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Дорогі друзі!
Я
щиро
вітаю
учасників
всеукраїнського
освітнього
форсайту
«Зміст освіти і освітні практики Нової
української школи»!
За останні роки система освіти України
зазнала багато змін, спрямованих на
підвищення
якості
освіти.
Ухвалено
Концепцію
нової
української
школи,
розробляються
нові
Державні
освітні
стандарти, оновлюються навчальні плани і
навчальні програми, створюються підручники
нового покоління, що зорієнтовані на школу і
випускника ХХІ століття.
Сьогодні 43 тис учнів початкової школи Полтавщини навчаються в Новій
українській школі.
Нагадаю ключові напрями реформи:
1) оновлення змісту освіти і стандартів,
2) партнерство між школою та батьками,
3) створення нового освітнього простору.
Ми добре розуміємо, що всі ці елементи сходяться на вчителеві, і саме від
нього залежить, як успіх реформи загалом, так і успіх кожної окремої дитини.
Учителі – ВАЖЛИВІ!! Учитель, який отримав свободу навчати, має
отримати й свободу навчатися. Тож, сучасний учитель має постійно
змінюватися і розвиватися.
Тож першочергове завдання нашого інституту – допомога вчителю.
Допомогти перевчитися, переналаштуватися, переорієнтуватися в цінностях і
завданнях, допомогти виконати норми затвердженого стандарту, дати знання
методик, а також дати професійну підтримку для реалізації нових амбітних
освітніх стандартів.
Четвертий рік поспіль ми працюємо над реалізацією завдань Дорожньої
карти реформи початкової освіти Полтавщини в контексті професійного
розвитку вчителя (2017–2022 рр.). Згаданий документ є результатом ПОІППО
ім. М. В. Остроградського,
Полтавського
національного
педагогічного
університету імені В. Г. Короленка, Кременчуцького педагогічного коледжу
ім. А. С. Макаренка та освітян-практиків області.
В інституті ми створили навчальну аудиторію, де максимально зібрали
всю дидактику класу НУШ, створили новий освітній простір, організували
відкриту бібліотеку нових підручників і посібників та методичних напрацювань
учителів-новаторів.
Оновлено традиційну систему підвищення кваліфікації вчителів
початкових класів. Відбувається постійний моніторинг запитів і потреб учителя.
Як результат, у рамках курсів підвищення кваліфікації проходять нові експрестренінги з тих питань, які на сьогодні є актуальними, а саме:
6
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

дослідження нових підходів до навчання,
опанування сучасними методиками,
інтеграція освітнього процесу,
як створити безпечне середовище,
як стати сучасним учителем,
як говорити з батьками,
як уникнути професійного вигорання і ще багато чого.
Налагоджена тісна співпраця з науковцями Академії педагогічних наук
України, викладачами Полтавського державного педагогічного університету
ім. В. Г. Корленка, авторами нових програм, підручників і посібників. Стало
доброю традицією проведення авторських семінарів.
Підготовлено команду регіональних тренерів із упровадження Концепції
НУШ в закладах освіти області, які успішно організували навчання вчителів
НУШ. На сьогодні 3953 педагоги Полтавщини є сертифікованими учителями
НУШ. Також підготовлено до роботи 859 учителів іноземної мови, 286 учителів
інтегрованого курсу «Мистецтво», 574 заступники директорів та 570 директорів
закладів загальної середньої освіти.
У вересні наші першокласники знову одержали надзвичайний подарунок:
конструктор ЛЕГО (набори LEGO «6 цеглинок» та набори LEGO Plau Box).
Навчання з ЛЕГО – це знайомство з навколишнім світом за допомогою гри,
розвиток мислення і творчості.
Учитель не залишиться на одинці зі своїми сумнівами і проблемами.
На виконання відповідних наказів Міністерства освіти і науки України
нами підготовлено 32 супервізори-наставники, які готові здійснювати
психолого-педагогічний та методичний супровід учителів НУШ.
У 2019 році стартував пілотний проєкт Сертифікації вчителів.
У
Полтавській області до сертифікації долучилися у 2019 році 21 учитель
початкових класів, у 2020 році – 45. Серед учасників сертифікації від області є
в нас і досить досвідчені педагоги, і молоде покоління зі стажем роботи 2-3
роки. Тому сподіваємося, що принцип добровільності в області дотримано
сповна. Ті вчителі, хто успішно проийшов цю сертифікацію – це «агенти змін»
сучасноії шкільноії освіти.
Інститут – координатор упровадження пілотного проєкту Державного
стандарту початкової освіти у 4-х школах області. Це – Спеціалізована
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 імені В. О. Нижниченка з
поглибленим
вивченням
предметів
суспільно-гуманітарного
циклу
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Кременчуцький НВК –
ліцей інформаційних технологій №30 імені Н. М. Шевченко, Решетилівська
загальноосвітня школа І ступеня Решетилівської районної ради Полтавської
області, Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 Полтавської
міської ради Полтавської області).
Проєкт завершується. Ми маємо перші результати, перші успіхи,
розуміємо проблеми і шукаємо їх шляхи вирішення.
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В упровадженні державних стандартів освіти НУШ вся українська освіта
знаходиться тільки на початку шляху. І ніякого цілісного досвіду їх реалізації в
країні ще не існує. А тому нікому не відомі ні результативність освоєння
стандартів, ні тим більше ефективність. З метою якнайшвидшої допомоги
вчителям області ми розпочали роботу з упровадження Державного стандарту
базової середньої освіти в 5-му класі. Проведені перші два заходи у рамках
інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня з упровадження
Державного стандарту базової середньої освіти:
– міжрегіональний нетворкінг для педагогів пілотних шкіл Полтавської та
Тернопільської областей «4 роки – 4 кроки НУШ»;
– обласний науково-практичний семінар «Реалізація Концепції НУШ у 5
класі: пілотуємо разом».
Виклики (новації), передбачені Державним стандартом базової середньої
освіти, які треба усвідомити і «прийняти» вчителю:
– циклічність навчання (2 цикли навчання, 5-6 клас – адаптаційний, 7-9
клас – базове предметне навчання);
– інтеграція (нові предмети, нові курси, широка і вузька інтеграція);
– оцінювання досягнень здобувачів освіти (формувальне оцінювання,
«індексація» результатів навчання);
– варіативність типових освітніх програм тощо.
Реалізацію потрібно починати з учителя. Реалії такі, що переважна
більшість освітян відчуває труднощі у проходженні цього шляху.
Це виявляється у: 1) небажанні виходити із зони комфорту; 2) гострому
дефіциті часу у всіх вчителів; 3) відсутності апробованого навчальнометодичного забезпечення, що відповідає вимогам стандарту; 4) невмінні
аналізувати власні професійні проблеми/потреби, пов’язані із впровадженням
ідей НУШ.
Державний стандарт базової середньої освіти педагогічне співтовариство
здебільшого сприймає конфліктно. Ми (ПОІППО) розуміємо, що в цій ситуації
маємо діяти на випередження. І першочергове завдання вбачаємо в організації
підвищення кваліфікації педагогів:
– розробленні нових курсів та програм з підвищення кваліфікації вчителівпредметників базової школи, керівників ЗЗСО;
– поетапній (каскадній) перепідготовці вчителів;
– організації очних (офлайн) тренінгів для педагогів області;
– підтримці вчителів упродовж впровадження нового стандарту базової
середньої освіти.
І насамкінець.
Шановні колеги!
Наш захід має несподівану назву – форсайт. У перекладі з анлійської
форсайт – це «погляд у майбутнє», спільний процес побудови бачення
майбутнього, націлений на підвищення якості прийнятих у цей момент рішень і
прискорення спільних дій.
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Термін «foresight» вперше вжив письменник-фантаст Герберт Уеллс у
1930 р. Виступаючи на ВВС (Британська мовна корпорація) він запропонував
ввести особливу спеціальність – «професор передбачення», який подібно
історику буде аналізувати і знаходити застосування майбутнім технологічним
відкриттям.
Сьогодні пригадуються віщування всесвітньо відомого письменника і
філософа Станіслава Лема, який свого часу порушував проблеми віртуальної
реальності, нанотехнологій, штучного інтелекту: «Ми знаходимося на
поворотному пункті історії знарядь праці, які виникнувши у сфері праці
фізичного, переступають його межі і вдираються до сфери розумової праці
людини. «…» Будь-яку загрозу для цивілізації можна звести або до невміння
опанувати суспільними силами, або ж до невміння опанувати силами
Природи». Тоді, у 60-х роках минулого століття ці питання складали виняткову
прерогативу наукової фантастики, але вже через 30–40 років перейшли до
розряду активно розроблюваних наукових проблем.
Шановні колеги! Щиро сподіваюся, що наше зібрання – освітній форсайт
– стане потужним імпульсом до створення бажаного образу нашого
майбутнього у галузі освіти, визначення стратегій його досягнення.
У роботі всеукраїнського освітнього форсайту беруть участь: дійсний
член Академії Наук України, доктори наук, професори, кандидати наук,
методичні працівники, педагоги, аспіранти, студенти.
Форматом заходу передбачено пленарне та секційні засідання.
Бажаю, щоб нашим горизонтом було не тільки дослідження майбутнього,
але й досягнення порозумінь у діалозі між науковцями і практиками,
громадськістю й експертами.
Усім нам плідної роботи, цікавої дискусії, нових можливостей у
професійній діяльності та подальших успіхів!
З повагою –
голова організаційного комітету,
директор Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського,
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Вельмишановні
колеги, учасники та гості!
Від імені Національної академії наук
України, Інституту педагогіки Національної
академії наук України, кафедри методики
змісту освіти Полтавського обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти ім. М. В. Остроградського та від себе
особисто радо вітаю Вас із відкриттям
всеукраїнського освітнього форсайту «Зміст
освіти та освітні практики нової української
школи».
Термін «освіта» походить від «світ»,
який філософами розглядається як сфера
прояву тотально діючих на всі об’єкти
«світу» єдиних закономірностей (С. Кримський). Без інтеграції елементів освіти
на основі єдиних, спільних для них закономірностей науки не досягти
цілісності знань, їх розуміння учнями, умов формування високих рівнів
інтелекту.
Досягнення всебічної якісної освіти для всіх іще раз підтверджує думку
про те, що освіта є одним із найпотужніших і перевірених засобів сталого
розвитку.
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського – флагман у розбудові системи освіти в Україні.
Більше 30 років в освітній процес школи ми впроваджуємо модель освіти
сталого розвитку «Довкілля». Освіта для сталого розвитку «Довкілля»
відзначається цілісністю змісту та сучасним підходом до організації
навчального процесу. Цей підхід включає переорієнтацію навчання з передачі
інформації на технологію формування в учнів життєствердного образу світу, в
кінцевому рахунку – життєствердної моделі світу і сталого розвитку
суспільства. Життєствердний образ світу має формуватися в учнів одночасно із
здатністю їх взаємодіяти з об’єктами довкілля відповідно до принципу
соціоприродної справедливості. Згідно цього принципу всі природні системи, в
тому числі і соціосистема, мають право на сучасне і майбутнє життя.
Щиро бажаю Вам упевненості, творчої наснаги, вдалих партнерських
зустрічей і невтомності у новаторському пошуку та примноження його
результатів!
З повагою –
дійсний член НАПН України,
професор кафедри методики змісту освіти
Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського,
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НОВИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ
В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Розділ 1. Зміст освіти в Новій українській школі

Розділ I
ЗМІСТ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ШКОЛІ
УДК 373.015:[159.922:7
Н. М. Атаманчук
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНІК
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Українська освіта потребує нових підходів до навчання учнівської молоді.
Сьогодні змінються духовні орієнтири, деформуються цінності сімейного
виховання, у засобах масової інформації бачимо занадто часті прояви агресії,
антигуманних тенденцій, зростають вроджені та хронічні захворювання дітей.
Названі зміни стимулюють сучасного педагога до створення таких умов, які
можуть корегувати ці прогалини. Наразі постає потреба у підборі додаткових
технік, які допоможуть педагогу краще комунікувати з учнівською молоддю.
Немає сумнівів, що сучасні школярі, потребують інноваційних методів
навчання. Великий інтерес у цьому контексті представляє арт-техніка, тому
вивчення і використання безпосередньо цієї галузі як інноваційного методу
передбачає впровадження в сучасній освітній простір ефективних методик.
Педагогічна практика показує, що однією із найдієвіших інновацій
останніх років стали арт-техніки, які є помічником у різних галузях, їх можна
застосовувати із дітьми різного віку та практично на будь-яких навчальних
предметах. Використання в осітньому процесі арт-технік надає можливості
виявляти творчий потенціал кожної особистості та відшукати ресурс для
подальшого розвитку.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень (Л. Виготський, О. Ізотова,
О. Нікіфорова) дає підстави стверджувати, що арт-терапія сприяє підвищенню
рівня самооцінки, зниженню тривожності, учить позбавлятися негативних
емоцій і є дуже ефективним методом діагностики, психокорекції та реабілітації.
Багато цікавих та корисних методик, творчих доробок пропонують
педагогам такі дослідники: С. Андрейчин, О. Ващенко, Н. Вернікова,
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О. Вознесенська, М. Докторович, Л. Злочевська, А. Капська, М. Киселева,
З. Кодая,
К. Орфа,
З. Ленів,
М. Леонтович,
М. Лукашевич,
І. Мигович, В.Назаревич, Г. Побережна, В. Ємельянов, О. Стрельнікова,
Л. Тюптя, В. Петрушин, Н. Полякова, О. Тараріна, Є. Холостова, А. Чуприков,
В. Шахрай, С. Яланська, Т. Яценко та інші.
Для конкретизації поняття «арт-техніки» представимо висвітлення
наукової дефініції «арт-терапія» науковцями (табл.1) [1].
Таблиця 1
Сутність поняття «арт-терапія»
Визначення сутності поняття «арт-терапія»
Метод
«зцілення»
за
допомогою
творчого
самовираження.
Метод розвитку та зміни свідомих та несвідомих сторін
психіки особистості за допомогою різних форм та видів
мистецтва.
Метод розвитку та зміни свідомих та несвідомих сторін
психіки особистості за допомогою різних форм та видів
мистецтва.
Використання засобів мистецтва для передачі почуттів та
іншого змісту психіки людини з метою зміни структури її
світовідчуття.
Засіб психологічної гармонізації і розвитку людини через
її заняття художньою творчістю. А оскільки – вона є
терапією шляхом творчого самовираження, то ця
властивість відкриває практично безмежні можливості
для особистісного розвитку.
Область, яка використовує невербальну мову мистецтва
для розвитку особистості як засіб, що дає можливість
контактувати з глибинними аспектами нашого духовного
життя.
Способи та технології реабілітації осіб засобами
мистецтва та художньої діяльності.

