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ПЕДАГОГІЧНА ІНСТРУМЕНТОВКА СИТУАЦІЙ УСПІХУ 

Щоб учень почував себе у школі добре, він повинен бути впевненим у 
тому, що у провідній своїй діяльності – учінні – він “не гірший за інших”. 
Якщо засвоєння шкільних знань учневі не під силу, ніякі “жалувані” оцінки 
не врятують його від гірких переживань своєї неповноцінності, які тягнуть за 
собою негативне ставлення до школи, небажання учитися. 

А отже, “вихідним для вчителя має бути прагнення добитися, щоб усі 
учні неодноразово пережили почуття справжнього успіху, стверджує 
сучасний дидакт початкової школи О.Я.Савченко, наголошуючи, що “як 
сонце потрібне всьому живому, так і розвитку мотивації учіння потрібні 
стимулююче середовище і цілеспрямований вплив через систему 
педагогічних прийомів” [3, 152]. 

Існує достатня кількість прийомів, користуючись якими вчитель не 
тільки зберігає природне бажання дітей вчитися, а й виводить їх із сфери 
емоційних вражень до того стану, коли дитина не просто хоче вчитися, а не 
може не вчитися. 

Експериментально підтверджені такі прийоми створення ситуацій успіху 
як “вербальна підтримка”, “авансування”, “прихована педагогічна 
інструментовка”, “позитивна оцінка парціального результату”, “здійснена 
радість”, “сімейна радість”, “радість пізнання”, “пізнання себе”, “еврика”, 
“самостійний пошук” та ін. [2]. А.С.Бєлкін, охарактеризувавши прийоми 
створення ситуацій успіху (“даю шанс”, “сповідь”, “прямуй за нами”, 
“емоційний сплеск”, “обмін ролями”, “зараження”, “еврика”, “навмисна 
помилка”, “лінія горизонту”), стверджує, що важко говорити про якісь 
прийоми створення ситуацій успіху, але існує дещо загальне, існують певні 
закономірності, які можна розробити у своєрідний алгоритм педагогічних дій 
[1]. 

Розглянемо, зокрема, прийом “Сходи” або “Стань у ряд”. Мова йде про 
ситуації, коли учитель веде вихованців поступово нагору, піднімаючись з 
ними по східцях знань, психологічного самовизначення, віри в себе, в 
оточуючих. Для такого прийому автор А.С.Бєлкін пропонує такий алгоритм: 

1 крок. “Психологічна атака”. Суть полягає в тому, щоб подолати стан 
психологічного напруження. Створити умови для входження в емоційний 
контакт. 

2 крок. “Емоційне блокування”. Завдання вчителя полягає в тому, щоб 
локалізувати, заблокувати стан образи, розчарування, втрати віри у свої сили. 

Найголовніше – допомогти учневі переосмислити свій неуспіх, знайти 
його причину саме з позиції: “неуспіх – випадковість, успіх – 
закономірність”. Переорієнтувати учня з песимістичної оцінки подій на 
оптимістичну. 

3 крок. “Вибір головного напряму”. Смисл педагогічної дії полягає в 
тому, щоб не тільки встановити вогнище психологічної напруги особистості, 



але й визначити шляхи його нейтралізації. 
4 крок. “Вибір рівних можливостей”. Суть полягає в тому, щоб створити 

умови, за яких школяр, для якого створюється відповідна ситуація успіху, 
має приблизно однакові можливості проявити себе у порівнянні з 
однокласниками. 

5 крок. “Несподіване порівняння”.  
6 крок. “Стабілізація”. Суть полягає в тому, що приємна для окремого 

учня загальна реакція подиву не виявилась поодинокою, щоб несподіваність 
стала звичною. Важливо, щоб “несподівана радість” трансформувалась у 
“здійсненну”, наперед розраховану, підготовлену. 

Алгоритм прийому “Прямуй за нами” для дітей з інтелектуальною 
занедбаністю і лінощами думки розпочинається з діагностики 
інтелектуального фону колективу. Розбудити думку школяра, викликати у 
нього очікування радісної реакції від оточуючих, якщо більшість з них теж 
знаходиться в стані “інтелектуальної сплячки”, якщо в них немає загального 
спрямування на навчання – завдання нереальне. Інколи цей добрий намір 
може викликати негативну реакцію для дитини, оскільки в неї склалися міцні 
стосунки з такими ж як і вона “середнячками”, серед яких вона почуває себе 
емоційно захищеною. 

