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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ 

СЕМИКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 
 
Особливо гостро постає питання громадянського виховання перед 

педагогами, які працюють з розумово відсталими учнями, оскільки на шляху його 
вирішення є чимало проблем, пов‘язаних з особливостями психофізичного 
розвитку школярів.  

Зважаючи на це, ми допускаємо, що завдяки громадянському вихованню 
можна зменшити рівень тривожності і емоційної нестабільності у розумово 
відсталих семикласників, формуючи в них відповідні навички громадянина, які 
допоможуть дітям адаптуватися до соціуму. 

Аналіз філософської, історичної, педагогічної літератури свідчить, що 
проблема громадянського виховання молоді завжди посідала провідне місце у 
роботах таких відомих науковців та педагогів, як І.Бех, А.Бєлкін, Н.Буфетов,  
О.Вержиховська, Г. Дульнєв, І.Єременко, М. Кот, Н.Кравець, В.Мачіхіна, 
Т.Пороцька, В.Синьов, В.Сухомлинський та ін.  Так, В.Сухомлинський вважав 
першочерговою умовою формування громадянина організацію емоційно 
насиченого, діяльного (з трудовою основою) життя шкільного колективу, що 
всебічно сприяє розвитку громадянської активності кожного індивіда. 

Громадянське виховання розумово відсталих семикласників може 
відбуватися як на уроках, так і в позаурочний час. Одним з чинників, що 
забезпечує успішність виховання та соціалізації розумово відсталих учнів, 
виступає література, зокрема художня, яка стає носієм соціального досвіду, 
основним пропагандистом знань, умінь, навичок, цінностей та ідей суспільства, 
насамперед соціалізатором для вказаної категорії школярів [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Н.Кравець зазначала, що робота з художніми творами спрямована на 
формування всіх сторін особистості розумово відсталих учнів. Закладені в 
літературі моральні цінності стають орієнтирами на все життя. Читаючи, читач – 
учень створює, за допомогою уявлень світ, який створив автор, і відтворив у творі, 
навчається читанню-спілкуванню. У цьому плані художня література відіграє 
розвитково-корекційне значення [1]. 

Формування в учнів любові до Батьківщини, до рідної мови на прикладах 
кращих літературних зразків української мови, з якими учні знайомляться на 
уроках літератури, художнього читання сприяє у корекції емоційно-вольової 
сфери, у розвитку почуттів прекрасного і естетичного, і насамперед,  виховує 
пошану до рідної землі, до Батьківщини, створюючи підґрунтя для формування 
особистості дитини з розумовою відсталістю як патріота своєї нації. 
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Сюжети народних творів спрямовані на формування в учнів морально-
етичних цінностей, усвідомлення себе як частини великого етносу з величною 
історією. У проведеному експерименті ми поєднали вивчення художніх творів з 
екскурсіями до відомих історичних архітектурних пам‘яток, які є найкращим 
свідченням високої обдарованості наших предків: зображення Києво-Печерської 
лаври, Софії Київської, Золотих воріт, пам‘ятників засновникам Києва, княгині 
Ользі, Ярославу Мудрому і т.д.  Досягнення наших предків надихнуло розумово 
відсталих семикласників і дало можливість дещо повірити у себе, бути 
впевненішими і не боятися творити самостійно [2].  

Щоб художні твори посіли належне місце у формуванні складників 
вихованості патріотичних почуттів в учнів, на уроках української літератури   
створювали проблемні ситуації, які сприяли розумінню учнями старших класів 
суспільно-політичних явищ, змальованих авторами у творах, проводили аналогії 
із сучасністю; через мистецтво слова пробуджували національну свідомість.    

Позитивні результати дало проведення з учнями дискусій на основі 
прочитаних творів, у процесі яких в розумово відсталих семикласників 
формувалось уявлення про те, що людина – сильна особистість, а будь-які 
труднощі загартовують людей. Такий підхід до семикласників виховував любов і 
повагу до рідної землі, формував стійкий імунітет до негативних викликів 
сучасного суспільства.    

Національно-патріотичний аспект у вивчені української літератури 
практично присутній на всіх уроках. Важливим є аналіз поведінки героїв, завдяки 
якому діти краще зрозуміли поняття звичаїв і норм поведінки,  характерні 
українському народу. Інсценізації уривків з творів і народних пісень стимулюють 
не лише формування патріотизму, любові до Батьківщини, а й сприяють 
зміцненню емоційного стану і зниженню тривожного стану у розумово відсталих 
семикласників [2]. 

Отже, виховати патріотів Батьківщини, гідних громадян України 
допомагають твори художньої літератури, з якими учні працюють як на уроках, 
так і в позакласний час. 
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ДИДАКТИЧНИЙ ДИЗАЙН У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 
 
Процес підготовки інженерів-педагогів, що спеціалізуються в галузі 

комп‘ютерних технологій повинен забезпечувати формування професійних 
компетентностей, адекватних сучасному рівню і перспективам розвитку 
інформаційних процесів і систем. Оскільки виробничий цикл в цілому і 
проектування, зокрема, на даний час є неефективними (а інколи й неможливими) 
без застосування сучасних систем автоматизованого проектування, тому вивчення 
дисципліни, що охоплює базові питання автоматизованого проектування є 
необхідністю [1].  