Джерело
Є. Вознесенська
[2]
М Киселева
[3,
с.15]
М. Киселева
с.15]

[3,

М. Лібман [4]
Л. Повстян [5, с.
37–46]

І. Сусаніна [6, с.4]

О. Титаренко [7]

Таким чином, на основі аналізу різних підходів науковців до поняття «арттерапія», під арт-техніками ми розуміємо інноваційну освітню технологію,
що поєднує прийоми, які необхідно здійснити для активізації внутрішніх
ресурсів особистості та підвищення її адаптаційних здібностей за
допомогою мистецтва.
Для освітнього процесу Нової української школи арт-техніки є новим,
цікавим і дещо незвичайним напрямом, що тільки формується, і сьогодні
лише починає розвиватись, швидко отримуючи все більше прихильників,
розширюючи свої території. Важливо відмітити, що у сучасному освітньому
просторі все більше зростає інтерес до арт-практик, як методу, який допомагає
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особистості досягти внутрішньої цілісності, подолати внутрішньо-особистісні
конфлікти за допомогою творчості.
Мета статті полягає в узагальненні науково-теоретичних та практичних
поглядів щодо з’ясування ефективності використання педагогами арт-технік в
навчальному процесі Нової української школи.
Надзвичайно важливо для педагогічних працівників створити свою
систему роботи, показником якої стане самореалізація особистості. Зробивши
вдалий вибір щодо використання арт-технік у роботі з учнівською молоддю,
зможемо не тільки підвищити зацікавленість до навчання, а й сформуємо
здоров'язберігаючі компетентності. Через творчість особистість може
«виплеснути» негативне та отримати позитивні емоції, відновити емоційну
рівновагу.
А. Пасічніченко наголошує, що формування творчої особистості є одним із
актуальних виховних завдань, оскільки життя в сучасному інформаційному
просторі, вимагає від людини уникання шаблонності, стереотипності дій,
розвитку таких індивідуальних особливостей мислення, як гнучкість,
самостійність, здатності приймати нестандартні рішення, винахідливості,
нестандартного підходу до вирішення проблем [8, с. 286].
Розглянемо арт-техніки доцільні для використання педагогами у
навчальній роботі з учнівською молоддю.
Казко-техніка – передбачає створення казкового сюжету.
Застосовується для: розвитку комунікативних, творчих умінь, емпатії,
самостійності, створення доброзичливої атмосфери в колективі, підвищення
самооцінки особистості, допомагає долати страхи та невпевненість.
Ізо-техніка – напрямок арт-техніки, що передбачає у своїй роботі методи
образотворчого мистецтва.
Застосовується для: зняття стресових станів, психічної напруги,
позбавлення страхів і неврозів, розвантаження нервової системи, заспокоєння.
Арт-буки – рукотворні книги, щоденники, оформлені ескізні блокноти,
малюнки зібрані в один зошит або блокнот. Відмінністю арт-бука від
звичайного щоденника є те, що в ньому разом зі звичними записами
поєднуються малюнки, різні пам'ятні предмети: фотокартки, листочки з дерев,
різні обгортки тощо.
Застосовується для: розвитку емоцій, почуттів, творчості, зниження
тривоги, підвищення самооцінки.
Колажо-техніка – передбачає велику свободу виконавця у створенні
творчого продукту, наприклад, наклеєні картинки можуть виходити за край
основи, наклеюватись один на одного тощо. Якщо відсутні ножиці, картинку
можна «витинати» руками, надаючи бажаної форми.
Застосовується для: активізації діяльності мозку та включення в роботу
уваги, фантазії, пам’яті, вираження думок, ідей, поглядів, свого розуміння теми.
Пісочна-техніка – природна і доступна для кожної особистості форма
діяльності.
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Застосовується для: самовираження, творчого розвитку, відчуття довіри
до навколишнього світу та безпеки у ньому, бажання відкривати щось нове
самостійно, розкриття індивідуальності кожної особиситості.
Гудзико-техніка –доступна для кожної особистості форма діяльності.
Застосовується для: розвитку пізнавальних процесів, координації рухів,
спритності рук, творчості, фантазії, покращення діяльності серцево-судинної і
травної систем, зменшення емоційного напруження, активізації процесів
сприймання різних видів чутливості просторового орієнтування.
Рекомендуємо вчителям творчо підходити до планування занять та їх
проведення. З цією метою на різних етапах занять радимо використовувати арттехніки.
Включення мистецтва до навчального процесу Нової української школи –
важлива складова формування мотивації до навчання учнів, зацікавленості
навчальною діяльністю завдяки внесенню елементів новизни.
Створюючи творчий продукт на занятті, учні психологічно розковуються,
а це сприяє легшому, швидшому і приємнішому засвоєнню навчального
матеріалу. Виконання арт-практик формує культуру особистості, зокрема
культуру мовлення, поведінки, спілкування, міжособистісних стосунків; навчає
учнів розв’язувати різнопланові творчі завдання, художньо самовиражатися й
розвивати приховані таланти, розуміти себе та інших, долати бар’єри в
емоційному спілкуванні, знизити почуття тривоги.
Отже, немає сумнівів, що арт-техніки мають використовуватися
педагогами в навчальному процесі як ефективна інноваційна технологія, яка
здійснює безпечний, позитивний вплив на психічне, соціальне здоров’я
учнівської молоді за допомогою мистецтва.
Існує багато арт-технік і тільки педагог може їх підбирати та інтегрувати зі
змістом уроків з різних предметів.
Арт-техніки є відносно новим напрямом з величезним потенціалом у
роботі з учнівською молоддю в умовах освітніх закладів різних типів, тому
мають перспективи стати обов’язковою, хоч дещо особливою складовою
освітнього процесу.
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Ніна Михайлівна Атаманчук
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНІК В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Дослідження присвячено проблемі впровадження інноваційних освітніх
технологій педагогами Нової української школи. Наголошено на ефективності
використання арт-технік у роботі з учнівською молоддю. Обґрунтовано дієвість
мистецтва як розвивального інструментарію в навчальному процесі Нової
української школи. Запропоновано арт-техніки для використання учителями в
освітньому процесі.
Ключові слова: педагог, учнівська молодь, арт-техніки, освітній процес, Нова
українська школа.
Исследование посвящено проблеме внедрения инновационных образовательных
технологий педагогами Новой украинской школы. Отмечено эффективность
использования арт-техник в работе с учащейся молодежью. Обоснованно
действенность искусства как развивающего инструментария в учебном процессе
Новой украинской школы. Предложено арт-техники для использования учителями в
образовательном процессе.
Ключевые слова: педагог, учащаяся молодежь, арт-техники, образовательный
процесс, Новая украинская школа.
The research is devoted to the problem of introduction of innovative educational
technologies by teachers of the New Ukrainian school. Emphasis is placed on the
effectiveness of the use of art techniques in working with student youth. The effectiveness of
art as a development tool in the educational process of the New Ukrainian School is
substantiated. Art techniques are offered for use by teachers in the educational process.
Key words: teacher, student youth, art techniques, educational process, New
Ukrainian school.
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УДК 37.014.3:374.7(070.432)
О. О. Буйдіна
РЕФОРМА ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЇ
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
«Я цікавлюсь майбутнім тому, що збираюся провести там всю решту свого
життя». Ці слова відомого американського дослідника Чарльза Франкліна
Кеттерінга досить вдало, на нашу думку, посилюють розуміння змісту поняття
«форсайт», як технології визначення можливого майбутнього, створення його
бажаного образу та визначення стратегій його досягнення. Але уявлення про
майбутнє як для кожного окремо, так і для всього людства, не менш важливе,
ніж уявлення про своє сьогодення і минуле, адже настання конкретного
майбутнього залежить від дій, зроблених сьогодні. Майбутнє творимо: воно
залежить від прикладених зусиль!
Викликом у нашій роботі є розбудова Нової української школи:
пілотування нових підходів до організації освітнього процесу, забезпечення
кожній дитині рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти та
безпечне, сучасне, здорове, комфортне, інклюзивне та мотивувальне для всіх
учасників освітнього процесу середовище.
Це стратегічна мета. Шлях до неї – це ряд реальних кроків, уміння
відповісти на запитання: «Як змінити те, що я можу змінити тут і зараз, і тільки
тими засобами, якими володію?».
Мета публікації: продемонструвати практичні заходи, ініційовані і
зреалізовані кафедрою методики змісту освіти, спрямовані на розвиток
головних пинципів Нової української школи.
Нова українська школа пов’язана із новим змістом освіти, який
наближений до практики [2].
Процитуємо Ісаака Нютона: «Якщо я бачив далі інших, то тільки тому, що
стояв на плечах гігантів». Ми пишаємося тим, що в нашому інституті працює
дійсний академік Національної академії наук України, «Заслужений діяч науки
і техніки України» Віра Романівна Ільченко. Вона є автором моделі освіти
сталого розвитку «Довкілля», яка існує в освітньому просторі більше 20 років.
Цю роботу у 2014 році на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –
2014» у номінації «За вагомий науковий внесок в інноваційний розвиток
національної освіти» було відзначено Золотою медаллю.
У 2019 році професор кафедри Ільченко В. Р. стала лауреатом премії імені
Володимира Вернадського у номінації «Наукова діяльність на підприємствах, в
установах та організаціях». Премія заснована Полтавською обласною радою з
метою розвитку науки.
Щодо самої моделі освіти сталого розвитку «Довкілля». Ця модель –
приклад освіти, яка вчить, по-перше, жити в реальному світі, по-друге,
реагувати на зміни, по-третє, критично мислити і, по-четверте, бути
розвиненою творчою особистістю. Модель, яка дає змогу відображати цілісну
систему сприйняття світу, є реальним шляхом до формування в молодої
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людини ключових компетентностей, які відповідатимуть не теоретичному
«знаю що», а практичному і дієвому «знаю як».
Реформування системи освіти вимагає формування в учнів
компетентностей
дослідно-експериментальної,
конструкторської,
винахідницької діяльностей, необхідних на різних рівнях освіти. Отже, ми
ставимо перед собою завдання, яке стосується науково-методичного супроводу
заходів із питань STEM-освіти в області.
Упровадження STEM-освіти на Полтавщині здійснюється відповідно до
Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні і розвивається за
такими напрямами, як освітня робототехніка, ІТ-технології, проектнодослідницька діяльність.
Робототехніка – це прикладна наука, що займається розробленням
автоматизованих технічних систем. Навички, які отримують учні у процесі
навчання
сприяють
розвитку
конструкторських,
інженерних
та
загальнонаукових навичок, допомагають по-іншому подивитися на питання,
пов’язані з вивченням природничих наук, інформаційних технологій і
математики, забезпечують залучення учнів до науково-технічної творчості.
У 2017 році кафедрою методики змісту освіти було ініційовано і
розроблено програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня
«Методична система впровадження освітньої робототехніки в дошкільному та
загальноосвітньому навчальних закладах». Базові навчальні заклади
експерименту – заклади загальної середньої і дошкільної освіти
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
Актуальність і доцільність експерименту спрямовані на розв’язання
суперечності між помітним розвитком робототехніки в країні та відсутністю
компоненту освітньої робототехніки в сучасній системі освіти. Варто
зауважити, що зазначений проєкт, крім теоретичного обґрунтування,
розроблення і експериментальної апробації методичної системи впровадження
освітньої робототехніки, націлений на вирішення ряду практичних задач.
Основні з них стосуються розроблення науково-методичного супроводу
освітнього процесу у дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах
із використанням освітньої робототехніки та його навчально-методичного
забезпечення.
Результатом експериментальної діяльності є перемоги робототехніків із
міста Горішні Плавні упродовж останніх років на змаганнях різного рівня:
міжнародних (наприклад, І місце на Всесвітньому фестивалі FIRST
Championship 2019 у Х’юстоні, США у категорії «Основні цінності» –
«Inspirational Award»), всеукраїнських (наприклад, кубок на фестивалі FIRST
LEGO League Junior у 2019 році, що відбувся в рамках Всеукраїнського етапу
міжнародного чемпіонату FIRST LEGO League та в рамках Всеукраїнського
фестивалю «ROBOfirst – більше ніж роботи») і обласних.
Особливим принципом наскрізного STEM-навчання є інтеграція змісту.
Із 2018 року викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво і
координацію інтегрованого курсу «Природничі науки». Основна ідея курсу –
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перехід до компетентнісної моделі STEM-навчання та один із шляхів реалізації
профільного навчання в старшій школі. В області учасниками цього
експерименту є 7 закладів освіти. Викладачі кафедри є авторами однієї із
чотирьох експериментальних навчальних програм та навчально-методичного
забезпечення для реалізації зазначеного курсу.
У 2019 році нами розпочато роботу щодо реалізації дослідноекспериментальної діяльності регіонального рівня «Упровадження методики
предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в освітній процес закладу
загальної середньої освіти» на базі Наукового ліцею №3 Полтавської міської
ради. За мету дослідження визначено: експериментально перевірити вплив
методики предметно-мовного інтегрованого навчання (методики CLIL) під час
вивчення предметів циклу MINT (математика, інформатика, природознавчі
науки, технології) на формування ключової компетентності «здатність
спілкуватися іноземними мовами» та готовність учнівської молоді до науководослідницької діяльності.
Партнерство між учасниками освітнього процесу.
Утілення ідей педагогіки партнерства можливе через подолання
інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин
між школою, родиною і громадою [2; 3]. Реалізація цього напряму
здійснювалася шляхом участі викладачів кафедри у трьох міжнародних освітніх
проєктах: «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»
(швейцарсько-український проєкт), «Створення безпечного та дружнього
середовища в школах: планування й організація роботи з попередження
насильства» (підтримується Save the Children International у Косово від
Шведського агентства з міжнародного розвитку), «Мости партнерства задля
розвитку громади» (німецько-український проєкт).
Навчально-методичне забезпечення реалізації цих проєктів включає
методичні рекомендації, посібники, спецкурси, які розроблені в Україні, у т.ч. й
працівниками кафедри: методичний посібник «Людина і громада: громадянська
освіта як ресурс розвитку місцевого самоврядування»; методичні рекомендації
з використання матеріалів курсу «Освіти для демократичного громадянства та
Освіти прав людини» в освітньому процесі (для класних керівників і вчителів
початкової школи); поурочні плани з навчальних предметів «Українська мова»
(1 клас), «Основи здоров’я» (2, 4 класи), «Я у світі» (3-4 класи) тощо.
