Проводиться фотофіксація пам’яток та знахідок. Студенти
фіксують знахідки за допомогою GPS-регістратору.
Частина 2. Археологічний квест. Проходження маршруту
Команди, користуючись картою, рулеткою та компасом, повинна знайти
на маршруті контрольно-залікові пункті, де знаходяться «археологічні
скарби». За допомогою археологічного інструменту треба провести
розчистку знахідок та їх класифікацію.
Після проходження маршруту команди займають місця відповідно
загального часу, витраченого командою на подолання маршруту.
188

Підведення підсумків екскурсії та квесту. Тільки приймаючи в
ньому безпосередню участь, можна відчути, наскільки серйозний,
відповідальний труд археолога, створити враження про його роботу.
Саме археологічні джерела в зв’язку з їх наочністю, можливістю
доторкнутись до них, але разом з тим загадковістю, викликають у
вихованців найбільший інтерес. Досвід проведення подібних змагань
серед вихованців дозволяє з впевненістю сказати, що такі змагання є
цікавими, змістовними і такими, що дають повне уявлення дітям про
археологію, як науку.
Висновки. Залучення соціальних партнерів та поєднання
лекції з екскурсією та грою дозволяють:
-формувати творчу активність дитини-сироти,
-працювати разом над одним проектом студентів, які вже обрали
спеціальність, та вихованців дитячого будинку, що сприяє їх соціалізації
та профорієнтації;
-розвивати

здібності

сприймати

інформацію

через

мову

археологічних експонатів,
--використання і популяризація нових освітніх технологій у формі
окремих проектів.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ МАСОВОГО ЗАХОДУ «
МИ – ВОЛОНТЕРИ»
волонтерська робота по перевірку стану пам'яток історії,
культури та архітектури, які знаходяться на державному обліку (для
Обласного Управління охорони об'єктів культурної спадщини).
(для всіх вихованців, з виїздом по віковим групам)
Мета:
-патріотичне виховання;
- поглиблення дітьми своїх знань про минуле свого краю;
-допомогти дітям відчути зв’язок між героїчним минулим та
сучасністю;
- сформувати почуття історичної свідомості та шанобливого
ставлення до історичних пам'яток, стимулювати зацікавленість до історії
радного краю;
- сформувати у вихованців розуміння єдності історії та культури.
- підтримувати творчі здібності дітей, формувати інтерес до історії
рідного краю, вітчизняній культури і шанобливого ставлення до
моральних цінностей минулих поколінь.
Завдання
-залучення вихованців до культури рідного краю;
- патріотичне виховання;
- виховувати почуття гордості за свій край, любов до нього,
прагнення зберігати і примножувати його історію.
- зрозуміти необхідність вивчення, збереження та охорони
пам’яток історії і культури рідної країни та всього світу;
- бути здатним пропагувати надбання давньої історії та культури
України;
-- розвиток духовно-пізнавальних потреб дітей;
- розвиток емоційної сфери вихованців;
- розвиток комунікативних навичок;
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Обладнання:
- карта Одеської області;
- список пам’яток історії і культури Біляївського району Одеської
області, що знаходяться під охороною держави;
- фотоаппарат
- відеокамера;
- бланки актів обстеження пам’ятки.
Соціальні партнери: студенти кафедри археології та етнології
Украйни історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова.
План заходу
1. Попередня робота:
- знайомство дітей з історією виникнення населених пунктів
Біляївського району, інформація про пам’ятники загиблим воїнам, про
збережені старовинні забудови, частіше за все це церкві та костели, та
про панські маєтки, що зараз знаходяться у розвалинах (лекція в
приміщенні музею «Поток часу»).
- пошук дітьми відомостей про спорудження та історію саме цих
пам’яток історії та архітектури, що ми будемо обстежувати.
2. Інспекційна поїздка в села Біляївського району: села
Василівка, Камінка, Троїцьке, Яськи, Біляївка («краеведческий
тур»)
Вихованці провели перевірку стану пам'яток історії та архітектури,
які знаходяться на державному обліку. Нам було надано списки таких
пам'яток Біляївського району та акти обстеження, які треба заповнити.
Разом з нами виїхали студенти історичного факультету ОНУ ім. І.І.
Мечникова. І наші вихованці, і студенти підготувалися до поїздки. Ми
не просто приїжджали по старовинних садибах і храмах, а й слухали
невеликі лекції про їхню історію, про історію сіл, підготовлені самими
вихованцями та студентами.
Висновки: волонтерський проект дозволяє:
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-сприяти патріотичному вихованню дітей методами практичної
роботи;
- відчути дитині свою корисність при виконанні наукової роботи;
-емоційно відчути зв’язок героїчного минулого та сучасності;
-формувати творчу активність дитини-сироти, його естетичні
почуття;
- формувати в них історичну свідомість, ціннісне ставлення до
культурної спадщини.
-працювати разом над одним проектом дітям та студентам, що
сприяє їх соціалізації;
--використання і популяризація нових освітніх технологій у формі
окремих проектів.
Наш

