
Практичне заняття № 6 

МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА  

У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ  

План 

1. Соціальна картина учнівського та педагогічного складу шкіл-інтернатів. 

2. Поняття „депривація”, її види, причини виникнення. Соціальний розвиток 

і формування особистості депривованих дітей. 

3. Складові системи розвитку молодшого школяра у закладі інтернатного 

типу: 

− особливості розвитку мовлення вихованців ЗІТ; 

− особливості розвитку комунікації дітей (дефіцит емоційного спілкування, 

емоційних контактів та ділового співробітництва з різними людьми 

призводить до затримки вербалізації);  

− особливості розвитку мислення (дисгармонійність  у розвитку мислення, 

затримка розвитку образного мислення); 

− особливсті розвитку самосвідомості у дітей.  

4. Поняття „деприваційна ретардація”, її характеристика. 

5. Збагачення і розширення конкретно-чуттєвого досвіду вихованців.  

6. Розвиток довільної саморегуляції поведінки, самоконтролю, 

самосвідомості. 

Рекомендована література: 

1. Гошовський Я. О. Закладова  депривація як негативний  чинник онто- і 

соціогенезу дитини / Я. О. Гошовський // Репозитарій Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. – Режим доступу : 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/631/1/%d0%af.%d0%93%d0%be%d1%88%d0%

be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0

%bb%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d

0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f....doc. – Назва з екрана. 

2. Гошовський Я. О. Трансформації біодромального шляху особистості в 

умовах депривації [Електронний ресурс] / Я. О. Гошовський. – Режим доступу : 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5

23.iGWxooom91BbX4AS7ekalkj4tbXgRxL_vgLwqlrFUceS83SdOFCJ9nohDpJ4S52o5Qr_W5

lkVeqsyM8zs9Xf0Mii1hfwaMK1teZjJk8Ub0Gv9lGoyw4z8cg7fMK0To89krHLFIwhK2hC_ba



Bfq2NDal2GHx-KMUELZCViiJYf1Yp9F1x-EXS0fJyBxp5L5hnaNl-h5-

kMpsLQiDYVlkzUQ.5cb81302997c6bf2886ab16e1c51a9d1ad4352e7&uuid=&state=AiuY0DB

WFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6nDKj7aRAxcrMDdCMLaiWqQzPjx5

q_cpD7ugyLDwlPX6uZlFaOc0gVQy79_pIi4wGJG8XGBS5J800VFs12PHtiFXo0zOOs84xIbv

rEwOlqXAPc0d0St96Qww3h2C2rHXcPrWYU1PaMj3Qghw-

QcNnx5YtWONNGdEXqxmVuTeM7piQMcco-NniL2a4aj7VejXIE8Q-xC5N3Rd2qSe-

Em2sduGg_HDw-cSyA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmVOWDdaZ2RfSC1

HMEZrMm1hdEJQSU5BWFZEMzU4WnR2SkI2X1A1X1BqYXVWS1JycEVXOC1BdTJ2

OVJlNjFrcGFZTFVmNEpCNnNNNTl4VWJPX25hUDJQTDljbWJQdXhFNmF6ZlVpd1J2T

XNlSWJReHBzVWszV3VjY29sbUM1Z0c3VFJhV3lzTVFnSU5BYU5lQmRIM3ZiUDFKTE

NudjFZbmc&b64e=2&sign=2051daef99715399b9bfdc8d960c1860&keyno=0&l10n=ru&cts=14

17272890833&mc=6.202895907703437 . – Назва з екрана. 

3. Депривація. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/15931106/psihologiya/deprivatsiya. – 

Назва з екрана. 
4. Депривація. – http://ibib.ltd.ua/deprivatsiya-33475.html. – Назва з екрана. 
5. Красницька, О. В. Профілактика сімейної деривації вихованців 

інтернатних закладів спортивного профілю / О. В. Красницька // Дослідження 

молодих учених у контексті розвитку сучасної науки [Текст] : матетр. ІІІ 

щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. ; за заг. ред. В. О. Огнев̓ юк. – К. : [б. в.], 2013. – С. 174–

179.     http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ua

ct=8&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJR

N%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_fil

e_name%3DPDF%2FNzspp_2013_1_7.pdf&ei=t9p5VJbuFIi-PP-

xgMgG&usg=AFQjCNG1i9xqjaAWBpWJo56-x5JJofTIhQ&sig2=s3-

gOKq7xh1rYckVEEBNGA&bvm=bv.80642063,d.ZWU 

6. Хархан Г. Д. Особливості підготовки дітей-сиріт в умовах інтернатного 

закладу до сімейного життя [Електронний ресурс] / Г. Д. Хархан. – 

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/80/14110-osoblivosti-pidgotovki-ditej-

sirit-v-umovax-internatnogo-zakladu-do-simejnogo-zhittya.html. – Назва з екрана. 