Умотивований учитель, який розвивається професійно, любить свій
предмет, фахово його викладає [2].
Реформою НУШ передбачені зміни в процесі і змісті підготовки вчителя.
Діяльність кафедри спрямована на розширення вибору освітніх послуг педагогів
для задоволення їх професійних потреб.
З-поміж яскравого:
1) з метою реалізації в освітньому процесі ключових ідей освітньої
реформи «Нова українська школа», у рамках інноваційного освітнього проєкту
«Фінська підтримка реформи української школи», на виконання Професійного
стандарту «Вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти»
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розроблено програми спеціальних курсів для педагогічних працівників.
Тематика спецкурсів розмаїта. Це «Педагогіка початкової школи:
багатодисциплінарне навчання, підтримка з метою забезпечення мотивації та
участі учнів», «Навчання, орієнтоване на результат. Справедливе оцінювання»,
«Як розробляти індивідуальні траєкторії навчання: плануємо період навчання»,
«Інноваційне бачення змісту сучасної освіти. Модернізація освіти та навички
нового покоління» тощо;
2) у 2018 році з ініціативи кафедри було організовано роботу Школи
заступника директора опорного закладу освіти «Педагогічний поступ»,
координація діяльності якої є невід’ємною складовою нашої діяльності і
відображається в таких напрямах: забезпечення і підтримка навчання, виховання і
розвитку учнів, планування та організація освітнього процесу, створення освітнього
середовища в умовах реформування. У 2020 році Школа налічує 35 учасників,
інформаційний і методичний супровід яких здійснюється через сайт «Школа
«Педагогічний поступ»;
3) на допомогу педагогам області щодо здійснення інноваційної діяльності
укладено й розміщено на сайті ПОІППО (URL: http://poippo.pl.ua/nml/elektronnivydannia-poippo) серію видань «Інноваційний пошук учителів Полтавщини: за
результатами II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». На
сьогодні дана серія налічує 5 випусків.
Орієнтація на потреби учня. Ми гнучко і швидко реагуємо на виклики
часу, на ті ситуації, які стрімко змінюються. Зокрема, минулий 2020 рік
продемонстрував, що конфігурацію завдань потрібно змінювати як для кожного
конкретного учня, так і для кожного конкретного учителя. Викладачами кафедри
оперативно було розроблено і запропоновано на курсах підвищення кваліфікації
різноманітну тематику лекційно-практичних занять з організації навчання в
дистанційному і змішаному форматах:
1) проєктування уроку в дистанційному і змішаному форматах;
2) розроблення контенту для змішаного навчання – квестів, дидактичних
вправ, колекцій навчальних матеріалів;
3) оцінювання здобувачів освіти під час змішаного навчання.
Наскрізний процес виховання, який формує цінності: «Нова школа буде
плекати українську ідентичність. Нова школа буде виховувати не лише
відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства» [2].
Реалізацію цього компоненту найяскравіше, на наш погляд, ілюструє
творчий доробок професора кафедри, дійсного члена АПН України, Це
науково-публіцистичне видання «Грамматика любви», у якому зроблено спробу
колективно виявити взаємозв’язок «безпеки нації і змісту освіти».
Із-поміж ключових завдань – вивчення педагогічної спадщини. Адже
традиція – це та частина нашого минулого, якою ми допомагаємо перебратися в
майбутнє.
І насамкінець! Успіх будь-якого великого проекту, задуму, великої
справи можливий лише за одночасної наявності цілого ряду обов’язкових
факторів. Однин із таких факторів ми вбачаємо в колективній роботі. Відомий
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канадський учений, лідера науки про розвиток освіти Майкл Фуллан з цього
приводу говорив: «Кожен є носієм змін. Зміни не можуть упровадити окремі
люди». Тож ми щиро переконані, що тільки спільна злагоджена діяльність
усієї педагогічної спільноти забезпечить ефективні зміни в системі освіти
України.
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Олена Олександрівна Буйдіна
РЕФОРМА ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЇ
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Проілюстровані конкретні заходи, здійснені кафедрою методики змісту освіти
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського, спрямовані на підвищення якості прийнятих рішень і
прискорення спільних дій відповідно до обраних стратегічних орієнтирів освітньої
реформи.
Ключові слова: форсайт, Нова українська школа, інновація, новий зміст,
дослідно-експериментальна діяльність, проєктна діяльність.
Проиллюстрированы конкретные мероприятия, осуществленные кафедрой
методики содержания образования Полтавского областного института
последипломного
педагогического
образования
им. М. В. Остроградского,
направленные на повышение качества принимаемых решений и ускорения
совместных действий в соответствии с выбранными стратегическими
ориентирами образовательной реформы.
Ключевые слова: форсайт, Новая украинская школа, инновация, новое
содержание, опытно-экспериментальная деятельность, проектная деятельность.
This paper illustrates some activities carried out by the Chair of Education Content
Methodology of M. V. Ostrohradskyi Poltava Regional Institute of In-Service Teachers
Training aimed at improving the quality of decisions and accelerating joint action in
accordance with the chosen strategic directions of the educational reform.
Key words: foresight, New Ukrainian School, innovation, new content, experimental
activities, project activities.
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УДК 373.5.016:6]:172.12
О. Ю. Деденєв
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩИХ
ВИДАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна освіта переживає
суттєві зміни, які пов’язані з організаційно-управлінською, правовою,
економічною модернізаціями, визначенням нових цілей відповідно до вимог
інформаційного суспільства. Посилюється значення виховного потенціалу
освітнього процесу, ролі громадянської освіти, розвитку демократичних засад у
навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу й
організації соціальної практики учнів. Соціальне замовлення, за концепцією
Нової української школи [3], вимагає від системи освіти здійснення підготовки
активної, конкурентоспроможної особистості, компетентної у розв’язанні
життєвих, професійних проблем, готової до виконання громадянських
обов'язків, відповідальної за власне благополуччя і розвиток своєї країни. З
огляду на це, важливим стає формування громадянської відповідальності учнів
протягом навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.
На етапі переходу до нових освітніх стандартів, зорієнтованих на розвиток
ключових компетентностей, Міністерство освіти і науки України разом із
небайдужою громадськістю та освітянами здійснило оновлення навчальних
програм трудового навчання для учнів 5-9-х класів, увівши чотири наскрізні
тематичні лінії для формування ключових і предметних компетентностей,
зокрема і «громадянську відповідальність» [5].
Останні дослідження і публікації. Проблемі формування громадянської
відповідальності учнів присвячені роботи вітчизняних дослідників І. Голіної,
С. Іконнікової, Л. Кияшко, В. Лісовського, А. Макаренка, Ю. Молчанової,
О. Овчарук, Л. Паращенко, Н. Протасова, В. Сухомлинського та ін.
Водночас питання на рівні універсальної наукової та дієвої системи
формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні досі
залишалося відкритим. Напрацювання сучасних досліджень є психологопедагогічним підґрунтям для обґрунтування цілісного підходу до формування
громадянської відповідальності учнів.
Мета дослідження – на основі цілісного наукового аналізу обґрунтувати
методику формування громадянської відповідальності у трудовому навчанні
учнів 5-х класів основної школи.
Виклад основного матеріалу. Розвиток громадянської відповідальності
учнів 5-х класів основної школи нами здійснено на рівні трудового навчання
школярів розумінню громадянських норм і цінностей.
Школярів 5-х класів програма трудового навчання [5] орієнтує на
визначення у співпраці з учителем та іншими учнями алгоритму взаємодії для
вирішення практичних соціально значущих завдань чи проектів.
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Навчання школярів 5-х класів розумінню громадянських норм і цінностей
нами здійснювалося на засадах концепції А. Макаренка щодо участі школярів у
соціально значущих видах діяльності, спрямованих на виховання у колективі і
через колектив відповідальності як сильного почуття, емоційного переживання
особистістю свого громадянського обов’язку [1]. На формування в учнів
розуміння необхідності виконання громадянських норм і цінностей
спрямований метод «Права, обов’язки та правила у навчальній майстерні» [2;
4]. У співпраці з учителем, працюючи в команді школярі розробляють правила
внутрішнього розпорядку у майстернях для забезпечення їхніх прав і
відповідальності за ухвалені спільні рішення щодо виконання обов’язків.
Перелік запропонованих прав і обов’язків розглядається групами учнів з
вибором шляхом голосування по п’яти основних правилах і обов’язках, яких
будуть дотримуватися всі в майстерні. Їх можна написати, підписати від імені
кожного учня та розмістити на видному місці у майстерні. У підсумку, учні 5го класу визначають у співпраці з учителем та іншими учнями алгоритм
взаємодії в майстерні, вчаться працювати в команді, цінувати і поважати думку
інших, усвідомлюють, що їхню думку цінують, розуміють необхідність
дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця в майстернях.
Розглянута методика має специфічну спрямованість на розвиток окремих
складових громадянської відповідальності, водночас певним чином впливаючи
й на розвиток інших її компонентів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Розроблено методику
формування громадянської відповідальності учнів основної школи в соціальнозначущих видах трудового навчання, спрямовану на навчання школярів 5-х
класів розумінню громадянських норм і цінностей методом «Права, обов’язки
та правила у навчальній майстерні». Перспективою подальших досліджень
стане дослідно-експериментальна перевірка педагогічної ефективності
обґрунтованої методики формування громадянської відповідальності учнів 5-х
класів на уроках трудового навчання.
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Олександр Юрійович Деденєв
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩИХ
ВИДАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті розглядаються питання створення універсальної наукової та дієвої
методики формування громадянської відповідальності учнів основної школи у
трудовому навчанні на засадах перевіреного практикою концептуального підходу.
Ключові слова: громадянська відповідальність, методи трудового навчання,
формування.
В статье рассматриваются вопросы создания универсальной научной и
действенной методики формирования гражданской ответственности учащихся
основной школы в трудовом обучении на основе проверенного практикой
концептуального подхода.
Ключевые слова: гражданская ответственность, методы трудового обучения,
формирование.
The article considers the issues of creating a universal scientific and effective system
of formation of civic responsibility of primary school students in labor training on the basis
of proven conceptual approaches.
Key words: civil responsibility, methods of labor training, formation.
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С. Г. Дудко
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ЖИТТЄСТВЕРДНОГО ОБРАЗУ
СВІТУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Актуальність проблеми. Останні декілька років у законодавстві України
спостерігаються певні зміни у сфері освіти: розпочалося реформування,
впроваджується Нова українська школа, уся освітянська спільнота розбудовує
нове освітнє середовище. Кожен учень, відповідно до нових Державних
стандартів, має оволодіти одинадцятьма загальними компетентностями та
освоїти дев’ять освітніх галузей [5; 6].
Актуальність теми представленого дослідження обумовлюється існуючими
проблемами у сфері як загальної початкової освіти, так і основної та старшої
школи, пов’язаними з погіршенням стану здоров’я учнів загальноосвітніх
навчальних закладів України, зниженням рівня фізичного, психічного,
соціального стану здоров’я школярів, що відзначається і педагогами, і
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медиками. Проблема здоров’я дітей сьогодні є актуальною й у зв’язку з
поширенням коронавірусу СОVID-19. Статистичні дані медичних установ
вказують на щорічне погіршення стану здоров’я дітей шкільного віку.
Аналіз педагогічних досліджень та педагогічного досвіду[7; 8] показує, що
під
час
освітнього
процесу
учні
можуть
формувати
власний
здоров’язбережувальний
життєствердний
образ
світу
та
його
здоров’язбережувальну компетентність, які впродовж життя можуть суттєво
покращувати стан здоров’я учнів. Технології, які зміцнюють та зберігають
здоров’я, забезпечують рівний доступ до якісної освіти різних категорій учнів
відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, потреб та стану здоров’я,
підвищують якість загальної середньої освіти на основі більш ґрунтовної і
спеціалізованої підготовки школярів.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Аналіз типових навчальних
планів, програм та підручників, усього освітнього процесу вітчизняної школи
вказує на недостатню наступність, системність, послідовність, цілісність
підходу в системі роботи з формування знань із ведення здорового способу
життя, збереження, зміцнення стану здоров’я та екологічної освіти в школі.
Значний внесок у розгляд питання необхідності формування в учнів
життєствердного образу світу, цілісності знань та використання занять поза
шкільним приміщенням як умови зміцнення здоров’я дітей довели дослідження
К. Гуза, О. Ільченка, В. Ільченко, С. Смирнова, В. Мирошниченко. Наукові
праці вчених вказують, що життєствердний образ світу в дітей формується на
різних етапах життєдіяльності перш за все через засвоєння ними понять та
обґрунтування елементів знань про дійсність на основі доступного їм змісту
закономірностей природи [2; 3; 9;10].
Дослідженнями науковців (В. Дрофа, А. Іванов, А. Морозова, О. Савченко)
обґрунтовано, що суттєво зміцнювати стан здоров’я учнів може освітнє
середовище. Проблемі створення довкілля, що сприяє збереженню здоров’я
дітей, присвячені праці М. Башмакова, В. Ковалько, М. Малашенка,
Г. Спіченка, А. Цимбалару, В. Шипка.
Вітчизняні вчені досліджували різні аспекти оздоровлення дітей:
педагогічні умови оздоровлення учнів ліцею (А. Каташов); теорія та практика
проектування діяльності дитячого закладу з оздоровлення та відпочинку дітей
(М. Наказний); формування поняття здорового способу життя в учнів основної
школи (Г. Голобородько); гігієнічне обґрунтування заходів із оптимізації
здоров’я міських школярів молодшого віку (В. Ніколаєнко). П. Матвієнко,
І. Підласий та інші науковці акцентували увагу на залежності ефективності
дидактичного процесу від наявності здоров’язбережувального освітнього
середовища, що є одним із пріоритетних напрямків роботи сучасної школи.
Отже, аналіз наукових та педагогічних праць вчених свідчить про те, що
провідним завданням системи освіти є формування особистості школяра в дусі
відповідального ставлення до здоров’я як найвищої особистісної та соціальної
цінності. Однак проблема визначення дидактичних засад формування
25