волонтерський

проект

–

особлива

форма

освітньо-

розвиваючого інтерактивного виїзного музейного заняття, яке поєднує
екскурсійну та практичну складову з елементами творчого завдання та
дозволяє залучити всіх учасників до активної комунікації. Таки
практикуми, які дають можливість поєднати патріотичне виховання з
засвоєнням нових знань та відпочинком є прекрасним доповненням до
шкільної та університетської освіти, а також стають поштовхом до
самоосвіти.
Додакок 13. Формування відповідальності в підлітковому віці
Підлітковий вік - це період переходу від дитинства до дорослості, в
якому зростає потреба в самопізнанні та самоствердженні, але засоби
задоволення цієї потреби різні і визначаються конкретними соціальними
обставинами життя і розвитку, положенням дитини в світі оточуючих його
дорослих.
Емоційна складова самостійності характеризується: упевненістю,
емоційною стійкістю і життєрадісністю. Мотиваційна складова самостійності
характеризується високим рівнем притязаній і ціннісними орієнтаціями.
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Прояви волі дитини характеризуються: виразністю таких якостей, як
цілеспрямованість,

наполегливість,

витримка,

відповідальність

Поведінка підлітка регулюється його самооцінкою, а самооцінка формується
в ході спілкування з оточуючими. Для поведінки підлітка характерні різкі
зміни настрою, емансипація - прагнення піти від контролю. Формувати
трудові навички і позитивне ставлення до праці в цьому віці вже пізно. Тому
що в цей момент дитина бачить себе "центром всесвіту", розуміє свою
корисність для інших в збагаченні власної індивідуальності. Як що в цей
період дитина готова до праці, то формується усвідомлене прагнення
застосувати свої здібності і проявити себе. Якщо готовність до праці
відсутня, то дитина шукає інші шляхи свого самоствердження. Тому що
особистість не тільки формується, але і самостверджується в праці.
Якщо життя підлітка заповнене змістовними інтересами, переживаннями і
відносинами,

то

саме

це

є

базою

ціннісних

орієнтацій.

Підлітковий вік не є тим періодом, коли дитина раптом почне проявляти такі
якості, як відповідальність і самостійність. До прояву цих якостей дитину
необхідно готувати раніше.
Коли підліток демонструє прагнення до самостійності і незалежності
він вивчає межі дозволеного. А в умовах проживання в дитячому будинку
дуже складно розширити ці межі, що і ускладнює можливість дати кожній
дитині проявити самостійність в повному обсязі. Так як діти знаходяться під
постійним контролем дорослих, а послабити цей контроль можна тільки в
тих випадках, коли ми розуміємо, що ця дитина готова до відповідальності і
до самостійності!
Все вищевказане обґрунтовує вступ наших випускників в коледжі за
межами нашого міста. Там є змога розширити межі контролю та проявити
свою самостійкість та відповідальності. Принцип у виховання: "скільки
дітей,

не

виховуйте

вони

вчаться

на

Вашому

прикладі"

також

працює. Моралізувати дітей можна до певного віку, приблизно 10-12 років, а
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потім вони чують тільки своїх однолітків. Ми йдемо на другий план. А саме
тут треба надати можливість:
1) вибрати майбутню професію;
2)

можливість

проявити

самостійність

або

іншими

словами:

сформованість готовності наших дітей до особистісної та соціальної
самореалізації.
Адже саме від цього залежить успішність життя наших дітей.
Залишившись в Одесі вони всі будуть в "Перлинці". А переїхавши в інше
місто у них є можливість "набити" "самостійні" "шишки" і зробити свої
висновки на базі сформованих ціннісних якостей, якщо потрібно з нашою
допомогою.
Шляхи

розвитку

самостійності

у

підлітків.

Щоб в майбутньому підліток намагався все робити сам і отримувати від
цього задоволення, тобто щоб його праця приносила йому радість, необхідно:
- навчити ставити перед собою мету;
- вибрати для себе таку справу, яка додасть віру в свої сили;
- навчити самостійно робити вибір і брати відповідальність на себе.
Так, потрібен батьківський контроль, але при цьому не потрібна
залежність від батьків, тому що це знижує рівень власної компетентності
дитини і формує залежність від думки інших. Ми намагаємося пропонувати
своїм підліткам безліч життєво важливих завдань, щоб він з них вибирав ті,
що йому під силу, збільшуючи власний досвід, в який сам буде вірити! Тоді
він розуміє, що світ добрий і чекає його з любов'ю!
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Додаток 13 Критерії (показники) моніторингового дослідження
фізичного здоров'я.
№

Критерій

п/п
1.

Неврологічний стан
Схильність до порушень і

Методика дослідження
обстеження фахівця – невролог
обстеження фахівця – невролог

2.

пригнічення ЦНС

3.

Стан очного дна

обстеження фахівця – офтальмолог

4.

Сколіоз

обстеження фахівця –ортопед

5.

Плосковальчусна постава стопи

обстеження фахівця – ортопед

6.

Гострота зору

обстеження фахівця – офтальмолог

Наявність уродженої і придбаної
7.

патології опорно-рухового апарату

8.

Гострота слуху
Наявність хронічних і гострих

9.