2 крок алгоритму: вибір інтелектуального спонсора – залучити до 
роботи з учнем старшокласника. Перевага такого спонсорства: реалізація 
почуттів “старшого” і усвідомлення свого інтелектуального “Я”, турбота про 
молодшого – облагороджує старшого. В той же час, слабкий учень, 
приймаючи допомогу старшого учня, відчуває його увагу, не переживає своєї 
принизливої слабкості перед однокласниками. 

3 крок: фіксація результату і його оцінка. Головне тут – одержати 
підтримку дитячого колективу і бажання учня повторити успіх. 

Прийом “Емоційний сплеск” застосовується для дітей, у яких немає 
інтелектуальної занедбаності, але вони збилися з ритму, “втратили себе” . 

Добрі слова вчителя, який всім серцем бажає успіху своєму вихованцеві, 
містять величезний емоційний заряд. Цей прийом – експромт, натхнення, 
справжній емоційний сплеск щирого прагнення учителя допомогти дитині, 
створити їй ситуації успіху. Смисл його в тому, щоб у кожному учневі, 
непримітному, середньому, знайти спосіб запалити заряд інтелектуального 
потенціалу, вивільнити його енергію, перетворити у свого роду ланцюгову 
реакцію, де проникнуте гарячим почуттям слово учителя породжує зусилля, 
зусилля породжують думку, а думка розщеплюється на знання і почуття 
вдячності. В результаті формується віра в себе, віра в успіх. 

Автор цих прийомів, А.С.Бєлкін зауважує, що в педагогічному 
алгоритмі цінність полягає не стільки в тому, щоб дотримуватись 
послідовності всіх операцій, а в тому, щоб постійно піддавати її сумнівам і 
намагатися зруйнувати усталений порядок, шукати нові шляхи, нові 
поєднання дій. Іншими словами, не алгоритм визначає дії педагога, а саме дії 
повинні в кінцевому випадку виявити алгоритм. 

Розкриємо зміст прийому “Позитивна оцінка парціального результату”. 



З тим, щоб забезпечити переживання успіху, не слід порівнювати й 
оцінювати досягнення в діяльності дитини в цілому, оскільки вона буде 
програвати у порівнянні з більш обдарованими, талановитими учнями. 
Відчуттю успіху може сприяти лише якась виокремлена деталь результату, 
найбільш вдала, яскрава, оригінальна, оскільки при виконанні якоїсь роботи 
вдало, саме цим краще всього володіє учень. Інший прийом “Прихованої 
педагогічної інструментовки” – застосовується у складній педагогічній 
ситуації. Його суть –опосередкований вплив особливих неавторитарних 
методів. Дітям надається непомітна допомога. 

Ситуації успіху створюються учителем для всього класу поступово, 
сприяючи покращанню емоційного клімату в колективі, розвитку почуття 
захищеності для кожної дитини. Зокрема, в ситуації успіху “Спільні 
переживания” відбувається реалізація потреби дитини в емоційних зв’язках з 
іншими людьми. Дитина переживає радість від спілкування з 
однокласниками, відчуваючи, що вони помітили її успіх, його схвалює 
вчитель. Досягнутий учнем успіх переживає весь клас, що створює запас 
активності для наступної діяльності. 

Для створення ситуації успіху вчителем може бути застосований метод 
“стратегії формування успіху” (В.А.Крутецький). 

Для дітей, які відчувають певні труднощі у навчанні, підбирають такі 
індивідуальні завдання (за обсягом, вимогами до якості, часом виконання), 
які б вони могли виконати і повірити у свої сили (підготовчий етап, або 
“підбадьорюючий”). 

Перед тим, як дати завдання більш складне, попереджаємо, що зараз 
буде “дуже важке” завдання, і учень може його не виконати, але нехай 
спробує. При цьому, в дійсності, завдання майже не відрізняється від 
попередніх, легких. Таким чином викликаємо учня на “вимушений успіх”. 

А після цього даємо дійсно складне завдання, попереджуючи, що 
розв’язання не на оцінку, оскільки це новий тип. Цей останній етап – етап 
“реального успіху”. 