Розділ 1. Зміст освіти в Новій українській школі

здоров’язбережувального
життєствердного
образу
світу
учня
загальноосвітнього закладу спеціально не досліджувалася.
Мета
статті.
Визначити
дидактичні
засади
формування
здоров’язбережувального життєствердного образу світу учня закладу загальної
середньої освіти.
Виклад основного матеріалу. Турбуватися про збереження та зміцнення
здоров’я необхідно розпочинати з раннього дитинства, адже педагогічною
наукою встановлено, що перше десятиліття життя людини є фундаментом, який
зумовлює подальший стан фізичної та психічної сфер життєдіяльності
особистості [1].
Науковці (С. Кримський, В. Кузнєцов) визначають поняття «світ» як сферу
прояву тотально діючих на всі об’єкти світу закономірностей. Життєствердний
образ світу вітчизняні дослідники (В. Ільченко, К. Гуз) розуміють як
особистісно значиму для учня систему знань, в основі якої лежить зміст
загальних закономірностей – збереження, направленості процесів до найбільш
імовірного, рівноважного стану, періодичності, повторюваності процесів, які
спостерігаються в реальності [2; 3; 9]. Зміст цих закономірностей, як довели
психологи (Ж. Піаже, В. Давидов, Н. Юдіна, Т. Яновська), педагоги
(В. Ільченко, К. Гуз), доступний дітям 6-,7-річного віку.
Як довели дослідження К. Гуза, О. Ільченка, у початковій школі образ
світу дітей формується перш за все через засвоєння ними понять та
обґрунтування елементів знань про дійсність на основі доступного їм змісту
закономірностей збереження, спрямованості процесів до рівноважного стану та
їх повторюваності. Наслідком такого пізнавального процесу є формування у
свідомості дитини образу світу. Якщо дитина свою поведінку, пізнання
дійсності, власні дії зіставляє не тільки з особистим бажанням, а перш за все із
закономірностями, що лежать в основі пояснення дійсності, то світ постає
перед дитиною як сфера прояву єдиних для всіх об’єктів, у тому числі й самої
дитини, закономірностей.
Життєствердний образ світу формується в дітей перш за все в процесі
навчання їх за підручниками, посібниками, які втілюють концепцію освітньої
моделі «Довкілля» як освіти стійкого (сталого) розвитку суспільства [2]. У
процесі навчання дитина є суб’єктом учіння, який завдяки знанням про
реальність зміцнює й оберігає своє здоров’я, здоров’я своїх близьких, своє
довкілля, вивчає і зберігає традиції свого народу. Під життєствердним
здоров’язбережувальним образом світу учня ми розуміємо особистісно значиму
систему знань про здоров’я, в основі якої є загальні закономірності природи,
зміст яких включає уявлення про сутність понять самозбереження, збереження
свого роду, народу, довкілля, знання про основи ведення здорового способу
життя [7].
Традиційна фактологічна освіта внаслідок навчання в умовах замкнутого,
сенсорно-збідненого простору недостатньо орієнтує навчальний процес на
формування цілісного погляду дитини на світ і, відповідно, життєствердного
здоров’язбережувального
образу
світу,
здоров’язбережувальної
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компетентності. Застосування учнями змісту загальних закономірностей до
пояснення явищ природи, які включають поняття самозбереження, збереження
свого роду, народу (суспільства), довкілля, вміння оперувати ними при
поясненні різноманітних явищ, об’єктів дійсності – умова формування в учнів
здоров’язбережувальної компетентності [7]. На основі аналізу сучасного стану
розробки проблеми (Н. Бібік, О. Ващенко, Л. Ващенко В. Ірхін, Я. Кодлюк,
О. Савченко,
А. Цимбалару
та
ін.)
та
емпіричних
досліджень
здоров’язбережувальну компетентність тлумачимо як інтегративну здатність
учня до застосування набутих під час навчально-виховного процесу
здоров’язбережувальних знань, умінь, навичок, цінностей, особистого
досвіду; здатність до втілення в життя власної здоров’язбережувальної
поведінки, яка впливає на збереження та розвиток свого здоров’я та здоров’я
інших людей.
Зазначимо, що в Державному стандарті Іспанії природничо-наукова
компетентність визначена як здатність учнів оперувати базовими законами
природи, суспільства, довкілля.
У Державному стандарті початкової школи планується реалізувати
здоров’язбережувальні підходи через освітню галузь «Соціальна і
здоров’язбережувальна», метою якої є формування соціальної компетентності
та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції,
підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію,
застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного
здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку. [5].
Реалізується ця освітня галузь через інтегрований предмет «Я досліджую світ»,
який об’єднує навчальний зміст 7 освітніх галузей Державного стандарту
початкової загальної освіти: «Природнича», «Громадянська та історична»,
«Соціальна та здоров’язбережувальна», «Технологічна», «Мовно-літературна»,
«Математична», а також «Інформатична» (7 годин на тиждень). Аналіз
Державного стандарту [5; 6] показав, що освітня галузь «Соціальна і
здоров’язбережувальна» забезпечується на міжпредметному рівні за допомогою
предметних та загальних компетентностей з урахуванням специфіки предметів і
пізнавальних можливостей учнів.
Проте в процесі дослідження ми дійшли висновку, що всі предмети, які
викладаються в освітньому процесі початкової школи, мають спрямовуватися
на збереження стану здоров’я учнів.
Унаслідок наявності в учня набутих відповідних компетентностей у нього
може сформуватися здоров’язбережувальний життєствердний образ світу.
Процес
навчання,
спрямований
на
формування
життєствердного
здоров’язбережувального образу світу, та необхідне для його формування
навчально-методичне забезпечення є ознакою здоров’язбережувального
освітнього середовища. Ця умова включає безпосереднє систематичне
спілкування дитини на уроках серед природи з етносоціоприродним
середовищем життя – довкіллям [7]. У зміст цих уроків включено як тематику,
відповідно до стандарту освіти, так і екологічні сценарії для дітей, втілені в
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народному календарі [4; 9]. Уроки серед природи є не тільки необхідною
умовою засвоєння знань про середовище життя, а й умовою
природовідповідного розвитку учня, що також є умовою формування
життєствердного здоров’язбережувального образу світу. Сидячи в класі за
партою, учень не може сформувати життєствердний здоров’язбережувальний
образ світу і його здоров’язбережувальну компетентність.
Формування здоров’язбережувальної компетентності та життєствердного
здоров’язбережувального образу світу учнів, зокрема початкових класів, у
навчальних закладах відбуваються в процесі співпраці вчителів, які навчають
дітей у початковій школі (учителя початкових класів, учителів іноземної мови,
музики, фізкультури, інформатики, вихователя групи продовженого дня),
зокрема під час навчання в зеленому класі, уроків серед природи, роботи на
екологічній стежині, під час проведення днів у довкіллі, інтегрованих уроків.
Цілісність формування здоров’язбережувального життєствердного образу
світу може забезпечити заклад загальної середньої освіти, у якому згенеровано
здоров’язбережувальне освітнє середовище. Таке середовище сформоване у
Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів № 24 Полтавської міської
ради Полтавської області.
Під здоров’язбережувальним освітнім середовищем розуміємо таке освітнє
середовище, у якому завдяки формуванню цілісності свідомості,
життєствердного здоров’язбережувального образу світу учня, його
здоров’язбережувальної компетентності забезпечується формування здорового
способу життя дітей, відповідальне ставлення до свого здоров’я і здоров’я
оточуючих, до довкілля, контролюються всі складові здоров’я.[7]
Зіставлення тлумачення цього поняття з практикою роботи сучасної
початкової школи сприяло виокремленню в здоров’язбережувальному
освітньому середовищі таких функціонально-структурних компонентів:
– зміст особистісно значимої системи знань про здоров’я (засвоєння
учнями знань про збереження свого здоров’я, усвідомлення значущості
здоров’я у житті людини, формування в образі світу уявлень про сутність
понять самозбереження, збереження свого роду, народу, довкілля, знання про
основи ведення здорового способу життя);
 навчально-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи
(включення спецкурсів до варіативної складової робочих навчальних планів,
екологічні панно, навчальні маячки, методичні рекомендації щодо
використання здоров’язбережувальних технологій, прийомів тощо);
 організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу
(методи, прийоми організації спільної діяльності вчителів, учнів, батьків,
громадськості);
 методи
забезпечення
навчання
в
русі
та
формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів дидактизованою матеріальнотехнічною базою (зелені класи, екологічні стежини, зони відпочинку, партиконторки, сенсорні хрести, інформаційні стенди тощо).
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як
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інваріантної, так і варіативної складових базового навчального плану [6]. Щоб
створити здоров’язбережувальне освітнє середовище та формувати в учня в
такому середовищі здоров’язбережувальний життєствердний образ світу,
необхідно раціонально використати як інваріантну, так і варіативну складову
робочого навчального плану, який складається для конкретизації планування
навчального процесу на кожний навчальний рік [7], за рахунок упровадження
курсів, які мають здоров’язбережувальну складову. Ці курси повинні бути
спрямовані на рухову активність учнів, розкривати цілісні знання про
природне, етнічне та соціальне середовище життя людини та саму людину, що є
також необхідною умовою формування здоров’язбережувального середовища
та здоров’язбережувального життєствердного образу світу учня. Власний
досвід роботи директором школи показує, що це можуть бути курси, які мають
методичне забезпечення: «Ритміка», «Хореографія», «Християнська етика в
українській культурі», інтегрований курс «Довкілля» та ін. Так для курсу
«Християнська етика в українській культурі» розроблені навчальні програми,
підручники, робочі зошити для учнів, створені куточки з християнської етики в
класах початкової школи; для курсу «Ритміка» та «Хореографія» розроблені
державні програми, але необхідною є наявність відповідно обладнаного
хореографічного класу. Курс «Довкілля» (5-6 клас) передбачений типовими
навчальними планами, забезпечений підручниками, робочими зошитами для
учнів, посібником «Щоденник спостережень за довкіллям та собою»,
методичними посібниками для вчителів, розроблені методичні рекомендації
для створення кабінету довкілля [8].
Як засвідчує практика роботи сучасної загальноосвітньої школи,
формуванню здоров’язбережувальної компетентності учнів приділяється увага:
загальноосвітні навчальні заклади впроваджують досвід мережі шкіл сприяння
здоров’ю, використовують передовий педагогічний досвід із застосування
здоров’язбережувальних технологій, проводять загальношкільні спортивномасові заходи для популяризації здорового способу життя. Однак рівень
сформованості здоров’язбережувального життєствердного образу світу,
здоров’язбережувальної компетентності та стан здоров’я учнів унаслідок цього
підвищується недостатньо.
На основі аналізу педагогічної, наукової, філософської, психологічної
літератури,
проведених
досліджень,
власного
визначення
здоров’язбережувльного освітнього середовища виявлено закономірності
формування здоров’язбережувального життєствердного образу світу.
Закономірності відтворюють об’єктивні, суттєві, необхідні, загальні, стійкі та
повторювані за певних умов взаємозв’язки.
Серед
закономірностей
формування
життєствердного
здоров’язбережувального образу світу виокремлено такі:
1. Збереження, зміцнення здоров’я учнів зумовлене спрямованістю
освітнього процесу, його навчально-методичного забезпечення, діяльності
колективу вчителів, школярів, батьків на формування життєствердного
здоров’язбережувального образу світу, здоров’язбережувальної компетентності.
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2. Ефективність впливу здоров’язбережувального освітнього процесу на
стан здоров’я учня залежить від матеріально-технічної бази, навчальнометодичного забезпечення цього процесу, управління ним, ефективності
використання здоров’язбережувальних технологій.
3. Результативність освітнього процесу, діяльність школярів, учителів,
батьків щодо впровадження здоров’язбережувального освітнього середовища
зумовлена неперервністю моніторингу здоров’я учнів у навчальному закладі.
4. Ефективність здоров’язбережувального педагогічного впливу на дітей та
їх батьків залежить від інтенсивності зв’язків між педагогом, учнем, батьками
та громадськістю.
Пропоновані закономірності ілюструють загальну структуру освітнього
процесу
спрямованого
на
формування
здоров’язбережувального
життєствердного образу світу учня початкової школи загальноосвітнього
закладу, його динаміку.
Подані вище закономірності збереження й зміцнення здоров’я учнів
зумовлені спрямованістю освітнього процесу на формування в учнів
здоров’язбережувального
життєствердного
образу
світу,
його
здоров’язбережувальної складової. Зміст цієї складової можна звести до
закономірності збереження, яка разом із законами збереження енергії, маси,
речовини тощо включає поняття про самозбереження, збереження здоров’я
свого роду, народу, довкілля. Здоров’язбережувальну компетентність можна
розглядати як здатність учнів оперувати цією закономірністю, засвоюючи
знання, уміння, навички під час вивчення всіх предметів.
Закономірності не містять безпосередніх вказівок для практичної
діяльності, а є тільки теоретичною основою для розробки технологій.
Практичні рекомендації щодо здійснення процесу застосування закріплені
переважно в принципах. З огляду на визначені закономірності, аналіз
педагогічної літератури сформулюємо основні принципи освітнього процесу,
спрямованого на формування здоров’язбережувального життєствердного
образу світу. До основних принципів ми зараховуємо:
1. Цілісність процесу формування здоров’язбережувального освітнього
середовища, оскільки стан здоров’я учня є багатокомпонентним поняттям.
Тільки цілісний підхід до усіх здоров’язбережувальних компонентів освітнього
середовища може забезпечити збереження та зміцнення здоров’я учнів та
сформувати здоров’язбережувальний життєствердний образ світу школяра.
2. Неперервність і практична цілеспрямованість здоров’язбережувальної
діяльності учителя в освітньому середовищі школи. При неперервному та
послідовному втіленні складових здоров’язбережувального освітнього
середовища забезпечується збереження та зміцнення здоров’я учнів та
сформується здоров’язбережувальний життєствердний образ світу.
3. Системність
та
послідовність
процесу
формування
здоров’язбережувального освітнього середовища зумовлює системний
педагогічний процес у логічному зв’язку всіх його складових, спрямованих на
збереження
та
зміцнення
здоров’я
школярів,
формування
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здоров’язбережувального життєствердного образу світу.
4. Спрямованісь на зміцнення та збереження здоров’я дитини, взаємодії
між педагогічним, учнівським, батьківським колективами та громадськістю як
суб’єктів здоров’язбережувального освітнього середовища зумовлює позитивне
ставлення школяра до ведення здорового способу життя, сприяє забезпеченню
гармонійного та різнобічного розвитку особистості.
Формування здоров’язбережувального життєствердного образу світу учня
має відбуватися не тільки при дотриманні закономірностей та принципів, що
зміцнюватимуть і зберігатимуть здоров’я учнів початкової школи, а й у разі
дотримання певних дидактичних умов.
Визначено
наступні
дидактичні
умови
формування
здоров’язбережувального життєствердного образу світу учня, а саме:
1. Спрямованість змісту навчання та навчально-методичного забезпечення
на формування життєствердного здоров’язбережувального образу світу та
здоров’язбережувальної компетентності учня загальноосвітньої школи;
2. Зміцнення здоров’я учнів засобами дидактично адаптованої
матеріально-технічної бази школи;
3. Застосування в освітньому процесі сучасних здоров’язбережувальних
технологій, моделей, методик, методів та прийомів;
4. Проведення моніторингу впливу здоров’язбережувального освітнього
середовища на рівень володіння здоров’язбережувальною компетентністю,
сформованості життєствердного здоров’язбережувального образу світу, стан
фізичного, психічного, соціального, духовно-морального здоров’я учня
початкової школи.
Висновки. Отже, нашим дослідженням вперше визначені дидактичні
засади (закономірності, принципи, дидактичні умови) формування
життєствердного здоров’язбережувального образу світу учня, його
здоров’язбережувальної компетентності. Формування здоров’язбережувального
життєствердного образу світу забезпечується у закладі загальної середньої
освіти, у якому сформовано здоров’язбережувальне освітнє середовище.
Сформованість життєствердного здоров’язбережувального образу світу
забезпечує зміцнення здоров’я учня, здоров’я його близьких, своє довкілля,
вивчає і зберігає традиції свого роду, народу, здатність до втілення в життя
власної здоров’язбережувальної поведінки, ведення здорового способу життя.
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Сергій Григорович Дудко
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
ЖИТТЄСТВЕРДНОГО ОБРАЗУ СВІТУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Визначені та теоретично обґрунтовані дидактичні засади формування
здоров’язбережувального життєствердного образу світу учня, який забезпечується
у закладі загальної середньої освіти зі сформованим здоров’язбережувальним
освітнім середовищем.
Ключові слова: здоров’язбережувальний життєствердний образ світу,
здоров’язбережувальне
навчальне
середовище,
дидактичні
засади,
здоров’язбережувальна компетентність, здоров’я учнів.
Определены и теоретически обоснованы дидактические основы формирования
жизнеутверждающего здоровьесберегающего образа мира ученика, который
обеспечивается в заведении общего среднего образования со сформированой
здоровьесберегающей образовательной средой.
Ключевые слова: здоровьесберегающий жизнеутверждающий образ мира,
здоровьесберегающая учебная среда, дидактические основы, здоровьесберегающая
компетентность, здоровье учащихся.
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Defined and theoretically substantiated didactic principles formation of a lifeaffirming health-preserving image of the student's world, which is provided in the institution
of general secondary education with the formed a healthy educational environment.
Key words: health-preserving educational environment, didactic bases, didactic
conditions, health-preserving adequacy, life-affirming and health-preserving world model,
health of schoolchildren.
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Ю. А. Дьяченко
А. В. Ємець
В. В. Прокопенко
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
Питання формування готовності майбутнього фахівця до реалізації
здоров’язберігальних технологій належить до актуальних проблем сучасної
освіти, оскільки, проблема збереження та зміцнення здоров’я українців має
комплексний характер, її вирішення вимагає об’єднання зусиль медицини,
освіти, сім’ї, громадськості, всіх центральних і місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
Водночас у вітчизняній теорії і методиці освіти бракує наукових праць, у
яких обґрунтовуються наукові основи формування готовності майбутнього
фахівця до системної організації життєдіяльності людей з використанням
відповідних технологій [1]. З огляду на це актуальним також є завдання освіти
для реалізації мети суспільства щодо підготовки фахівців, зорієнтованих на
виховання здорових поколінь у кожній сім’ї.
Подолати притаманне діяльності фахівця медицини протиріччя можливо
перш за все за умови прямого включення студентів-медиків у діяльність з
удосконалення індивідуального способу життя з перших днів професійної
підготовки, невід’ємним компонентом якої є поступове вивчення педагогічних
здоров’язберігальних технологій і конструювання фізично-реабілітаційних
технологій професійного спрямування. У першу чергу це стосується таких
навчальних дисциплін, як фізичне виховання та фізична культура.
Як свідчить аналіз наукових досліджень в означеній сфері, нині в
медичних закладах освіти підготовка майбутніх фахівців здійснюється на
основі інноваційних підходів, водночас процес набуття здобувачами освіти
медичних компетентностей щодо організації життєдіяльності на різних етапах
професійної підготовки має низку невідповідностей, подолання яких становить
теоретичний і прикладний інтерес. Виявлено суперечності, зокрема, між:
 рівнем розробленості інноваційних підходів до культивування здорового
способу життя у світовій науці і соціальній практиці підготовки фахівця і