захворювань носоглотки
Стан ендокринної системи у

10. відповідності до вікової норми
11. Наявність психічних захворювань
12. Гемоглобін
13. Еритроцити
14. Кольоровий показник

обстеження фахівця – хірург, ортопед
обстеження фахівця – сурдолог
обстеження фахівця – отоларинголог
обстеження фахівця - ендокринолог
обстеження фахівця – психіатр
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
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15. Ретикулоцити
16. Тромбоцити
17. Лейкоцити
18. Швидкість осідання еротроцитів
19. Нейрофіли. Мієлоцити
20. Нейрофіли. Метамієлоцити
21. Нейрофіли. Палочкоядерні
22. Нейрофіли. Сегментоядерні
23. Эозинофіли
24. Базофіли
25. Лімфоцити
26. Моноцити
27. Плазматичні клітини
28. Морфологія лейкоцитів
29. Морфологія лейкоцитів.

Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження 196

Гіперсегментація ядер

загальний аналіз крові

Морфологія лейкоцитів.

Клініко - лабораторні дослідження -

30. Токсигеннозернистість
31. Морфологія еритроцитів
32. Дегенеративні зміни
Дегенеративні зміни .
33. Аниізоцитоз
34.

35.

загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові

Дегенеративні зміни.

Клініко - лабораторні дослідження -

Пойкоцилітоз

загальний аналіз крові

Дегенеративні зміни.

Клініко - лабораторні дослідження -

Анізохромія

загальний аналіз крові

36. Ознаки регенірації еритропоза
37. Глюкоза крові
38. Кількість
39. Прозорість
40. Колір
41. Реакція
42. Білок
43. Цукор

Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз крові
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
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44. Уробілін
45. Білірубін
46. Індикат
47. Лейкоцити
48. Еритроцити
49. Циліндри гіалінові
50. Циліндри зернисті
51. Циліндри восковидні
52. Епітелій плоский
53. Епітелій нирковий
54. Солі
55. Яйцеглист

Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
Клініко - лабораторні дослідження загальний аналіз сечі
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Додаток 14 Критерії моніторингового дослідження соціального
здоров’я

№

Критерій

п/п

1. Зміна інтересів вихованців

Методика дослідження
Анкета інтересів
Методика діагностики спрямованості

2. Спрямованість особистості на себе

особистості Б. Басса (опитувальник
Смекала - Кучера)

Спрямованість особистості на
3. спілкування
Спрямованість особистості на
4. справу
5. Уміння керувати
6. Усвідомлення мети
7. Уміння вирішувати проблеми
8. Наявність творчого підходу
9. Вплив на оточуючих
Знання правил організаторської
10. діяльності
11. Організаторські здібності

Методика діагностики спрямованості
особистості Б. Басса (опитувальник
Смекала - Кучера)
Методика діагностики спрямованості
особистості Б. Басса (опитувальник
Смекала - Кучера)
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
Методика «Я - лідер» Є.С. Федоров,
О.В. Єрьомін, Т.А. Миронова
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Вивчення інтересів і схильностей до

Опитувальник «Карта інтересів»

12. сфери діяльності
13. Комунікативні здібності
14. Ораторські здібності

А.Е. Голомшток
Тест - опитувальник «Комунікативні та
організаторські здібності»
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Додаток

15 Критерії моніторингового дослідження духового

здоров'я.
№

Критерії

п/п

Методика дослідження

Конкретні цінності
1.

М. Рокича (адаптована)
Абстрактні цінності

2.
професійного

самовизначення
житті

5.

6.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Цінність справи
7.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Індивідуалістичні
цінності

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Конформістські цінності
9.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Альтруїстичні цінності
10.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Цінність

прийняття

інших людей
Цінність самоповаги

12.
13.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Цінність спілкування

11.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Етичні цінності

8.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Цінність в особистому
4.

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Цінність
3.

Методика «Ціннісні орієнтації»

Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)
Методика «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича (адаптована)

Глобальне

Тест

-

опитувальник
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самоставлення

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.
Пантелєєв) (адаптований)

Самоповага

Тест

опитувальник

-

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.

14.

Пантелєєв) (адаптований)
Аутосимпатія

Тест

опитувальник

-

самоставлення
15.

(В. В. Столін, С.Р. Пантелєєв)
(адаптований)
Очікуване

16.

ставлення

інших

Тест

опитувальник

-

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.
Пантелєєв) (адаптований)
Самоінтерес

Тест - опитувальник самоставлення
(В.

17.

В.

Столін,

С.Р.

Пантелєєв)

(адаптований)
Самовпевненість

Тест - опитувальник самоставлення
(В.

18.

В.

Столін,

С.Р.

Пантелєєв)

(адаптований)
Ставлення інших

Тест

-

опитувальник

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.

19.

Пантелєєв) (адаптований)
Самоприйняття

Тест

-

опитувальник

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.

20.

Пантелєєв) (адаптований)
Самоврядування

Тест - опросник самоотношения
(В.В.

21.

Столин,

С.Р.Пантелеев)

(адаптированный)
Самозвинувачення
22.

Тест

-

опитувальник

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.
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Пантелєєв) (адаптований)
Саморозуміння

Тест

опитувальник

-

самоставлення (В. В. Столін, С.Р.

23.