Таким чином побудований процес організації успіху в учінні 
обов’язково передбачає продумане дозування допомоги учню і заохочення 
його успіхів, завдяки чому дитина з перших кроків навчання має хоча б 
незначні успіхи, які помічає учитель. Переживання успіху закріплює 
внутрішню позицію дитини, стимулює до досягнення подальших успіхів. 

На підставі теоретичного аналізу наукової психолого-педагогічної 
літератури з досліджуваної проблеми і досвіду роботи авторської школи 
В.О.Сухомлинського, вивчення практичного досвіду навчання у сучасній 
школі нами розроблені педагогічні умови формування в учнів відчуття 
успіху в навчанні [4]. 

Розроблена нами методика ґрунтується на загальнопедагогічних і 
дидактичних принципах, а саме: комплексному характері навчання, 
принципах врахування індивідуальних особливостей учнів, зацікавленості, 
свідомості і творчої активності, посильної трудності, розвитку пізнавальних 
сил учнів, позитивного емоційного фону навчання [4, 224-227]. 



Системний підхід до діяльності вчителя з організації ситуацій успіху, 
переживанню учнями відчуття успіху в навчанні дозволяє виділити в ній такі 
етапи: 

І. Визначення мети, цілі, завдань, вивчення умов діяльності. 
На цьому етапі педагог вирішує такі завдання: 
1. Шукає чітку відповідь на питання: Яким є учень? Який рівень його 

розвитку? Яка система заходів необхідна для досягнення учнем успіху в 
навчанні? 

2. Формулює мету і конкретні завдання. При цьому серед завдань, які 
вирішуватимуться, виділяє головну ланку, через яку реалізуватимуться всі 
інші, домагається осмислення конкретних завдань, які повинні: 

а) враховувати рівень розвитку учня; 
б) спиратися на позитивні моменти в навчальній діяльності учня, на його 

інтереси і захоплення; 
в) максимально забезпечити його активність, самостійність, 

ініціативність; 
г) створити умови для гнучкості і широти маневрів; 
д) забезпечити різноманітність, оригінальність, яскравість ситуації.  
II. Планування. 
Етап повинен забезпечити розробку програми діяльності відповідно до 

визначеної мети: 
а) осмислення змісту майбутньої діяльності, виділення її етапів, окремих 

дій; 
б) уточнення зовнішніх і внутрішніх умов досягнення очікуваного 

результату. 
III. Організація навчальної діяльності учнів. 
Педагогіка нагромадила цінний досвід, який необхідно врахувати в 

організації діяльності, що забезпечує успіх у навчанні дітей: 
1. Першочергове завдання вчителя – переконати учнів в їх людській 

цінності. 
2. В основі взаємин учителя і учнів повинна бути єдність поваги і 

вимогливості. 
3. Віра в сили учня, намагання їх розвинути. 
4. Учительський оптимізм по відношенню до кожної конкретної дитини. 
5. Сприйняття дитини такою, якою вона є, відмова від ілюзій, опора на 

дійсне, а не на бажане. 
ІV. Етап безпосередньої діяльності учня. 
1. Учитель сам вірить у формулу “Учень все може” і вселяє цю 

впевненість у дитину. 
2. Викликати в учня ентузіазм з допомогою визнання його достоїнств.  
Краще, якщо учитель спроможний щиро оцінити навіть незначні 

досягнення учнів. Проте, якщо цього вимагають обставини, не зупинятись і 
перед лестощами. Адже лестити - означає говорити людині саме те, що вона 
сама про себе думає. Цей безневинний обман може викликати в учня 
приплив нових сил. 



3. Зробити учіння привабливим. Багато хороших прийомів, як зробити 
важку і непривабливу навчальну діяльність цікавою і бажаною для учнів 
наводиться у роботах відомих педагогів-новаторів. 

4. Дати можливість учневі досягти на початку діяльності успіху, нехай 
навіть незначного. 

5. Пропонувати учням завдання з метою виявлення їх максимальних 
можливостей. 

6. Заохочувати прагнення учнів братися за розв’язання складних задач і 
завдань, допомагати їм вчитися способам їх розв’язання. 

7. Надавати особливого значення зусиллям, прагненням учня 
виконувати завдання, цікавитися, з якими труднощами він зустрічався і як їх 
долав. 