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недостатньою теоретичною та методичною обґрунтованістю їх упровадження в
освітній процес вітчизняних медичних закладів освіти;
 соціальними потребами у вихованні здорових поколінь і недостатнім
рівнем усвідомлення майбутніми фахівцями значення набуття знань, умінь і
досвіду використання технологій професійної діяльності як потужного засобу
попередження цілої низки захворювань;
 потребами оновлення системи професійної підготовки майбутнього
фахівця медицини, невід’ємним складником якої є вивчення відповідних
технологій з урахуванням вимог гуманізації освіти, компетентнісного,
особистісно-соціального, відносницько-діяльнісного та інших наукових
підходів до підготовки фахівців, й недостатньою дослідженістю теоретичних та
методичних основ підготовки студентів медичних закладів освіти, що
володіють значним арсеналом загальнопедагогічних і специфічних технологій
фізичного виховання;
 рівнем
розробленості
сучасних
педагогічних
профілактично
зорієнтованих здоров’язберігальних технологій і їхнім недостатнім практичним
упровадженням в освітній процес закладу освіти.
Як наслідок, випускники медичних коледжів часто не підготовлені до
реалізації суспільно важливого завдання формування здорового покоління, не
здатні організувати процес психолого-педагогічної підтримки сім’ї на основі
здоров’язберігальних технологій, недостатньо дбають про своє здоров’я і самі
не є зразком дотримання здорового способу життя. Певною мірою це зумовлене
тим, що майбутні фахівці не усвідомлюють професійної й особистісної
значущості періоду навчання у медичному коледжі, як етапу опанування
змістом майбутньої професійної діяльності, важливим складником якого є
набуття знань і досвіду вдосконалення життєдіяльності на засадах здорового
способу життя. Тому зміст людинознавчих медичних дисциплін, який включає
навчальну інформацію щодо збереження і зміцнення здоров’я, формування
здорового способу життя засвоюється студентами переважно на формальному
рівні, а відтак знижується загальна ефективність підготовки майбутніх фахівців
до професійної діяльності, що спричиняє їхню недостатню готовність до
розв’язання системних соціальних і медичних завдань.
Аналіз комплексу різнопланових джерел у рамках проблеми цієї роботи
засвідчує, що ефективна професійна підготовка нині здійснюється на основі
реалізації принципів, ідей та положень культурологічного, компетентнісного,
особистісно-діяльнісного та інших значущих наукових підходів до вивчення
природничих наук, що забезпечує віднайдення студентами особистісно
привабливого, професійно і соціально важливого сенсу в змісті навчальної
інформації.
Дослідження сучасного стану розвитку медичної освіти в Україні
засвідчило, що професійна підготовка фахівця медицини набуває світоглядного
значення в розвитку культури й перебігу цивілізаційних процесів та визначило
необхідність посилення технологічного фізично-реабілітаційного компоненту в
професійній підготовці майбутніх фахівців, що дало змогу, поряд із
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традиційною спрямованістю системи професійної підготовки на формування у
студентів медичних коледжів наукових уявлень про картину світу і людину в
ній, вивчити різноманітність педагогічних технологій, реалізувати гуманітарну
роль фізичної культури та психолого-педагогічних знань, сутність якої полягає
в їхньому використанні для пізнання й цілеспрямованого впливу на сім’ю та
оточення пацієнтів, при якому не завдається шкода життю і здоров’ю людини.
Як засвідчує системний аналіз комплексу джерел з проблеми дослідження,
на сучасному етапі розвитку освітньої технології як галузі наукового знання до
її предметного кола вчені (І. Дичківська, В. Євдокимов, А. Кіктенко,
О. Любарська, О. Пєхота, І. Прокопенко та ін.) відносять дві відносно незалежні
групи питань: 1) застосування аудіовізуальних засобів та інформаційнокомунікаційних технологій у процесі навчання; 2) оптимізацію навчального
процесу завдяки використанню інтернаукових підходів до його організації. При
цьому перспективним напрямом розвитку педагогічної технології вважається
інтеграція предметних галузей на основі системного підходу [3,4].
У практиці професійної освіти педагогічна технологія переважно
функціонує на трьох рівнях: загальноосвітньому (технологія цілісного
освітнього процесу), предметному (технологія вивчення певного навчального
предмета), модульному або локальному (технологія розв’язання окремих
дидактичних, виховних або управлінських завдань тощо). У зв’язку з цим, на
думку І. Дичківської, М. Кларіна, М. Мисливця, О. Пєхоти та ін., доречним є
розмежування таких понять, як «освітня технологія», «технологія освіти»,
«технологія в освіті», «педагогічна технологія», «технологія навчання» тощо.
Заслуговує на увагу підхід І. Дичківської, О. Пєхоти та ін., які вважають, що
освітні технології відображають стратегію розвитку освітнього простору
(національного, державного, регіонального або муніципального); педагогічні
тактику реалізації окремих методик у освітньому процесі за наявності певних
умов; технології навчання (виховання) моделюють цілі, зміст, методи, форми й
засоби відповідного процесу дидактичного, освітнього або виховного [4].
Аналіз наукових джерел і методичних матеріалів із теми дослідження
також дозволив дійти висновку, що сьогодні в науковому обігу співіснують
близько 300 формулювань поняття «педагогічна технологія». Групуючи ці
визначення, В. Зданюк враховує те, що в сучасній педагогічній науці та
практиці педагогічна технологія функціонує у трьох вимірах наукознавчому,
процесуально-описовому та процесуально-діяльнісному [96]. У наукознавчому
контексті педагогічну технологію вчений розглядає як нову галузь
педагогічного знання, предметом якої є власне підвищення ефективності
освітнього процесу, гарантоване досягнення тими, кого навчають, запланованих
результатів навчання; він зазначає, що їх виникнення пов’язують із
реформуванням американської та західноєвропейської освіти, яке відбувалося в
60-ті роки XX ст. В Україні становлення педагогічної технології як галузі
педагогічного знання відбулося наприкінці 90-х років XX ст., проте, не
зважаючи на це, можна говорити про значні успіхи в її розвитку. Ученими
(В. Беспалько, В. Гузєєв, І. Дичківська, В. Євдокимов, А. Кіктенко, М. Кларін,
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О. Любарська, О. Пєхота, М. Полєнова, Т. Сальникова, Г. Селевко та ін.)
визначено поняттєво-термінологічний апарат педагогічної технології, виявлено
її сутнісні ознаки й досліджено структуру, обґрунтовано принципи
конструювання та організації процесу підготовки фахівців на засадах
технологічного підходу тощо [4,5,6].
У процесуально-описовому розумінні педагогічна технологія трактується
вченими як модель (Т. Гришина, В. Монахов та ін.), алгоритм, конструкція,
стратегія (І. Дичківська та ін.), проект (І. Смолюк та ін.) освітнього процесу, що
розроблені відповідно до основних положень технологічного підходу [6]. У
процесуально-діяльнісному контексті вона тлумачиться як реальний навчальновиховний процес, побудований за певним алгоритмом з метою досягнення
заздалегідь запланованих цілей. Такий підхід до трактування педагогічної
технології зустрічаємо в працях В. Беспалька [6].
У Західній Європі і США термін «технологія» щодо освітньої сфери набув
розповсюдження в середині XX ст. та поступово зазнав вагомих змін.
Тенденція трансформації змісту цього поняття в розвинених країнах світу
(Велика Британія, Німеччина, Франція, США) у другій половині XX ст. була
спричинена сутнісною зміною пріоритетів щодо розуміння освіти і професійної
підготовки. Оскільки в 40-50-х роках XX ст. одним із найважливіших завдань
модернізації систем освіти в цих країнах було визнане масове впровадження
технічних засобів навчання, саме в цей період у науковий обіг тут уводиться
поняття «технологія в освіті», яке переважно тлумачиться як застосування
технічних засобів у навчальному процесі [7].
Із середини 50-х років XX ст. в США набуває розповсюдження
програмоване навчання, сутність якого міститься в спробі технологізувати
процес освіти завдяки виокремленню в ньому елементарних кроків, постійному
зворотному зв’язку між викладачем та студентом і опрацюванню студентом
навчального матеріалу в індивідуальному темпі. Це спричиняє розширення
предметного поля освітньої технології: одночасно із терміном «технологія в
освіті» набуває розповсюдження поняття «освітня технологія», яке означає
опис такої організації навчального процесу, що гарантує досягнення
запланованого результату [8].
У 60-ті роки XX ст. у розвинених країнах світу відбувається подальший
розвиток поняттєво-термінологічного апарату технологізації освіти. У цей
період у науковий обіг уводиться термін «педагогічна технологія», який
з’являється в назвах провідних педагогічних журналів (наприклад, у США
1961-го року був започаткований журнал «Pedagogical technology», у
Великій Британії 1964-го року – журнал «Pedagogical technology and
programmable studies») і наукових установ (в Англії було створено
Національну раду з педагогічних технологій, у США – Інститут
педагогічних технологій).
У наступному десятиріччі освіта технологізується на міжнауковій
основі, її характерними ознаками стають: розширення теоретичної бази
(разом із концепцією програмованого навчання та теорією аудіовізуальної
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освіти як підґрунтя педагогічної технології починають розглядатися основні
положення інформатики, педагогічної кваліметрії, системного аналізу,
теорії телекомунікацій, наукової організації праці, педагогічної психології,
теорії управління пізнавальною діяльністю тощо); перехід до масового
випуску аудіовізуальних засобів навчання (поліекранів, електронних і
блокнотних дошок, синхронізаторів звуку і зображення тощо);
започаткування професійної підготовки педагогів-технологів [8].
Результатом цих процесів стає розширення контекстів розгляду
конкретної педагогічної технології, вона починає трактуватися з позицій
системного підходу як комплексний метод моделювання й організації
навчального процесу, що застосовується для його оптимізації, передбачає
необхідність урахування технічних і людських ресурсів, їхньої взаємодії і
взаємозв’язків.
Для нашого дослідження вагомою є наукова позиція, яка інтегрує
попередньо заявлені контексти та зорієнтована на процесуально-діяльнісне
розв’язання проблеми роботи, оскільки предметом дослідження є професійна
підготовка фахівців.
Для фахівця медицини вагоме значення має категорія «готовність до
застосування здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності».
Категорію «готовність» було введено в науковий обіг наприкінці XIX ст. й на
всіх етапах ґенези цього поняття проходила трансформація підходів до
трактування його змісту. Спочатку вона розглядалась у психологічному
контексті як психічний стан суб’єкта, що спричиняє діяльність певного
характеру й спрямованості, тобто ототожнювалась із феноменом настанови
(Д. Узнадзе та ін.). Починаючи із середини XX ст. свого розповсюдження
набуває нейрофізіологічний підхід (Г. Олпорт та ін.), за умов якого готовність
розуміють як якісний показник явища саморегуляції людини [8].
Наприкінці 80-х років XX ст. предметом досліджень вітчизняних ученихпедагогів стає готовність у різних сферах професійної діяльності, зокрема,
готовність до професійної діяльності в школах продовженого дня, до роботи з
батьками учнів, патріотичного виховання дітей, педагогічного спілкування,
педагогічного аналізу тощо (Л. Кондрашова, А. Маркова, Р. Нютаін) [8]. Нині
готовність до різних видів професійної діяльності та професійного розвитку
стала предметом спеціальних досліджень таких учених, як І. Василенко
(готовність учителя до роботи з ліворукими дітьми в початковій школі),
О. Макаренко (готовність педагога до виховної роботи в професійнотехнічних навчальних закладах), О. Серняк (готовність до педагогічного
управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів),
Т. Шестакової (готовність особистості до професійно-педагогічного
самовдосконалення) та ін.
У працях цих науковців зазначене нами поняття переважно трактується
з позицій особистісного підходу, готовність до професійного
самовдосконалення визначається як цілісне та стійке особистісне
утворення, якість, що містить комплекс взаємопов’язаних мотиваційно37
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ціннісних,
когнітивно-інтелектуальних
та
операційно-діяльнісних
детермінант неперервного професійного зростання фахівця, які
забезпечують оптимальну реалізацію завдань самоосвіти, самовиховання,
самоактуалізації та самоменеджменту в професійній діяльності.
Характеризуючи ступінь вирішення проблеми формування готовності
майбутніх фахівців медицини до професійної діяльності, маємо відзначити, що
в Україні за останні роки здійснено низку ґрунтовних досліджень такого
спрямування. Так, ученими, які займаються різноплановими питаннями
фізичного виховання (В. Васьков, М. Віленський, М. Данилко, П. Єфіменко,
Л. Сущенко та ін.) обґрунтовано сутнісні ознаки професійної готовності
студентів до майбутньої діяльності, визначено її структуру, узагальнено
підходи до формування цієї інтегративної якості особистості. Готовність
майбутніх фахівців до професійної діяльності розглядається науковцями як
цілісна якість особистості, що інтегрує оптимальну систему знань, умінь,
навичок, потреб, мотивів і здібностей, тобто всього того, що становить
професійні якості фахівця та відображає його усвідомлення професійної
діяльності.
Окремі аспекти проблеми формування готовності майбутніх фахівців до
реалізації здоров’язберігальних освітніх технологій можемо почерпнути з праці
О. Ващенко і С. Свириденко «Готовність учителя до використання
здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі», у якій
науковці
окреслили
авторський
підхід
до
визначення
поняття
«здоров’язберігальні освітні технології», навели їхню класифікацію, визначили
шляхи
підготовки
фахівців
до
реалізації
основних
положень
здоров’язберігальних технологій у професійній діяльності [9].
На жаль, поза увагою вчених тут залишається мотиваційна складова
готовності, а також професійно важливі якості особистості майбутнього
фахівця. Оцінюючи теоретичне і практичне значення цього трактування для
розвитку теорії та практики професійної освіти маємо зауважити, що
прагненню розглядати категорію «готовність до професійної діяльності»
зазначеним вище способом бракує цілісності.
У межах особистісної позиції готовність до професійної діяльності
розглядається вченими як складне особистісне утворення, що містить комплекс
взаємопов’язаних професійно значущих якостей
етичні та професійномедичні погляди, покликання, професійну спрямованість психічних процесів,
професійний оптимізм, здатність до подолання труднощів, налаштованість на
медичну працю, адекватну самооцінку результатів своєї праці, потребу в
професійному самовдосконаленні тощо. С. Кубіцький, аналізуючи готовність
до професійної діяльності з подібної точки зору, відзначає, що психологи
розглядають готовність як особистісне утворення, яке об’єднує мотиваційні,
психічні та характерологічні особливості індивіда, виокремлює в цьому
феномені моральний, психологічний, практичний та інші компоненти.
Із загальнотеоретичної позиції (В. Глузман, Г. Кондрацька, В. Сериков)
компоненти готовності розглядаються як універсальні характеристики суб’єкта
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будь-якої професійної діяльності, які не залежать від особливостей конкретного
виду праці. Учені зараховують до компонентного складу готовності
найрізноманітніші, досить своєрідні якості особистості суб’єктів діяльності, що
обумовлюються причинами об’єктивного характеру й суб’єктивними
чинниками:
 вольові, емоційні, мотиваційні, операційні, орієнтувальні, оцінні та
пізнавальні складники;
 інтегральний психофізіологічний компонент, образ структури дії,
психічна спрямованість особистості;
 моральна готовність, психічна готовність, спеціальна готовність
(теоретична, тактична, технічна й фізична), функціональна готовність тощо.
Спробу поєднати переваги особистісного та функціонального підходів
знаходимо в працях В. Сластьоніна, який, розглядаючи досліджуваний феномен
з особистісно-функціональних позицій, трактує його як єдність особистісних і
дільнісних складників, завдяки чому досягається необхідна цілісність образу
фахівця. Тому перспективною вбачаємо особистісно-функціональну позицію,
визначаючи готовність як інтегративну якість майбутнього фахівця, що
становить органічну єдність особистісних, гностичних і функціональних
компонентів у їхній взаємозалежності й взаємозв’язку та є основою його
успішної професійної діяльності.
Отже, трактуючи поняття «готовність майбутніх фахівців медицини до
реалізації здоров’язберігальних технологій» в контексті особистіснофункціональної позиції, доцільно розглядати її структуру як єдність
особистісних, гностичних і функціональних компонентів у їхній
взаємозалежності та взаємозв’язку. При цьому визначення структури
готовності варто здійснювати, спираючись на результати наукових досліджень
В. Сластьоніна, зараховуючи до її компонентів здатність до здійснення
конструктивної, організаційної, комунікативної та гностичної функцій, а до
особистісних компонентів – мотиваційного, інформаційного, процесуальнодіяльнісного та рефлексивного складників.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
В статті визначено питання формування готовності майбутнього фахівця до
реалізації здоров’язберігальних технологій в умовах реформування освіти. Для
дослідження вагомою визнано наукову позицію, яка інтегрує соціальний, педагогічний
та медичний контексти, є зорієнтованою на процесуально-діяльнісне розв’язання
проблеми використання здоров’язберігальних педагогічних технологій у майбутній
професійній діяльності фахівця медицини.
технології,
Ключові слова: педагогічна технологія, здоров’язберігальні
готовність, майбутні фахівці.
В статье определены вопросы формирования готовности будущего
специалиста к реализации здоровьесохраняющих технологий в условиях
реформирования образования. Для исследования весомой признано научную позицию,
которая интегрирует социальный, педагогический и медицинский контексты,
является ориентированной на процессуально-деятельностное решения проблемы
использования здоровьесохраняющих педагогических технологий в будущей
профессиональной деятельности специалиста медицины.
Ключовые слова: педагогическая технология, здоровьесохраняющие технологии,
готовность, будущие специалисты.
The articles identify the issues of forming the readiness of the future specialist to
implement health technologies in professional activities. The study is considered important
scientific position, which integrates social, pedagogical and medical contexts, identified the
problem of the health care process of pedagogical technologies in the future professional
activity of a medical specialist.
Keywords: pedagogical technology, health-saving technologies, readiness, future
specialists.
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НОВІ ІДЕЇ НОВОЇ ШКОЛИ
«Безумство – діяти по-старому
і чекати на нові результати».
А. Енштейн
Стрімкі зміни – одна з основних характеристик сучасного суспільства.
Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя зумовило
безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на
втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах
освіти, навчання, набутті навичок.
У Концепції «Нова українська школа» визначено нове соціальне
замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного
підходу, орієнтація її на «вихід» – у формі розвинутих ключових
компетентностей учнів, структури знань, поглядів, ціннісних орієнтирів, їхньої
успішної самореалізації в професії і житті, формування особистості, патріота,
інноватора, здатного конкурувати на ринку праці, розвивати економіку,
навчатися неперервно впродовж життя [4, 2].
За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в
найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя,
критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними
вміннями. Але українська школа не готує до цього. За останні роки зріс
загальний інформаційний потік у світі. Учні спроможні лише відтворювати
фрагменти несистематизованих знань, проте часто не вміють застосовувати їх
для вирішення життєвих проблем. Спосіб навчання в сучасній українській
школі не мотивує дітей до навчання. Матеріал підручників затеоретизований,
переобтяжений
другорядним
фактологічним
матеріалом.
Учителі
використовують переважно застарілі дидактичні засоби.
Основна мета шкільної реформи – висока якість освіти для кожної дитини.
Нова українська школа має прийти у кожний навчальний заклад незалежно від