Пантелєєв) (адаптований)
Самоефективність

Тест (шкала) самоефективності

24.

(адаптований)
Рівень самооцінки

Методика

дослідження

самооцінки особистості С.А. Будассі

25.

(адаптована)
Адекватність самооцінки

Методика

дослідження

самооцінки особистості С.А. Будассі

26.

(адаптована)
Емоційне ставлення до
27.

моральних цінностей

(Н.Щукова)
Цінність інших

Методика «Незавершена теза»

29.

(Н.Щукова)
Суб'єктивне

відчуття

самотності
Активне,

позитивне,

Методика

стійке ставлення до суспільно Програмою
але

суспільно прийнятних норм

дітей

(за
та

недостатньо

«Вибір»

виховання

дітей

(за
та

учнівської молоді України)
Методика

стійке ставлення до суспільно Програмою
прийнятних норм

виховання

Методика

недостатньо стійке ставлення до Програмою
Пасивне,

«Вибір»

учнівської молоді України)

Активне,

33.

Шкала самотності (Д. Рассел, Л.
попелу, М. Фергюсон) (адаптована)

прийнятних норм

32.

відношень

Методика «Незавершена теза»

28.

31.

тест

(М.Єткінд)

Цінність себе

30.

Кольоровий

«Вибір»

виховання

дітей

(за
та

учнівської молоді України)
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Негативне ставлення до
34.

Методика

моральних норм, до суспільно Програмою
прийнятних норм
Рівень

«Вибір»

виховання

дітей

(за
та

учнівської молоді України)
прояву

відповідальності

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

35.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень

прояву

цілеспрямованості

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

36.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень

прояву

доброзичливості

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

37.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень

прояву

акуратності

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

38.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень

прояву

принциповості

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

39.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
40.

Рівень

прояви

Методика

«Вимірювання
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організованості

особистісних якостей учнів середнього
і

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень

прояву

працьовитості

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

41.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень

прояву

колективізму

Методика

«Вимірювання

особистісних якостей учнів середнього
і

42.

старшого

Програмою

шкільного

віку»

(за

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Рівень
43.

самооцінки

скромності

Методика

"Самооцінка

скромності" (за Програмою виховання
дітей та учнівської молоді України)

Рівень

розвитку

громадянських якостей

Методика

"Оцінна

шкала

прояву суспільних і моральних якостей
старших підлітків " (за Програмою

44.

виховання дітей та учнівської молоді
України)
Рівень

розвитку

професійно-моральних якостей

Методика

"Оцінна

шкала

прояву суспільних і моральних якостей
старших підлітків " (за Програмою

45.

виховання дітей та учнівської молоді
України)
Рівень
46.

розвитку

морально-психологічних

Методика

"Оцінна

шкала

прояву суспільних і моральних якостей
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якостей

старших підлітків"

(за Програмою

виховання дітей та учнівської молоді
України)
Гуманістична
спрямованість
47.

Тест «Визначення соціальної
спрямованості особистості учня» (за
Програмою

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Егоцентрична
спрямованість
48.

Тест «Визначення соціальної
спрямованості особистості учня» (за
Програмою

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Соціоцентрічна
спрямованість
49.

Тест «Визначення соціальної
спрямованості особистості учня» (за
Програмою

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Негативна спрямованість

Тест «Визначення соціальної
спрямованості особистості учня» (за

50.

Програмою

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
Соціальна спрямованість
учня
51.

Тест «Визначення соціальної
спрямованості особистості учня» (за
Програмою

виховання

дітей

та

учнівської молоді України)
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Додаток 16 Критерії моніторингового дослідження психічного
здоров'я
№

Критерій
Загальний

1.

обсяг

Методика дослідження

простих

знань,

спрямованість і широта пізнавальних
процесів, ступінь розвиненості основних
пізнавальних функцій

Методика

дослідження

інтелекту Векслера (WISC,
WPPSI) - субтест №1

Уміння робити висновки на основі
життєвого досвіду з опорою на здоровий Методика
2.

глузд,

готовність

до

дослідження

розумової інтелекту Векслера (WISC,

діяльності, самостійність і соціальна WPPSI) - субтест №2
зрілість суджень
Концентрація
3.

кмітливість,

довільної
чіткість

уваги, Методика

оперування інтелекту Векслера (WISC,

числовим матеріалом
Здатність

до

WPPSI) - субтест №3

логічних

узагальнень,

ступінь розвитку логічних здібностей,
4.

дослідження

розвиток абстрагування, здатність до
класифікації, здатність до порівняння й
узагальнення розвиненого понятійного

Методика

дослідження

інтелекту Векслера (WISC,
WPPSI) - субтест №4

мислення
Методика
5.

дослідження

Здатність оперувати словами рідної мови інтелекту Векслера (WISC,
WPPSI) - субтест №5

6.

Якість оперативної пам'яті та активної
уваги

дослідження

інтелекту Векслера (WISC,
WPPSI) - субтест №6

Перцептивні

7.

Методика

здібності,

зорове Методика
дослідження
впізнавання знайомих об'єктів, уміння інтелекту Векслера (WISC,
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диференційованого

важливого

від WPPSI) - субтест №7
другорядного в зорових образах, обсяг
довільної

спостережливість,

уваги,

зосередженість.
Перцептивна
8.