8. Виявляти своє оптимістичне ставлення до можливостей учня, 
особливо якщо його супроводжують невдачі. 

9. Допомагати дитині перевершити саму себе. 
10. Дати учневі шанс. Стимул “ти можеш, ти досягнеш” багатоликий. 
11. Розвивати у дитини почуття компетентності, якомога частіше 

підкреслюючи все, чому вона навчилася і ще чому може навчитися, і не 
фіксувати уваги на її невмінні. 

12. Авансувати позитивні зрушення. 
13. Помічати і радіти, коли учень досягне успіху. 
14. Критикувати, співпереживаючи. 
15. На основі глибоко особистісного позитивного сприйняття учнів 

створювати умови їх максимального емоційного захисту. 
16. Використовувати несподівані ситуації, оскільки спонтанні, випадкові 

стимули абсолютно не гірші за ті, що довго розробляються і ретельно 
плануються  

V. Оцінювання результатів діяльності учня. 
1. Оцінювати учнів неупереджено. Це полегшує реакцію психологічної 

підтримки, на яку має право розраховувати будь-який учень, а тим більше 
відстаючий, “важкий”. 

2. У своїх оцінних судженнях з приводу роботи дитини більше 
спиратися на позитивне, досягнуте, на просування вперед; помилки і невдачі 
розглядати на фоні досягнутого. 

3. Похвала має бути конкретною, точно адресованою. Загальні, безликі 
трафарети не можна порівняти з адресованими саме конкретному учневі 
теплими словами. 

4. Міміка і жести повинні підтверджувати похвалу. 
5. Не хвалити погано зроблену роботу. Така похвала принижує інтелект і 

того, хто цю роботу робив, і того, хто хвалить. 
6. Заохочувати самооцінну і оцінну діяльність кожної дитини, давати їй 

можливість оцінювати свою роботу вголос, висловивши свою оцінку роботи 
товариша. 

7. Слід пам’ятати, якщо емоційне значення заохочення за успіх буде 
сильніше емоційного значення покарання за невдачу, то поступово 



відбувається формування і посилення прагнення до успіху. Якщо ж 
покарання за невдачу більш значуще емоційно, ніж заохочення за успіх, то 
поступово формується бажання уникати невдачі. 

VI. Стимулювання до нового успіху. 
1. Щиро оцінити досягнення учня, визнати його достоїнства. 
2. Демонструвати досягнення. Стимулом до ефективної навчальної 

діяльності є надання об’єктивної інформації про індивідуальний 
пізнавальний прогрес (“система відкритих перспектив” за В.Шаталовим). 

3. Заохочувати бажання досягти визнання. Не треба нехтувати цим 
стимулом, якщо він укорінився у свідомості учня і здійснює на навчальний 
процес сприятливий вплив. 

4. Заохочувати й активізувати прагнення учня покращувати своє 
становище, звертаючись до самолюбства, підкреслюючи можливість 
покращити досягнення. Включити стимул “Я не гірший за інших”. 

5. Обережно підтримувати суперництво, яке більше має нагадувати 
спортивне змагання. 

6. Говорити іноді “треба”. Хоч цей стимул був на протязі довгих років 
майже єдиним у нашій школі, його можливості далеко не вичерпані. 
Обов’язково надавати йому особистісну спрямованість. Школяр повинен 
відчувати задоволення від того, що долаючи труднощі, поступає як доросла 
людина. 

7. Схвалювати успіхи. Слова і жести схвалення адресувати не тільки 
кращим учням, але й усім, хто проявляє старанність у навчальній роботі. 

8. Не ставити одну дитину в приклад іншій. Створювати хорошу 
репутацію учням. 

VII. Аналіз досягнутих результатів. 
1. Виявити зв’язки між явищами, шукати залежності, знаходити причини 

і наслідки. 
2. Встановити, від чого слід відмовитись і що нове внести у наступний 

етап діяльності з формування відчуття успіху. 
3. Долати стереотипи думки, своїх педагогічних установок, що є 

необхідною передумовою творчої роботи з дітьми, доступу до їх складного 
емоційного світу. 

4. Шукати нестандартні рішення. Діяти не тільки за перевіреними 
правилами, але й створювати і перевіряти нові. 
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