його розташування [ 4, 3].
Доступність всіх дітей молодшого шкільного віку до якісної початкової
освіти належить до стратегічних пріоритетів реформи української школи, які
передбачені законом «Про освіту» [2], «Концептуальними засадами
реформування середньої школи» [7]. Початкова школа раніше за інші рівні
освіти стала об’єктом оновлення освітнього процесу на засадах
дитиноцентризму, партнерства, врахування життєвих потреб дітей, розроблення
нових Державних стандартів, освітніх програм, оцінювання навчальних
результатів.
Рух активного вчительства, батьків, науковців в галузі початкової освіти
розпочався у 2016 році з обговорення на платформі EdEra змісту чинних
навчальних програм, підручників, стану контролю і оцінювання навчальних
досягнень учнів, пропозицій змінити процедуру вступу дітей до школи,
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поліпшити комфортність їх перебування та ін. Новий етап законодавчого і
концептуального розвитку шкільної освіти, здійснені в останні роки
дослідження українських і зарубіжних учених зумовили суттєві зміни статусу
початкової освіти, її загальної мети, їх похідних складників функціонування у
нових умовах
Інший зміст освіти, сучасні методики навчання, новітнє освітнє
середовище – такі складові Нової української школи.
Сучасна українська система освіти не вперше на шляху свого докорінного
реформування та оптимізації. Концепцією Нової української школи та нового
Закону про освіту визначено ключові засади глобальної реформи освітньої
сфери, яка стартувала цього року саме з початкової ланки. Знову, як і раніше
під час проведення попередніх освітніх реформ, зміни в усій системі
розпочинаються саме з початкової ланки і вчителі-«початківці» першими
потрапили під удар нових вимог, викликів та змін.
Упродовж багатьох десятиліть неодноразово робилися спроби змінити
початкову школу (тривалість, зміст, назву тощо). Навіть за роки незалежності
України найбільших змін зазнала саме початкова школа: змінювалися
концепції, закони, стандарти, програми, підручники, нормативна база, терміни
навчання, зміст тощо, а завершувалося усе початком нової модернізації без
аналізу, експертних висновків попередніх нововведень.
Загальновизнаною є істина: які ідеї, зміст і морально-етичні норми
сповідуються й реалізуються сьогодні освітою, таким буде суспільство у
недалекому майбутньому. Однак модернізувати початкову освіту шляхом
тільки істотного оновлення змісту без зміни науково-теоретичних засад
методики неможливо. Потрібна методика викладання у початковій школі, що
орієнтується на шестирічного здобувача освіти ХХІ століття, в основу якої
покладено принцип педагогіки – «партнерства» – допомогти виявити, розкрити
та розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини (неповторної,
обдарованої від природи унікальними здібностями) через спілкування,
взаємодію та співпрацю трьох складових: учителя, учня й батьків.
В. Сухомлинський писав: «Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця
дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого,
розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло» [8].
Розвиток компетентностей здобувачів початкової освіти в демократичному
суспільстві відбуватиметься на інтегративних засадах, тобто наскрізно, шляхом
об’єднання окремих предметів в інтегровані курси. Базовий навчальний план
початкової освіти Державного стандарту початкової освіти передбачає
можливість інтегрувати навчальний матеріал у змісті споріднених предметів
або вводити до складу предметів у формі модулів [1].
Отже, реформування сучасної початкової освіти передбачає скорочення
кількості предметів за рахунок інтеграції навчального матеріалу, а це – не
стільки поєднання окремих навчальних предметів в один, як поширення
принципу доцільності на весь зміст початкової освіти. Виклики освіти
зобов’язують кожного причетного до початкової школи критично
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проаналізувати свої знання, уміння, бажання й готовність до радикальних змін,
нововведень.
Реформування сучасної початкової освіти передбачає подолання
ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових
навчальних програм, які орієнтують освітній процес на розвивальнопродуктивний інтегративний підхід і розвиток критичного мислення здобувачів
освіти.
Уперше в історії української початкової освіти пропонується
інтеграційний підхід до організації навчання як база для формування цілісного
сприйняття навколишнього світу. Специфіка роботи вчителя початкових класів
дає змогу впровадити інтеграцію в навчальний процес уже на самому його
початку.
Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій
організації навчання – традиційної та інноваційної. Інноваційне навчання
вимагає пріоритетної уваги до конкретизації навчального змісту і методик, які
формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично
мислити, здатність до самопізнання і самореалізації з високою моральністю,
особистісною відповідальністю, внутрішньою свободою, налаштованістю на
максимальну самореалізацію, здатністю досягати високої мети раціональним
шляхом і конкретними засобами.
Щоб учити дітей по-новому у новій школі, потрібні не лише нові
інструменти – сучасні підручники, посібники, новітнє обладнання, облаштовані
зручними меблями класні кімнати, а передусім озброєні необхідними знаннями
вчителі, мотивовані позитивним ставленням держави до професії вчителя.
Акцент – на компетенціях і цінностях учнів.
Сьогодні роль учителя змінюється. Нова українська початкова школа
очікує вчителя-партнера з високими людськими цінностями, педагогагуманіста, який з любов’ю і повагою ставиться до дитини [3, 18].
Той, хто хоче змінити світ, повинен починати з себе! Сьогодення вимагає
від кожного вчителя відповідальності за свою роботу, відмови від шаблонних
форм і методів навчання, уміння творчо працювати, саме тому потрібно себе
постійно удосконалювати.
Прийнято «Професійний стандарт вчителя початкових класів» (2018),
розроблений Міністерством освіти і науки України спільно з представниками
освітянської спільноти та педагогічних вишів і затверджений на національному
рівні Міністерством соціальної політики України.
У документі чітко окреслені функції вчителя: планування і здійснення
освітнього процесу; забезпечення і підтримка навчання, виховання й розвитку
учнів в освітньому середовищі й родині; створення освітнього середовища;
рефлексія та професійний саморозвиток; провадження педагогічних
досліджень; надання методичної допомоги колегам з питань навчання,
розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної
середньої освіти; узагальнення власного педагогічного досвіду та його
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презентація педагогічній спільноті; оцінювання результатів роботи вчителів
початкових класів закладу загальної середньої освіти [ 9, 27].
Успішне вирішення завдань сучасної освіти безпосередньо пов’язане з
формуванням творчої особистості вчителя та його професійним розвитком.
«Творчий учитель, – зазначав В. О. Сухомлинський, – не той, хто відповідно
освічений, добре знає свій предмет. Цього мало. Учительська професія – це
людинознавство, постійне проникнення в духовний світ людини, яке ніколи не
припиняється» [8].
Час вимагає від учителя оволодіти новими компетентностями. Одним із
пріоритетів сучасної освіти є опанування вчителем методології та теорії
інтеграції освітніх галузей і навчальних дисциплін початкової школи. Крім
того, учитель має оволодіти методикою горизонтального (міжпредметного) та
вертикального (внутрішньопредметного) інтегрування змісту гуманітарних
(навчання
грамоти),
математичної,
природничої,
мистецької,
здоров’язбережувальної та інших дисциплін. Отже, учитель потребує
додаткових теоретичних знань сучасної дитячої психології, сучасної дидактики,
методики нетрадиційного (інтегрованого) уроку тощо.
Концепція Нової української школи, Закон України «Про освіту»,
Державний стандарт початкової освіти вимагають поліпшення якості
освітнього процесу на засадах партнерства, компетентнісного підходу,
реформування якого:
– гарантує учням можливість опанувати ключовими компетентностями й
наскрізними вміннями, які допоможуть бути успішними в навчанні та житті
загалом;
– реагує на високу динамічність сучасного світу, нинішні й майбутні
потреби учнів, учителів та українського суспільства загалом;
– орієнтує учнів, їхніх батьків, учителів на досягнення цілей та очікуваних
результатів освітнього процесу;
– об’єднує зусилля всіх партнерів школи для громадської підтримки
освітнього процесу.
Важливий
етап
–
розуміння
сучасної
термінології.
Термін
«компетентність» у перекладі з латинської означає коло питань, у яких людина
добре обізнана, має знання та досвід, а також набуту у процесі навчання
інтегровану здатність особистості, яка складається зі знань, досвіду, цінностей і
ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Компетентнісний підхід як напрям модернізації освіти відображає зміст
освіти, який не зводиться до знаннєво орієнтованого компонента, а передбачає
набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових
функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Компетентнісний підхід
зумовлює не інформованість учня, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які
виникають у життєвих ситуаціях. Вагомий внесок у дослідження проблеми
компетентнісного підходу в освіті зробили українські вчені Н. Бібік,
Л. Ващенко,
О. Локшина,
О. Овчарук,
Л. Паращенко,
О. Пометун,
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С. Трубачова, О. Савченко. Вони узагальнили теоретичні й практичні питання
реалізації компетентнісного підходу в освіті України.
Особливістю компетентнісного підходу є нова мета навчання, яка вимагає
адаптації до неї всіх компонентів навчального процесу: лише охопивши весь
педагогічний процес, можна сформувати компетентність учнів як інтегрований
результат навчання, тобто акцент у навчанні зміщується з того, що знає, хоче і
може вчитель, на те, що потрібно тому, хто навчається. За компетентнісного
підходу увага зосереджується на результаті освіти, а не на процесі.
Поняття «тематичний підхід» передбачає організацію навчальновиховного процесу на основі однієї «змістової одиниці» – теми. Темою може
бути певне поняття, цілісний розгляд якого сприяє формуванню загальних
уявлень про систему, в яку це поняття входить як елемент. Тему вчитель може
сформулювати у вигляді запитання чи опису проблеми, під час вирішення яких
учні опановують зміст навчальної програми.
Не тільки в Україні, а й у світовому співтоваристві актуальним є соціальне
замовлення передусім на людей, здатних самостійно здобувати знання й досвід,
діяти в різних проблемних ситуаціях, реалізувати свої здібності та потреби.
У процесі навчання людина повинна набути особистого досвіду, який є
відображенням досвіду старших поколінь у певній сфері людської практики. Це
діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід – це спеціально організований
навчально-виховний процес, на першому плані якого стоять практичні справи, а
знання відіграють службову роль, слугують засобом виконання цих справ і
засобом навчання. Саме це стає очікуваним результатом освіти і предметом
стандартизації на сучасному етапі модернізації освітнього процесу у початковій
школі. Вимірюється такий результат нетрадиційно – термінами
«надпредметних» здібностей, якостей, умінь.
Діяльністьи – це специфічна форма суспільного буття людей, що полягає в
цілеспрямованому перетворенні природної і соціальної дійсності.
Діяльнісний підхід в освіті означає організацію та управління
цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учня в загальному контексті
його життєдіяльності – спрямованості інтересів, життєвих планів, ціннісних
орієнтацій, розуміння сенсу навчання і виховання, особистісного досвіду в
інтересах становлення суб’єктності учня. Суть виховання з точки зору
діяльнісного підходу полягає в тому, що в центрі уваги стоїть не просто
діяльність, а спільна діяльність учнів з учителем, спрямована на реалізацію
спільно вироблених цілей і завдань.
Діяльнісний підхід у початковій освіті передбачає спрямованість
освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь
особистості, застосування теоретичних знань на практиці, формування
здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і
професійну самореалізацію [5, 28].
Отже, у початковій школі відбулися суттєві зміни у структурі, змісті,
програмах, підручниках і новій організації освітнього процесу зі застосуванням
діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі, з переважанням ігрових
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методів у першому циклі (1-2 класи) та на інтегровано-предметній основі у
другому циклі (3-4 класи).
Провідні наукові установи у галузі педагогіки, проблем виховання,
педагогічної освіти досліджують цілісний підхід до дитини, розробляють
інноваційні методики, що забезпечують реалізацію цього завдання на засадах
гуманістичної дитиноцентрованої педагогіки.
На ключових ідеях видатного українського педагога грунтовано
найсучаснішу концепцію «Нова українська школа». Процес застосування
спадщини Василя Сухомлинського поширюється й поглиблюється.
«Школа, – писав В. О. Сухомлинський, – це насамперед учитель.
Особистість учителя - наріжний камінь виховання». До особи вчителя він
ставив підвищені вимоги, вважаючи цю професію людинознавством.
Перехід початкової освіти на якісно новий рівень можливий лише за умови
конструктивної взаємодії школи й родини на засадах партнерства. Розуміння
пріоритетності родинного виховання ставить перед школою завдання, яке
реалізовується у спільній діяльності вчителя й учнів, учителя й батьків, що
передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою
особистісного розвитку школярів.
Реформа освіти в Україні – це не лише розроблення і втілення нової моделі
педагогічного процесу, а й зміна соціальної мети та завдань освіти. Педагогічна
освіта виконує тут особливу, можна сказати, головну функцію, адже вона
формує особистість, покликанням якої є творення сучасної людини, її
інтелектуального та духовного потенціалу. Досягнення цієї мети потребує
осучаснення філософсько-цінних засад педагогічної освіти, її істотно
структурно-організаційної перебудови.
Модернізуючи національну освіту, слід урахувати і наш власний
багатовіковий досвід, і інтеграційні процеси у європейській і світовій освіті,
щоб забезпечити громадянам рівний доступ до справді якісної освіти. Уявити
модернізацію освіти неможливо без молодих висококваліфікованих
спеціалістів, спроможних брати на себе відповідальність, бути активними в
ухваленні рішень, у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів
суспільства.
Для успіху трансформаційних процесів в освіті їх вектори повинні
узгоджуватися із загальною доктриною модернізації політичних, культурних,
економічних, суспільних інститутів. Освіта буде ефективною, якщо хоч на
півроку випереджатиме зміни в суспільстві. І потрібно все зробити, щоб
виконати цю важливу вимогу часу.
Хочеться вірити, що задекларовані принципи Концепції нової української
освіти стануть пріоритетними, загальнодержавними, а зміни дадуть змогу
досягти бажаного результату.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Останнім часом в нашій країні відбувається
процес модернізації та реформування освітньої системи. Суспільству потрібні
особистості, які вміють, у першу чергу, самостійно вчитися. Сучасні
педагогічні технології передбачають новий підхід до навчання, виховання та
формування особистості учня, які і будуть сприяти розвитку творчих
здібностей здобувачів освіти, формувати навички саморозвитку та самоосвіти.
Цим вимогам відповідає проектна діяльність в освітньому процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження методу проєктів
як засобу реалізації ефективного навчання спостерігається у наукових доробках
Т. Башинської, Л. Ботько, Т. Волковської, С. Сисоєвої, З. Таран та ін.
Широкоаспектне висвітлення методу проєктів як педагогічної технології, що
включає сукупність дослідницьких проблемних методів творчого спрямування,
розкрито у наукових працях О. Пометун, Л. Пироженко, О. Рибіної та ін.
Зокрема, простежується визначення методу проєктів як комплексного
навчального методу в працях А. Карачева, Н. Матяша, В. Мигунова, Г. Селевко,
С. Сисоєва та ін. У сучасній педагогіці розкрито погляди на зміст, структуру,
типологію методу проєктів, етапи проведення та специфіку застосування у
освітньому процесі (К. Баханов, В. Гузєєв, А. Касперський, В. Курицина,
О. Пєхота, Л. Пироженко, О. Пометун, О. Савченко, Г. Селевко, М. Скаткіна та
ін.) [3].
Виділення невирішених частин загальної роботи. Проте, частина
науковців у своїх дослідженнях акцентує увагу на недостатність впровадження
методу проектів вчителями початкової школи в освітньому процесі. Проблему
розкриття окремих питань актуальності використання методів проекту,
вивчення її особливостей з метою розробки цікавих видів роботи для учнів
початкової школи.
Метою статті є визначити що таке метод проекту, його особливості, види;
використання методу проекту на всіх уроках в початковій школі; потреба
захисту проекту учнями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метод проектів є технологією
ХХІ століття, адже дає змогу ефективно формувати в учнів ключові
компетентності:
вміння
вчитися,
інформаційно-комунікативну,
загальнокультурну, здоров’язбережувальну, громадянську, соціальну; дає
можливість залучати до науково-дослідної та пошукової діяльності, створювати
додаткову мотивацію до навчання, удосконалювати комунікативні навички;
вчить використовувати набуті знання на практиці, критично осмислювати
інформацію та працювати з нею, а також вже у ранньому віці найбільш повно
визначати та розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини.
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Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під
час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід
проектної діяльності учня. Робота над проектом – це практика особистісно
орієнтованого навчання в процесі праці учня на основі його вільного вибору, з
урахуванням його інтересів.
Метод проектів заснований на: розвитку пізнавальних умінь і навичок
здобувачів освіти, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, уміння
самостійно конструювати свої знання, уміння критично мислити [1].
Охарактеризуємо існуючі види проектів:
Дослідницькі проекти – домінуючою діяльністю є дослідницька, мають
структуру, наближену до наукового дослідження, передбачають актуальність і
формулювання проблеми дослідження, його предмета і об’єкта, розробку
плану, шляхів вирішення, чітко визначені цілі, вибір методології і висунення
гіпотез, застосування відповідних методів дослідження і джерел інформації,
обробку і систематизацію та обговорення, одержаних результатів (тези, стаття,
доповіді на наукові конференції, есе, аналітичні роботи, вивчення та
узагальнення перспективного педагогічного досвіду, виконання дипломних
робіт).
Інформаційні проекти спрямовані на збір, узагальнення та аналіз
інформації про явище або об’єкт. Структура проекту включає: а)актуальність,
мету, джерела інформації; б) обробку інформації (аналіз, узагальнення,
зіставлення, висновки); в) результат (стаття, реферат, доповідь, відео і ін.); г)
презентацію (публікація, обговорення в телеконференції і т.д.).
Творчі проекти не передбачають детально проробленої структури спільної
діяльності, а лише домовленість про результати, які плануються та форму
представлення. Це може бути твір, фільм, газета, відеофільм, свята, гра,
експедиція та інші. Оформлення результатів творчого проекту вимагає
оформлення у вигляді сценарію відеофільму, плану твору, статті, репортажу,
програми свята, дизайну, рубрик газети, альбому.
Ознайомно-орієнтовні проекти – вид інформаційних проектів, що
інтегруються в дослідницькі проекти і є їх органічною частиною (модулем).
Проводяться з метою інформаційного пошуку та аналізу. Структура подібна до
предметно-дослідницького проекту, визначається: предмет інформаційного
пошуку, поетапність пошуку з позначенням проміжних результатів;
проводиться аналіз зібраних фактів, сформулюються загальні висновки; пошук
інформації з визначених напрямків, аналіз нових фактів, узагальнення,
висновки; загальний висновок, оформлення результатів (обговорення,
презентація, зовнішня оцінка).
Практично-орієнтовані проекти – передбачають, що результат діяльності їх
учасників визначається на самому початку і зорієнтований на соціальні
інтереси учасників. Проект передбачає чітко-визначену структуру, сценарій
діяльності учасників з визначенням їх функцій, участь кожного учасника в
оформленні кінцевого продукту. У даному проекті важлива організація
координаційної роботи та її поетапне обговорення; коректування зусиль як
49