«засвоєння»

увага,

матеріалу,

зорове Методика
дослідження
здатність інтелекту Векслера (WISC,

передбачати події

9.

WPPSI) - субтест №8

Аналітично-синтетичні здібності, Методика
дослідження
інтелектуальний потенціал
інтелекту Векслера (WISC,
WPPSI) - субтест №9

10.

Уміння зіставляти частини і ціле, Методика
дослідження
здатність формування ідеального зразка інтелекту Векслера (WISC,
WPPSI) - субтест №10
Властивості уваги, сприйняття,

11.

дослідження
зорово-моторної координації, швидкість Методика
формування нових навичок, здатність до інтелекту Векслера (WISC,
інтеграції зорово-моторних стимулів

WPPSI) - субтест №11

Аналітично-синтетичні здібності,
вміння
12.

послідовно

вирішувати Методика
дослідження
перцептивні завдання, розуміння змісту інтелекту Векслера (WISC,
дій у заданих рамках, ефективність WPPSI) - субтест №12
роботи оперативної пам'яті

13.

Агресивність

Hand – test

14.

Брак довіри до нових людей, Карта
спостереження
речей і ситуацій
(Д.Стотта) - З / К-1

15.

Ослабленість, зниження настрою, Карта
спостереження
перепади енергії і активності
(Д.Стотта) – С/К-2
Надмірне

16.

занурення

неприйняття почуття любові

в

себе, Карта

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-3
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17.

Тривога за прийняття дорослими і Карта
спостереження
зацікавленість з їхнього боку
(Д.Стотта) – С/К-4
Неприйняття дорослих.

Карта

18.

(Д.Стотта) – С/К-5
Тривога за прийняття дітей

Карта

19.

20.

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-6
Недолік соціальної нормативності Карта

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-7
Конфліктність з дітьми

Карта

21.

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-8
Непосидючість, невгамовність

22.

Карта

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-9
Емоційне напруження

Карта

23.

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-10
Невротичні захворювання

Карта

24.

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-11
Хворобливість

Карта

25.

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-15
Фізіологічні дефекти

Карта

26.

спостереження

(Д.Стотта) – С/К-16
Особливості

27.

спостереження

нейродинаміки,

вікові особливості дозрівання нервової Тест
Тулуз-Пьєрона
системи,
оперативної
пам'яті, швидкість виконання

-

візуального мислення
Розвиток
здатність
28.

до

довільної

уваги,

довільної

концентрації, Тест
Тулуз-Пьєрона
переключення уваги, обсяг оперативної швидкість виконання

-

пам'яті, візуальне мислення
29.

Розвиток

структур

зорово- Візуально-моторний
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моторних функцій
30.

Емоційний стан особистості

гештальт - тест Бендера
Кольоровий тест Люшера
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Додаток 17. Результати моніторингового дослідження психічного
здоров’я вихованців дитячого будинку «Перлинка»
У 2013 році була розроблена Програма моніторингу, до якої увійшли
перераховані вище методики діагностики пізнавальної сфери, емоційно вольової сфери, особистісної та міжособистісної сфер, а також морально етичної сфери. У 2013 році в діагностичній роботі використовувалися методи
діагностики готовності до школи та шкільної адаптації використовувалися
відповідно до діагностичних програм 2012 року, також незмінними
залишилися методи діагностики процесу адаптації. У 2013 році були внесені
зміни до Програми моніторингу - виключена методика «шкала самотності»
(Д. Рассел, Л. Попелом, М. Фергюсон). Цього ж року діагностичні методики
були розподілені згідно з Квадратом здоров’я за І.Д.Бехом.
Результати діагностики пізнавальної сфери, емоційно - вольової сфери,
особистісної та міжособистісної сфер, морально - етичної сфери є основою
Індивідуального маршруту розвитку кожного вихованця, а також дозволяють
фіксувати ефективність корекційно – розвивальної роботи. Результати
щорічної діагностичної роботи дають можливість організувати і скорегувати
види діяльності соціально - психологічної служби, такі як корекційно розвиваюча