7. http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&c

ad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAHODI&url=http%3A%2F%2Fwww.academiaop

en.ru%2Farticles%2Fimg%2FDoc%2FSbornik_Materialov.docx&ei=0uB5VOf-

NoHOPcS0gTg&usg=AFQjCNGJic5LCng3uuPhzEayOyEacKwnJA&sig2=prB68

VOKvgcKWrjMhj6htg&bvm=bv.80642063,d.ZWU 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Підготовка до діалогу: 

 «Особистісні якості педагога школи-інтернату». 

2. Опрацювання джерел інформації за напрямом: 

 «Складові системи розвитку молодших школярів у різновидах закладів 

інтернатного типу» (інтернатах для дітей-сиріт, інтернатах санаторного типу, 

спеціалізованих інтернатах для обдарованих дітей, інтернатах для дітей з 

особливими потребами). 



Практичні заняття №7-8. 

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ  

У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ  

План. 

1. Креативна освіта у розвитку особистості. 

2. Складові креативної освіти. 

3. Засоби креативної освіти у закладах інтернатного типу.  

4. Методична робота вчителів початкової школи у напрямі креативної освіти. 

Рекомендована література: 

8. Довгань М. Креативна педагогічна освіта як визначальна детермінанта 

розвитку творчої особистості [Електронний ресурс] / М. Довгань. – Режим 

доступу : http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/24/04_dovhan.pdf. – 

Назва з екрана. 

9. Розвиток творчих здібностей та креативного мислення : (реферативний 

огляд видань за період 2006 – 2012 рр.). – Режим доступу : 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad

=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dnpb.gov.ua%

2Fdatas%2Fupload%2Ffiles%2F804616420.doc&ei=7u55VL_jC8m7ygOivoKwB

w&usg=AFQjCNG4SUPx-

NTOjCPRsFEU8JU2dChr9g&sig2=wIEgPFQM55wuaZn02iv9uA&bvm=bv.8064

2063,d.bGQ. – Назва з екрана. 

10. Зиновкина М. М. Многоуровневое непрерывное креативное 

образование в школе // Концепт. – 2012. – № 9 (сентябрь). – ART 12116. – 1,0 

п. л. – URL : http://e-koncept.ru/2012/12116.htm?download. – Гос. рег. Эл № 

ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X.  

11. Барканова, О. В. Методики діагностики одаренности и креативности :  

психологический практикум /  авт.-сост. О. В. Барканова [серия : Библиотека актуальной 

психологи]. –  Вып. 3. – Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2011. – 

196 с.  



(http://www.elib.kspu.ru/upload/documents/books/2013/05/bae7c422907a20cac41bde8f5a431175/

praktikum-metodiki-diagnostiki-odarennosti-i-kreativnosti.pdf). 

12. Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку : матеріали 

тренінгу. – http://poippo.pl.ua/otmz/photo11/1.pdf. – Назва з екрана. 

13. Зиновкина М. М. Многоуровневое непрерывное креативное 

образование и школа : пособие для учителей. – М. : Приоритет-МВ, 2006. – 

48 с. (http://www.pedlib.ru/Books/4/0328/index.shtml?from_page=1). 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Підготуватися до діалогу «Креативний педагог». 

2. Скласти і презентувати план проведення методичного тижня для 

вчителів початкової школи з тем: 

 креативні технології виховання школярів,  

 аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду,  

 визначення його основних ідей для широкого запровадження,  

 аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого 

потенціалу учнів та їх навчальних досягнень; 

 організація огляду-конкурсу «Заклад креативної освіти»;  

 вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при 

визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати  науково 

обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, 

збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, 

зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів 

і матеріальної бази). 