Розділ 1. Зміст освіти в Новій українській школі

спільних, так й індивідуальних; організація одержаних результатів і
впровадження їх в практику.
Рольові проекти – це проекти у яких структура, як і у творчих, залишається
відкритою до завершення роботи. Характер і зміст проекту визначається
відповідно ролей учасників (літературні персонажі, вигадані герої). Ступінь
творчості в цих проектах дуже висока і переважає рольова гра. Результати цих
проектів намічаються на початку виконання або вимальовуються лише в
кінці [5, с.144].
Проект – це процес, який просувається до певної мети, приводить до змін,
має одноразовий характер, передбачає використання додаткових ресурсів, має
чіткі часові рамки (момент початку та закінчення), не вкладається в «межі
звичайної діяльності», передбачає створення робочої групи [4].
Оскільки навчання – це соціальна активність, яка відбувається в межах
учнівських груп, культури та минулого досвіду, то учні мають можливість
використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести
перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність відповідно до
ролі в навчальній команді й разом інтерпретувати результати своєї
діяльності.[1].
Часто проектне навчання реалізується через міждисциплінарні зв’язки, що
виходять за межі програми одного конкретного предмету. Це значно розширює
можливості вчителя і сприяє креативності, а учні часто мають завдання, у
процесі вирішення яких отримують практичні навички, непередбачені в
теоретичній частині навчального процесу. Тобто навчання відбувається
природним шляхом, ненав’язливо, адже ціль – не вивчити, а виконати завдання,
отримати результат, що дійсно мотивує дітей.
Планування навчального проекту:
– визначаємо навчальні цілі;
– плануємо «що» і «як», а не «коли»;
– плануємо, як відбуватиметься публічна презентація результатів
проекту[4].
Зробити учнів активнішими, створити на уроці неймовірну атмосферу
дослідження та показати, як знання, які отримують діти у школі, пов'язані з
реальним життям – усе це можна зробити за допомогою методу проектів. Це
дійсно універсальна та корисна технологія, яку можна використовувати
фактично на будь-якому уроці з будь-якого предмету. Метод можна без
проблем реалізувати з учнями будь-якого віку, наприклад, проектна діяльність
у початковій школі є одним з найкращих способів пізнання дітьми
навколишнього світу.
Проектна робота наразі є одним з найперспективніших напрямів системи
освіти, оскільки створює умови для формування всіх необхідних життєвих
компетенцій. Саме тому можна і потрібно змалечку вчити дітей створювати
проекти. Так, уже зараз проектне навчання в НУШ посідає важливе місце, а чим
дорослішими стають діти – тим цікавіше буде. Учні можуть створювати
проекти з математики, української мови, «Я досліджую світ», мистецтва тощо у
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початковій школі та у середній, старшій – з української мови, історії, географії,
фізики, хімії. Вибір необмежений! Також метод можна застосовувати для
виховної роботи та для організації проектної діяльності закладів освіти.
У початковій школі найчастіше розробляються проекти, пов’язані з
певними навчальними темами. Враховуючи відсутність у учнів достатнього
досвіду проектної діяльності, вчитель найчастіше здійснює безпосередню її
координацію. Отже, він обирає тему проекту, яка підпорядковується не лише
інтересам учнів, а й потребам конкретної освітньої ситуації. Учитель
самостійно ставить дидактичну мету проекту, формулює провідне проблемне
питання та методичні завдання. У більшості випадків ці чинники спрямовують
діяльність учнів на поглиблення знань та розширення інформаційного поля, яке
утворилося під час опрацювання матеріалів підручників. У ході розробки
навчального проекту вчитель допомагає учням визначити джерела необхідної
інформації, серед яких і шкільні підручники – як одне з доступніших за змістом
і формою.
Згідно з навчальною програмою у змісті деяких підручників початкової
школи «Я досліджую світ», «Математика», «Інформатика» та у середній школі
«Природознавство», «Основи здоров’я», передбачають роботу над навчальними
проектами. Проте зважаючи на інтегративний характер проектної діяльності, в
будь-якій із навчальних тем початкової школи можна виділити проблему, яку
можна розв’язати в формі проекту. Разом з тим, не існує (та й не може існувати)
розробленого наперед планування проектів, оскільки в основі їх розробки
лежать потреби, мотиви, інтереси конкретного учня або класу. У цьому зв’язку
можливо поділитися лише ідеями щодо вибору тем навчальних проектів з
деяких предметів початкової школи [2].
Робота над проектами складається з декількох етапів. Особливої уваги у
початковій школі потребує завершальний етап проектної діяльності –
презентація (захист) проекту. Для цього вчителю треба допомогти учням
провести самоаналіз проекту, оцінити процес проектування за допомогою
запитань. Також діти потребуватимуть допомоги при підготовці проекту до
презентації. Захист проекту – завершальний етап його виконання, коли учні
звітують про проведену ними роботу. Зазвичай захист проектів здійснюється у
формі виставки тих виробів, які створили учні. Крім того, іноді доцільно
пропонувати дітям підготувати невеликі виступи з розповіддю про свій проект.
Так як метод проекту – це цікава та пізнавальна форма роботи для учнів,
вчителю потрібно й запропонувати цікавий захист проектів. Ідеального
варіанту, можливо, не існує, і багато що залежить від тематики, типу, формату
презентації, самих учасників. Сам захист проекту має займати не більше 5-10
хвилин. За цей час учні повинні розказати з чого починався проект, до яких
результатів привів (що учні дізналися в ході підготовки), чому це важливо і
цікаво.
Однією з цікавих форм захисту проекту, яка підходить більше для дітей 34 класів, є «PechaKucha». З японської «PechaKucha» – це балаканина.
Виступаючий представляє доповідь-презентацію із 20 слайдів, кожен слайд
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демонструється 20 секунд, після чого автоматично змінюється на наступний.
Таким чином тривалість доповіді обмежена 6 хвилинами 40 секундами або 6
хвилинами. За цей час учні розкривають тему свого проекту демонструючи
його. Ця форма роботи є поширеною у всьому світі та є живою, динамічною та
цікавою формою виступу.
Метод проекту, як і будь-яка інша методика, має свої позитивні і
негативні сторони, які необхідно враховувати, використовуючи його під час
освітнього процесу.
Переваги використання методу проекту:
1. У школярів розвиваються пізнавальні навички та креативне мислення.
2. Всі учні зайняті, мають конкретне завдання.
3. Школярі набувають певних навичок самостійно конструювати свої
знання.
4. Вдосконалюються уміння орієнтуватися в інформаційному просторі.
5. Учні набувають певних навичок, що допомагають повірити їм у власні
сили.
6. Вчитель має можливість раціонально розподілити свій час, допомагаючи
дітям із спеціальними проблемами – особистісними та інтелектуальними.
7. Розвиток навичок групової діяльності.
8. Інтеграція різних предметів.
Недоліки використання методу проектів:
1. Підготовка проекту потребує багато часу .
2. Важко налаштувати школярів на механізм взаємонавчання.
3. Вчителю складно контролювати процес навчання, а результат не завжди
ефективний.
4. На перенавчання потрібен додатковий час.
5. В групі бувають учні, які старатимуться перекинути свої завдання
іншим, більш сумлінним.
Незважаючи на деякі недоліки, проектна робота якнайкраще демонструє
компетентнісний підхід, який умова концепції НУШ, яка включає в себе
розвиток у школярів компетентностей та навичок Soft Skils:
– уміння працювати з різними джерелами інформації;
– уміння працювати в групі;
– уміння працювати самостійно [2].
Висновки. Таким чином, метод проектів дозволяє індивідуалізувати
освітній процес, дає можливість учням проявляти самостійність у плануванні,
організації та контролі своєї діяльності. Застосування проектної методики на
уроках забезпечує підтримку стійкого інтересу до вивчення різних предметів,
поглиблює та систематизує знання учнів з вивченої теми та дозволяє
актуалізувати та організувати траєкторію учня як суб’єкта даної діяльності.
Отже, використовуючи метод проекту, учні бачать результат своєї роботи,
встановлюють зв’язок із життєвим досвідом, розвивають вміння ставити мету й
здійснювати саморегуляцію діяльності та створюються умови, за яких учні
самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися
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здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань,
набувають комунікативних вмінь.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Статтю присвячено проблемі застосування методу проектів як засобу
ефективного та якісного навчання. Метод проектів представлено як процес
просування до певної мети, що приводить до змін та передбачає використання
додаткових ресурсів. Подано переваги та недоліки використання методу проектів.
Ключові слова: метод проектів, навчання, якість навчання, засіб, проект.
Статья посвящена проблеме применения метода проектов как средства
эффективного и качественного обучения. Метод проектов представлено как процесс
продвижения к определенной цели, приводит к изменениям и предусматривает
использование дополнительных ресурсов. Подано преимущества и недостатки
использования метода проектов.
Ключевые слова: метод проекта, обучение, качество обучения, средство, проект.
The article is devoted to the problem of applying the project method as a means of
effective and quality learning. The project method is presented as a process of advancing to
a certain goal, which leads to changes and involves the use of additional resources. The
advantages and disadvantages of using the project method are presented.
Key words: project method, training, quality of training, means, project.
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УДК 373.5.016:6
О. М. Рутковська
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Позаурочна робота учнів із
трудового навчання є важливим засобом трудового навчання школярів,
спрямована на їхню зміну як суб’єктів навчально-трудової діяльності в
позаурочний час. Вона потребує використання певних форм організації учнів
для виконання після уроків обов'язкових, пов'язаних зі змістом предмету
«Трудове навчання», індивідуальних або групових навчальних завдань. Ця
робота збігається в часі з навчальними заняттями, а і її результати оцінюються
учителем (Загальна методика навчання біології, 2006).
Останні дослідження і публікації. Позаурочну роботу В. Вербицький
(2018, с. 5) називає надзвичайно важливим компонентом навчального процесу,
що відбувається за взаємодії розуму, волі, емоцій учнів і вимагає чіткої
організації, надаючи широкі можливості для розвитку творчої активності учнів,
їхніх нахилів, здібностей та інтересів.
Об’єктом позаурочної діяльності учнів науковці І. Андрощук (2019), І. Бех
(1998), О. Биковська (2008), В. Борисов (2005), А. Капська (2014), Б. Кобзар
(1975; 1991), Г. Пустовіт (2015), Ю. Руденко (2003), Т. Сущенко (1993)
визначають процес навчання, виховання та розвитку особистості учнів.
Метою статті вивчення історичних тенденцій розвитку методики
організації позаурочної роботи з трудового навчання, аналіз об’єкта та
змістового наповнення поняття «позаурочна робота» з трудового навчання
учнів.
Виклад основного матеріалу. Процес позаурочного навчання передбачає
накопичення системи предметних знань, умінь і навичок засобами
індивідуальних, групових та масових форм його організації з урахуванням
рівня пізнавальних можливостей школярів. Ефективність пізнавальної
діяльності залежить від активності її суб’єктів (Кант, 2007), раціонального
співвідношення набутих знань і вмінь на уроках із новим навчальним
матеріалом, опанованим у позаурочний час.
Розвиток особистості школяра відбувається в різних видах і формах
організації позаурочної роботи, маючи, за С. Рубінштейном (1989),
взаємозворотній вплив з поступовим ускладненням цілей, завдань,
мотиваційних та операційних аспектів творчої пізнавальної діяльності
школярів.
Виховний аспект формування особистості учнів В. Омеляненко,
А. Кузьминський (2008), Л. Кондрашова та ін. (2008) визначають як створення
оптимальних умов для організованого впливу на особистість з метою
виховання колективізму та культури міжособистісних взаємин, спілкування
54