робота,

профілактична

робота,

робота

з

педагогічним

колективом.
Моніторингове дослідження проводиться двічі на рік і направлене на
дослідження психологічного та духовного здоров'я (відповідно до "квадрата
здоров'я" за І.Д. Бехом) у вересні та березні відповідно. У моніторинговому
дослідженні беруть участь як вихованці так і педагогічний колектив.
Дослідження психологічного здоров'я проводиться систематично з
урахуванням внесених змін, що дозволяє аналізувати динаміку змін
показників досліджуваних критеріїв.
У результаті проведення психодіагностичного дослідження були
отримані дані, які дозволяють провести аналіз динаміки змін показника
"норми" критеріїв психічного та духовного здоров'я. Слід підкреслити, що
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поняття "Норми" взято у лапки, адже в даному дослідженні беруть участь
діти, які є психічно здоровими тобто вже відносяться до категорії "норма". В
даному досліджені поняття "норма" виступає як показник бажаної (ідеальної)
категорії, яка стане найкращою платформою індивідуально - типологічних
особливостей особистості кожного вихованця, що надасть можливість
якомога успішніше формувати готовність дитини до особистісної та
соціальної самореалізації.
Представлений графік змін показників кожного діагностованого
критерію, який має кількісне вираження. Показники емоційного стану та
поло-рольової ідентичності коректно виражають тільки якісні показники. На
графіку представлений порядковий номер критерію відповідно додатку 3.1.
Даний графік дозволяє провести первинний візуальний аналіз і простежити
позитивну динаміку змін показника процентної вираженості "норми"
досліджуємих критеріїв. Слід зазначити, що крім показника "норми"
діагностували показники "нижче норми" і "вище норми", які не відображені
на графіку.
Мал. 3.1. Порівняння процентного вираження показника "норми"
психічного здоров'я.
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Аналізуючи дані, наведені на графіку, слід зазначити суттєву
позитивну динаміку змін більшості показників. Присутній також і негативна
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динаміка деяких показників. Негативна динаміка пояснюється включенням у
дослідження новоприбулих вихованців, які часто мають педагогічною
занедбаністю, а також діагностика дітей досягли 5-ти річного віку. Слід
урахувати, що більшість вихованців мають мінімальні мозкові дисфункціі та
індивідуальний темп розвитку, тому психологічний та календарний вік дітей
мають деякий розбіг. Аналіз діагностичних даних провозиться згідно
календарного віку, тому динаміка зміни показників не має прямолінійного
характеру. Узагальнюючи динаміку показників, слід вказати її позитивну
спрямованість, що свідчить про регулярну, планомірну, систематичну і
різнопланову роботу всього персоналу дитячого будинку.
У період з 2010 до 2017 р. р. з вихованцями шкільного віку
проводиться

діагностика

моральної

вихованості.

Дана

діагностика

спрямована на вивчення духовного здоров’я дітей. Кількісний та якісний
аналіз духовного здоров’я вихованців базується на результатах методики
«Вибір» (від 7 років) і методики «Самооцінювання скромності» (від 12
років).
Табл. Результати методики «Вибір».
Якісне відношення до моральних Відсоткове вираження
цінностей
Активне, стійке, позитивне

21,21%

Активне, недосить стійке

63,64%

Пасивне, недосить стійке

15,15%

Негативне

0%
Табл. Результати методики «Самооцінювання скромності»

Рівень самооцінювання скромності

Відсоткове вираження

Високий рівень

50%

Середній рівень

37,5%

Низький рівень

12,5%
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Результати якісного аналізу кожного вихованця враховуються при
коригуванні індивідуального маршруту розвитку вихованця.
Під

час

контрольно-узагальнювального

етапу

у

рамках

моніторингового дослідження духовного здоров’я двічі на рік проводиться
діагностика моральної вихованості дітей (березень і вересень) – методики
«Вибір» і «Самооцінка скромності» (Бех І.Д. Психологічні джерела
педагогічної майстерності», 2009), що дозволило оцінити динаміку змін
показників духовного здоров’я.
Динаміка змін показників духовного здоров’я
Критерій

Березень 2015 р.

Вересень 2015 р.

Активне, позитивне,

21,21%

27,6%

50%

60%

стійке відношення до
моральних цінностей
Високий рівень
самооцінювання
скромності
Наведені вище показники свідчать про позитивну динаміку змін
критеріїв духовного здоров’я. Однак, такої кількості критеріїв недостатньо
для повного відображення динаміки змін духовного здоров’я. У зв’язку із
чим, діагностичні методи були доповнені такими методами:
- тест на визначення соціальної спрямованості особистості школяра (від
7 років);
- методика «Вимірювання особистісних якостей учнів середнього та
старшого шкільного віку» (від 12 років);
- методика «Оціночна шкала прояву суспільних і моральних якостей
підлітків і старшого шкільного віку» (від 12 років);
- методика визначення домінуючої гуманістичної (соціоцентричної) або
езопової спрямованості школяра (від 12 років).
Дослідження духовного здоров'я з вересня 2012 року проводиться як
окремий блок діагностики. Представлений графік змін показників кожного
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діагностованого критерію, який має кількісне вираження. Показники
емоційного відношення до морально-етичних цінностей виражають тільки
якісні показники. Даний графік дозволяє провести первинний візуальний
аналіз процентної вираженості "норми" досліджуємих критеріїв.

Мал.3.2. Порівняння процентного вираження показника "норми"
духовного здоров'я.
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Отримані результати свідчать, що найбільш значущими для вихованців
є альтруїстичні цінності, а також в рівній мірі значимі цінність особистого
життя і цінність професійного самовизначення, цінність спілкування та
етичні цінності. Цінність інших людей на сьогоднішній день більш
прийнятна, ніж цінність самоповаги.
Ціннісні
вихованців.

орієнтації
Тому

педколективу

особлива

увага

формують

систему

приділяється

цінностей

психологічному

благополуччю і саморозвитку педагогів.
У моніторинговому дослідженні духовного здоров'я досліджується ряд
єдиних критеріїв, як для дорослих, так і для дітей. Особливий інтерес
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викликає порівняння результатів за даними критеріями. Нижче у таблиці
3.3/6 представлені порівняльні результати.
Табл. 3.7. Порівняння результатів методики дослідження ціннісних
орієнтацій (М.Рокіча).
Ціннісна
орієнтація
конкретн
і цінності
абстракт
ні цінності
проф.
самовизначення
особистіс
не життя
етичні
цінності
цінності
спілкування
цінності
діла
індивідуа
лістичні
конформі
ські
альтруіст
ичні
цінності
самоповаги
цінності
прийняття
ін.
людей

Результати
педагогічного колективу

Результати
вихованців

44,44%

44,44%

44,44%

44,44%

76,92%

76,92%

76,92%

76,92%

76,92%

76,92%

76,92%

76,92%

63,64%

63,64%

76,92%

76,92%

86,67%

86,67%

90,63%

90,63%

63,64%

63,64%

76,92%

76,92%

Аналізуючи дані наведені в таблиці 3.7, чітко видно ідентичність
отриманих

результатів.

педагогічного

колективу

Слід

припустити,

формують

систему

що

ціннісні

цінностей

орієнтації
вихованців.

Спираючись на дане припущення, слід приділяти особливу увагу духовному
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здоров'ю та розвитку педагогів з метою формування бажаної (наближеної до
ідеалістичної) системи цінностей вихованців.
Крім діагностики ключових критеріїв духовного здоров'я, так само
досліджувався і емоційне ставлення вихованців – ступінь значимості в їх
житті та світогляді конкретних понять-цінностей. Наведені нижче результати
отримані при використанні «Кольорового тесту відносин». На сьогоднішній
день вихованці віком від 5 до 12 років не надають результати, які б
відображали загальне ставлення до цінностей особистості. У зв'язку з цим,
було розглянуто результати різних вікових груп.
Табл. 3.8. Результати методики « Кольоровий тест відносин»
Узагальнені результати вихованців молодшого дошкільного віку (5
років)
рівень прийнятності якості
середній рівень прийнятності
нижче середнього
якості
щедрість
відповідальність
індивідуальність
Емпатія
байдужість
нетерпимість
толерантність
повага к себе
дисциплінованість
безвольність
цілеспрямованість
взаємодопомога
справедливість
любов до життя
безвідповідальність
такий як усі
байдужість до ближнього
небажання допомагати іншим
презирство до себе
несправедливість
цінність ближнього
Зневіра
працьовитість
Скупість
нехлюйство
Лінність
Узагальнені результати вихованців старшого дошкільного віку (6 - 7
років)
низьки
рівень
середній
високий
й
рівень прийнятності
рівень
рівень
прийнятності якості
нижче прийнятності
прийнятності
якостей
середнього
якості
якостей
нехлю
байдужість
індивідуальн
відповідаль
йство
ість
ність
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скупіс
ть

справедливіс
ть

взаємодопом
ога

такий як усі

ть
повага

до

себе
небажання
допомагати іншим
байдужість
до ближнього
безвольність

працьовитіс

Щедрість

цілеспрямо
ваність
емпатія

несправедли
вість

цінність
ближнього
безвідповіда
дисциплінов
льність
аність
нетерпимість
толерантніст
ь
презирство к
любов
до
себе
життя
Зневіра
Лінність
Узагальнені результати вихованців молодшого шкільного віку (7 років)
рівень
середній рівень
високий
рівень
прийнятності
якості
прийнятності якості
прийнятності якостей
нижче середнього
безвідповідальніс
Толерантність
щедрість
ть
скупість
Справедливість
відповідальність
нетерпимість
такий як усі
любов до життя
лінність
Дисциплінованіс
взаємодопомога
ть
небажання
Індивідуальність
цілеспрямованніст
допомагати іншим
ь
презирство
до
Працьовитість
себе
несправедливість
цінність
ближнього
безвольність
Емпатія
зневіра
повага к себе
нехлюйство
байдужість
до
ближнього
байдужість
Узагальнені результати вихованців молодшого шкільного віку (8 - 9
років)
рівень
середній рівень
високий
рівень
прийнятності
якості прийнятності якості
прийнятності якостей
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нижче середнього
нетерпимість
Зневіра
щедрість
небажання
повага к себе
любов до життя
допомагати іншим
скупість
Байдужість
нехлюйство
Толерантність
безвідповідальніс
такий як усі
ть
лінність
Відповідальність
презирство
до
Цілеспрямованіс
себе
ть
безвольність
Індивідуальність
несправедливість
Справедливість
байдужість
до
цінність
ближнього
ближнього
Емпатія
Взаємодопомога
Дисциплінованіс
ть
Працьовитість
Узагальнені результати вихованців шкільного віку (10 - 12 років)
рівень
середній рівень
високий
рівень
прийнятності
якості
прийнятності якості
прийнятності якостей
нижче середнього
зневіра
Індивідуальність
щедрість
Цілеспрямованіс
цінність
скупість
ть
ближнього
Дисциплінованіс
нетерпимість
ть
безвольність
Працьовитість
безвідповідальніс
Відповідальність
ть
байдужість
такий як усі
несправедливість
Взаємодопомога
лінність
повага до себе
нехлюйство
любов до життя
байдужість
до
презирство
до
ближнього
себе
Емпатія
Толерантність
Справедливість
небажання
допомагати іншим
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Результати вихованців дошкільного віку свідчать про несформованість
емоційного ставлення до особистісних якостей, про недиференційованістьу
відношенні до цінностей.
Результати вихованців віком до 7 років свідчать про формування
емоційного

ставлення

до

особистісних

якостей,

про

частково

диференційованому відношенні до цінностей, проте недостатньо чітко, що
може бути обумовлено кризовим віком. Найбільш прийнятними вважають
такі якості як щедрість, відповідальність, життєлюбність, взаємодопомога,
цілеспрямованість.
Результати вихованців віком 8-9 років свідчать про формування
емоційного

ставлення

до

особистісних

якостей,

про

частково

диференційованому відношенні до цінностей, проте недостатньо чітко.
Найбільш прийнятними вважають такі якості як щедрість, життєлюбність.
Результати вихованців шкільного віку (з 10 до 13 років) свідчать про
формування емоційного ставлення до особистісних якостей, про частково
диференційоване відношення до цінностей, проте недостатньо чітко.
Найбільш прийнятними вважають такі якості як щедрість, цінність
ближнього, неприйнятні якості не демонструють.
Аналізуючи отримані результати з урахуванням віку вихованців, можна
допустити, що починаючи з молодшого шкільного віку діти високо цінують
щедрість. Однак перевірити дане припущення і більш детально аналізувати
результати можливо після проведення наступних зрізів при більшій кількості
інформації.
У результаті проведення діагностичного дослідження педагогічного
колективу були отримані дані, які дозволяють провести аналіз динаміки змін
показника "норми". Представлений графік змін показників кожного
критерію. На графіку представлений порядковий номер критерію відповідно
додатку 3.3. Даний графік дозволяє провести первинний візуальний аналіз і
простежити позитивну динаміку змін показника процентної вираженості
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"норми". Аналізуючи показники, випливає, що велика частина показників не
зазнала змін. Відсутність динаміки, найімовірніше, викликане стабільністю
психологічного та духовного здоров'я персоналу. Спираючись на отримані
результати можна стверджувати, що кожен представник педагогічного
колективу дитячого будинку є психологічно здоровою і зрілою особистістю.
В

останнє

педагогічного

діагностику

колективу

було

психологічного
проведено

на

та

духовного

IVетапі

здоров’я

експерименту.

Спираючись на отримані результати, на Vетапі в було розроблено програму з
підготовки спеціалиста з розвитку дитину, що буде реалізовуватись під час
VI етапу експерименту.

Наразі найбільше уваги приділяється освіті та

розвитку педагогів, тому в даний момент діагностика педагогічного
колективу не бачиться доцільною. Наступне дослідження педагогічного
колективу планується по закінченню серії семінарів, що потенційно мають
вплинути на психологічне та духовне здоров'я педагогічного колективу. Саме
тоді буде проведено вихідну діагностику з метою визначення дієвості даної
частини програми підготовки спеціаліста з розвитку дитини.
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Щорічно проводиться діагностика психологічної зрілості дошкільнят та
готовності до школи. Кожного року кількість вихованців, які беруть учать у
діагностці

змінюється

відповідно

до

віку

вихованців.

Діагностика

проводиться по «Методу визначення готовності до школи» Ясюкової Л.А. За
результатами

проведеної

діагностики

на

соціально-медико-психолого-

педагогічному консиліумі надаються рекомендації щодо початку шкільного
навчання вихованцями 6-ти та 7-ми річного віку.
Щорічно проводиться діагностична програма адаптації до першого і
п'ятого класів. Результати діагностики адаптації є основою для планування та
проведення корекційної роботи за даним напрямком. З метою профілактики
дезадаптації вихованці старшого дошкільного віку за півроку до початку
навчання в першому класі починають навчання в «нульовому» класі.
Незважаючи на це у вихованців спостерігається дезадаптація. Тому для
майбутніх першокласників починаючи з 2013-2014 навчального року введено
психокорекційнаказкотерапевтична програма «Формування у вихованців
дитячого будинку внутрішньої позиції «Я - школяр».
У процесі проведення діагностичної програми були виявлені труднощі
при переході в середню школу кожного з вихованців, що стало основою для
індивідуальної корекційно-розвиваючої роботи. Особливість даної роботи в
дезінформованості вихованця про цілі роботи тобто перед початком роботи
дитині не оголошується, що зараз будуть вирішуватися його труднощі в
школі, дитина прийшла «просто пограти», відпочити, «побалакати » і т.п.
Напередодні проведення педагогічної ради на тему: «Типи та рівні
педагогічної взаємодії» у 2014р. була проведена діагностика педагогічного
колективу за допомогою методики Томаса К. з метою вивчення стратегії
поведінки в конфліктних ситуаціях.
Мал. Стратегії поведінки педагогічного колективу в конфліктних
ситуаціях.
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9%
20%
соперничество
21%

сотрудничество
компромис
уклонение (избегание)

24%

приспособление
26%

За результатами було проведено обговорення найбільш адаптивної
поведінки у конфліктних ситуаціях та надані необхідні рекомендації.
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