Всеукраїнський освітній форсайт

Розглянемо історичні тенденції розвитку сучасної теорії і практики
організації позаурочної роботи з трудового навчання в школі, як однієї з форм
поглиблення і закріплення трудових знань і вмінь.
Розпочате в повоєнні роки реформування шкільної освіти націлювало її на
підвищення якості урочної і позаурочної роботи (Збірник наказів та
розпоряджень міністерства освіти УРСР, с. 3). На збільшення питомої ваги
трудової підготовки у змісті шкільної освіти сприяли повернення у 1954 році до
навчальних планів українських шкіл предмету «Трудове навчання» та перехід
від обов’язкової семирічної освіти на восьмирічну у 1959 році.
Важливим кроком у розвитку позаурочної роботи і трудового виховання
учнівської молоді стало поява наприкінці 50-х років минулого століття
трудових об’єднань школярів (далі – ТОШ), діяльність яких сприяла
застосуванню на практиці набутих під час уроків праці знань і вмінь, розвитку
технічної, прикладної творчості та сільськогосподарського дослідництва
(Тарасова, 2010, с. 4). Успішність функціонування ТОШ визначалася спільними
зусиллями шкіл і базових підприємств, за якими закріплювалися освітні
заклади.
Навчально-виховний процес шкільної освіти 60-х рр. ХХ ст. мав яскраво
виражену політехнічну спрямованість. Уведення з 1966 року факультативних
занять в школі передбачало поглиблене опанування учнями предметного
навчального матеріалу в позаурочний час і, тому, вчителі-предметники
потребували методичних розробок із позаурочних занять, у тому числі, з
трудового навчання.
Становленню позаурочного предметного навчання у 50-70-ті роки ХХ ст.
як дієвого засобу поглиблення знань з шкільних предметів приділяв особливу
увагу В. Сухомлинський (1959, с. 46), відзначаючи що «роки гурткової роботи є
періодом творчих шукань; за цей час вихованці пізнають свої нахили, здібності,
що в майбутньому допоможе їм свідомо обрати спеціальність».
Прийнята у 1972 році Постанови щодо переходу до загальної середньої
освіти молоді і подальшого розвитку загальноосвітньої школи (Народное
образование в СССР, 1973, с. 236) активізувала позаурочну роботу з трудового
навчання уведенням екскурсій на виробництво, конкурсів, олімпіад з трудового
навчання, розширенням мережі предметних гуртків у школі. Живе слово
вчителя і творчість дитини В. Сухомлинський (1976, с. 360) вважав основою
системи навчання з всебічного розвитку учнів.
У рамках основних напрямів Реформи загальноосвітньої і професійної
школи (1984) були впроваджені нові якісні підходи до організації позаурочної
роботи учнів з трудового навчання, активно залучаючи їх до продуктивної
праці у позаурочний час: робота для своєї школи, природоохоронна діяльність,
благоустрій, збирання вторинної сировини.
Розвиток позаурочної роботи з трудового навчання в другій половині ХХ
ст. сприяв виробленню в учнів трудових знань і вмінь, готовності працювати в
колективі, розв’язку поставлених програмою трудового навчання завдань.
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З набуттям Україною незалежності школярі, як майбутні суб’єкти
ринкових відносин, стали активніше включатися в позаурочну роботу з
госпрозрахунковим спрямуванням у формі гуртків юних економістів, фермерів,
учнівські кооперативи і колективні господарства. Вітчизняні науковці
Д. Алфімов (2000), С. Мельников (1999), Р. Пустовіт (1997), О. Тополь (1997)
обґрунтовували необхідність створення на базі шкіл експериментальних малих
підприємств, які б моделювали реальні умови підрприємництва і ділові
відносини у ньому.
Для ЗЗСО початку ХХІ ст. були притаманні властивості пошуку нового.
Прийнятим у 2000 році Закон України «Про позашкільну освіту» до
позаурочної діяльності учнів відносить такі її напрями: спортивно-оздоровчий,
духовно-моральний,
соціальний,
загальноінтелектувальний,
загальнокультурний.
Модельним законом про вищу та післявищу професійну освіту (2002) було
уведене поняття «додаткова освіта», як процес навчання і виховання на основі
додаткових різнорівневих освітніх програм для всебічного задоволення потреб
громадян, держави і суспільства в освіті. Додаткова освіта учнівської молоді
спрямована на організацію її вільного часу з метою формування безпечного і
здорового життя, розвитку творчих здібностей, задоволення особистісних
потреб щодо інтелектуального, фізичного, морального вдосконалення.
Сучасна технологічна освіта в закладах загальної середньої освіти (далі –
ЗЗСО) реалізується засобами таких форм організації трудового навчання:
уроки, домашня робота, трудова практика, предметні факультативні, гурткові
заняття, олімпіади, конкурси, виставки учнівських робіт, навчальні екскурсії та
ін. Позаурочна освітня і творча діяльність учнів із трудового навчання сьогодні
є важливим та ефективним засобом формування та розвитку здібностей,
нахилів, інтересу школярів до техніки, технологій і виробництва впродовж
всього періоду його здійснення, починаючи від початкової до старшої школи.
Водночас принципи її здійснення, зміст, форми організації мають застерігати
вчителів трудового навчання від дублювання або перенесення на позаурочний
час роботи, яка повинна бути обов’язково виконана на уроці.
Визначення основних ознак позаурочної роботи, як виду освітньої
діяльності учнівської молоді, потребує аналізу його складових. Серед
трактувань поняття «робота» Великим тлумачним словником сучасної
української мови (2005, с. 117) найбільш прийнятним для розуміння
позаурочного її виду у трудовому навчанні, вважаємо таке: чийсь труд, праця
чи діяльність щодо виготовлення, створення, оброблення чого-небудь з метою
отримання продукту праці, виробу, твору. Юридичним словником (2021)
робота визначається як діяльність працівника, результатом якої є виготовлення
товару або зміна, вдосконалення його властивостей, форми з метою
задоволення особистих потреб споживачів.
Словником синонімів української мови (2021) поняття «робота» і «праця»
розглядаються як синонімічні. Водночас Тлумачним словником української
мови (2005) поняття «праця» визначається як більш широке і таке, що
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вживається частіше в сучасній українській мові. До базових ознак поняття
робота І. Андрощук (2019, с. 117–118) відносить такі: заняття, обов’язки одного
виконавця, особи на певний період, що носять індивідуальний характер.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень та нормативно-правових
документів щодо змістового наповнення поняття «позаурочна робота» дає
змогу виявити такі основні її ознаки:
– суб’єкти освітньої діяльності: всі учні та вихованці (Романова 2013,
с.202); педагоги, батьки (Костяшкин, 1982; Кулачинська, 2020; Максимюк,
2009); їхня спільна діяльність (Андрощук,2019, с. 125; Методика обучения
русскому языку и литературному чтению, 2016);
– принципи організації: добровільність (Андрощук, 2019, с. 122);
відкритість, надання можливості вибору, доступність знань, адаптивність до
запитів і змін (Модельный закон о высшем и послевузовском
профессиональном образовании, 2002);
– час проведення роботи цього виду: вільний від уроків (Андрощук, 2019, с.
125; Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2005; Вербицький,
2004; Кудикіна, 2009; Кулачинська, 2020; Максимюк, 2009; Романова, 2013;
Словник української мови, 1973), в межах допустимих норм щоденного
навчального навантаження учнів (Державні санітарні правила і норми
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу, 2001);
– місце організації та проведення позаурочних занять: школа (Костяшкин,
1982; Максимюк, 2009);
– мета: організація вільного часу (Модельный закон о высшем и
послевузовском профессиональном образовании, 2002); задоволення
особистісних, культурних потреб та інтересів колективу школи та окремих
учнів (Кулачинська, 2020; Модельный закон о высшем и послевузовском
профессиональном образовании, 2002); розширення і поглиблення знань, умінь
і навичок, розвиток нахилів та здібностей учнів, самостійності (Оршанський,
2008); дотримання єдиних освітніх вимог до учнів щодо досягнення
запланованих, обов’язкових результатів освоєння основних освітніх програм
(Григорьев, Степанов, 2010, с. 28–29; Калечиц, Петров, с. 29; Янкевич, 2020);
виявлення та підтримка обдарованих учнів (Модельный закон о высшем и
послевузовском профессиональном образовании, 2002);
– зміст роботи: виконання обов’язкових завдань певних шкільних
предметів (Андрощук, 2019, с. 122; Вербицький, 2004); праця із
самообслуговування (Гликман, 2002);
– основні напрями: спортивно-оздоровчий, соціальний, духовноморальний, загальноінтелектуальний, загальнокультурний (Закон України «Про
позашкільну освіту», 2021);
– форми організації: індивідуальні, фронтальні завдання (Вербицький,
2004); масові, групові, індивідуальні (Гликман, 2002).
Отже, під організацією позаурочної роботи ми розуміємо сукупність
цілеспрямованих педагогічних дій з метою організації вільного часу,
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задоволення особистісних, культурних потреб та інтересів колективу школи,
всіх учнів, батьків у спільній діяльності з розширення і поглиблення знань,
умінь і навичок, розвитку нахилів та здібностей, самостійності, дотримуючись
єдиних освітніх вимог до учнів щодо досягнення запланованих, обов’язкових
результатів освоєння основних освітніх програм, із виявлення та підтримки
обдарованих учнів за принципами добровільності, відкритості, надання
можливості вибору, доступності знань, адаптивності до запитів і змін під час
виконання обов’язкових завдань певних шкільних предметів і праці з
самообслуговування, за спортивно-оздоровчим, соціальним, духовноморальним, загальноінтелектуальним, загальнокультурним напрямами у
вільний від уроків час у формі масової, групової та індивідуальної організації
цієї роботи.
Починаючись на уроці трудового навчання, позаурочна робота навчає
школярів самостійному виконанню суспільно-корисних проєктних завдань, за
допомогою яких формується повага до праці і людей праці, самостійність,
відповідальність, досягаючи, за словами В. Сухомлинського (1988, с. 130),
успіху своїми зусиллями, не сподіваючись на когось. Започатковане разом із
вчителем на уроці трудового навчання виконання проєктно-технологічних
завдань повинно побуджувати допитливість, стимулювати пошук більш
глибокої і широкої освітньої інформації для успішного виконання цих завдань
своїми руками.
Трудове навчання у позаурочній роботі сприяє кращому, ніж на уроці,
формуванню творчої самостійності, тісно пов’язуючи теоретичний навчальний
матеріал із практикою його застосування у проєктно-технологічній діяльності.
Не вичерпуючись тільки уроками трудового навчання, шкільне життя об’єднує
учнів спільними захопленнями та інтересами у предметні творчі колективи
(гуртки, клуби, ТОШ), протидіючи виявам таких негативних рис характеру як
егоїзм, недисциплінованість, замкненість.
Будучи складовою загальношкільної системи позаурочної роботи, трудове
навчання в позаурочний час органічно поєднує в собі використання учнями
знань і вмінь із інших шкільних предметів. Результатом реалізації принципу
поєднання творчого урочної та позаурочної освітньої діяльності школярів
представляються під час проведення загальношкільних масових форм
організації позаурочної роботи: тижні трудового навчання в школі, виставки
учнівської творчості, конкурси, олімпіади з трудового навчання.
Спільне із учнями, їхніми батьками перспективне і поточне планування
позаурочної роботи з трудового навчання у вигляді графіків, оголошень сприяє
уникненню перевантаження школярів під час виконання домашніх завдань,
участі в індивідуальних, групових та масових заходах після уроків, про які
учнів необхідно заздалегідь поінформовувати.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Об’єктом позаурочної
діяльності визначено процес навчання, виховання і розвитку учнів. Вивчення
історичних тенденцій розвитку методики організації позаурочної роботи з
трудового навчання дало змогу встановити такі форми організації позаурочної
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діяльності школярів: індивідуальне виконання домашніх завдань, групові
форми (госпрозрахункові ТОШ, факультативні заняття, гурткова робота,
екскурсії), масові форми (конкурси, олімпіади, продуктивна праця школярів у
позаурочний час, трудова практика, виставки учнівських робіт).
Аналіз ознак поняття «позаурочна робота» дозволив розкрити сучасне
розуміння змістового наповнення організації позаурочної роботи як сукупності
цілеспрямованих педагогічних дій з метою організації вільного часу,
задоволення особистісних, культурних потреб та інтересів колективу школи,
всіх учнів, батьків у спільній діяльності з розширення і поглиблення знань,
умінь і навичок, розвитку нахилів та здібностей, самостійності учнів.
Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо обґрунтування
структури методики організації позаурочної роботи з трудового навчання.
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Олена Миколаївна Рутковська
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті розглядаються історичні тенденції розвитку методики організації
позаурочної роботи з трудового навчання. Аналізуються об’єкт та змістове
наповнення поняття «позаурочна робота» з трудового навчання учнів.
Ключові слова: методика, організація, трудове навчання, позаурочна робота.
В статье рассматриваются исторические тенденции развития методики
организации внеурочной работы по трудовому обучению. Анализируются объект и
содержательное наполнение понятия «внеурочная работа» по трудовому обучению
учащихся.
Ключевые слова: методика, организация, трудовое обучение, внеурочная
работа.
The article considers the historical trends in the development of methods of organizing
extracurricular activities for labor training. The object and content of the concept of
«extracurricular work» for labor training of students are analyzed.
Key words: methods, organization, labor training, extracurricular work.

УДК 37.091.12.011.3-051:62/64]:001.895
А. Г. Савченко
ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми у загальному вигляді. Під час змін освітньої
парадигми викладачеві необхідно орієнтуватися у широкому спектрі
інноваційних технологій, ідей і шкіл, що неможливо без оволодіння сучасними
освітніми технологіями. Під педагогічною технологією розуміється система
оптимальних способів досягнення педагогічної мети, наукова організація
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навчально-виховного процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні
методи та прийоми досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей. Процес
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах спрямований на вирішення
навчальновиховних завдань, кожне з яких характеризується динамічністю,
дидактичною завершеністю. Обов’язковим компонентом цього процесу є
контроль знань, умінь та навичок. Змістом перевірки рівня навчальних
досягнень учня має бути не тільки виявлення суми засвоєних знань, умінь та
навичок, а й сформованості й компетентності, тобто загальної здатності, що
базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки
навчанню. Тому акцент у класно-урочній системі переноситься на розвиток
творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними
джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування
в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснити аналіз та оцінку
технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси,
трудові прийоми і технічні засоби. Навчально-виховний процес на уроках
технологій будується з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей
учнів та вибору відповідних технологій навчання.
Аналіз публікацій та досліджень. Реалізація основних положень
Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Закон України «Про
загальну середню освіту», Державного стандарту освітньої галузі «Технології»,
провідними завданнями яких є цілісний розвиток особистості, підготовка її до
життя і трудової діяльності, зокрема, потребують науково-обґрунтованих змісту
та методики технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, яка спрямована на формування готовності їх до праці в сучасному
світі.
Проведений аналіз виявив низку суперечностей між: потребами
суспільства у висококваліфікованих працівниках та наявним низьким рівнем
технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів; вимогами
Державного стандарту базової і повної середньої освіти до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів та станом технологічної підготовки на
сучасному етапі; необхідністю підвищення рівня готовності учнів до трудової
діяльності та недостатньою розробленістю теоретичних та практичних аспектів
методики технологічної підготовки учнів за новими інноваційними методами.
Питання вдосконалення інноваційних методик навчання трудового
навчання
досліджували
О. Білоблоцький,
В. Дідух,
Р. Захарченко,
Ю. Кирильчук, Г. Левченко, В. Сидоренко, Г. Терещук, Д. Тхоржевський та ін.
Педагогічні умови розвитку творчих здібностей та психологічні аспекти
творчої діяльності особистості розкрито в працях А. Антонова, І. Волощука,
Р. Гуревича, Л. Денисенко, А. Матюшкіна, М. Скаткіна, О. Коберника та ін.
Питання удосконалення змісту й методики профільного та трудового навчання
відображені у дослідженнях О. Білоблоцького, І. Волощука, В. Дідуха,
Г. Левченка, Ю. Кирильчука, В. Сидоренка, Г. Терещука, Д. Тхоржевського,
О. Коберника та ін.
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Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є – розглянути
інноваційну спрямованість педагогічної діяльності вчителя трудового навчання
та технологій, розкрити сутність інноваційних методів навчання.
Виклад основного матеріалу. Інноваційні процеси в освіті виникали в
різні історичні періоди і визначали її розвиток. Термінологічний аналіз
інноваційної діяльності показує, що поняття «інноваційні процеси»,
«інноватика» з’явились у педагогічній науці відносно недавно. Їх поява
обумовлена розширенням міжнародного співробітництва в галузі педагогіки.
Оскільки вітчизняні педагогічні поняття нееквівалентні реально існуючим
педагогічним явищам, то з’являються нові поняття, наприклад, «інноватика».
Ще з початку XX століття світова педагогічна наука працює над тим, щоб
в освіті як шкільному, так і вузівському застосовувалися інноваційні методи
навчання. У педагогічному процесі інноваційні методи навчання передбачають
введення нового в цілі, методи, зміст і форми навчання й виховання, у спільну
діяльність викладача і учня. Ці інновації можуть бути спеціально
спроектованими, вже розробленими або знову з’явилися завдяки педагогічної
ініціативи. Сьогодні багатьма вчителями з метою досягнення результативності
навчання застосовуються сучасні технології та інноваційні методи навчання в
школі. Ці методи включають активні та інтерактивні форми, що застосовуються
в навчанні. Активні передбачають діяльну позицію учня по відношенню до
викладача і тих, хто отримує освіту разом з ним. Під час уроків з їх
застосуванням використовуються підручники, зошити, комп’ютер, тобто
індивідуальні засоби, що використовуються для навчання [5 с. 261].
Трудове навчання створює основу для практичних дій школярів,
застосування знань на практиці, розвитку творчих нахилів. І це цілком
можливо, якщо знання, які здобувають учні, орієнтовані не на формальне
запам’ятовування, а на осмислення фактів, процесів, на з’ясування причиннонаслідкових зв’язків між діями людини і кінцевими результатами.
Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах
реформування освіти спричинена певними обставинами: по-перше, входження
України у гуманітарний контекст світової цивілізації викликало необхідність
докорінної зміни системи освіти, методології і технології організації навчальновиховного процесу у навчальних закладах різного типу: середній
загальноосвітній школі, ліцеях, гімназіях, авторських школах, коледжах тощо.
Пошуки, які ведуть колективи навчальних закладів нового типу, можуть
збагатити не лише шкільну практику, а й педагогічну науку.
На етапі зародження інноваційної діяльності, її загальних творчих основ
створюються найефективніші умови для розвитку інноваційної діяльності
вчителя, формування у нього прагнення до нового. Основу і зміст інноваційних
освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в
оновленні педагогічного процесу, впровадженні новоутворень у традиційну
систему, що передбачає досягнення найвищого ступеня педагогічної творчості.
Суб’єктом, носієм інноваційного процесу є насамперед, вчитель-новатор.
Звернення до аналізу проблем сучасної освіти потребує вирішення завдань
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оцінки й розробки структури формування інноваційної діяльності вчителя. Ці
завдання мають глибокий соціально-педагогічний зміст, оскільки від їх
вирішення залежить успіх реформ у системі освіти, перспективи розвитку
школи.
Інноваційний підхід до освіти передбачає формування сучасних
компетенцій, що відрізняються від традиційних багатофункціональністю знань,
міждісциплінарністю умінь, освоєнням нових дій і прийомів у різних ситуаціях.
З позицій компетентнісного підходу пріоритет отримують активні методи і
форми
проведення
навчальних
занять,
що
сприяють
розвитку
загальнокультурних та професійних компетенцій. Нині розроблено багато
інноваційних методик: робота в малих групах, дискусії, турніри, диспути,
дебати, «міні-уроки», навчання як систематичне дослідження, «синектика»,
ділові ігри, імітаційні ігри, ситуаційні вправи, задачі, проблеми, вправи,
«Ригхіе» та ін. Ці методики можна застосовувати як для викладання, засвоєння
нового матеріалу, так і для перевірки знань учнів [6 с. 149-150].
Серед інноваційних методів навчання виокремлюють методи активного
навчання, зокрема, метод проектів, навчання у співробітництві, креативне
навчання. Коротко розглянемо кожен з них.
Метод проектів (від грецьк. – шлях, дослідження) – це система навчання,
за якої учні здобувають знання в процесі планування і виконання завдань, які
поступово ускладнюються, проектів. Метод проектів на уроках трудового
навчання (Технології) – це комплексний процес, який формує в школярів
загально-навчальні вміння, основи технологічної грамоти, культуру праці і
спрямований на оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії,
інформації, технологіями їх обробки[2]
Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей
до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує
прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу,
формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває моральнотрудові якості, працелюбність. Готує їх до свідомого вибору професії. При
цьому слід пам’ятати, що потрібно особливу увагу приділяти тому, щоб в учнів
не згасав інтерес до цього процесу, стежити, щоб вони доводили свої наміри,
особливо в праці, до кінця.
Навчання у співробітництві – це модель використання малих груп учнів.
Навчальні завдання структуруються таким чином, щоб всі члени команди були
взаємозв’язаними та взаємозалежними і, при цьому, достатньо самостійними в
оволодінні матеріалом і розв’язанні задач.
Креативне навчання передбачає вільний доступ кожного учня до ресурсів
мережі Інтернет і базується на таких принципах: – основою креативного
навчання є передбачуваний освітній продукт, що буде створений учнем; –
принцип відповідності зовнішнього освітнього продукту учня його внутрішнім
потребам (безперервна діагностика особистого освітнього зростання); –
принцип індивідуальної освітньої траєкторії учня в освітньому просторі; –
принцип інтерактивності занять, які здійснюються за допомогою
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телекомунікацій; – принцип відкритої комунікації по відношенню до
створюваної учнем освітньої продукції [5 с. 261-262].
Трудове навчання створює основу для практичних дій школярів,
застосування знань на практиці, розвитку творчих нахилів. І це цілком
можливо, якщо знання, які здобувають учні, орієнтовані не на формальне
запам’ятовування, а на осмислення фактів, процесів, на з’ясування причиннонаслідкових зв’язків між діями людини і кінцевими результатами. Для того,
щоб розвивати інтерес учнів, успішно розв’язувати завдання, необхідно
зробити процес навчання й виховання найбільш ефективним, впроваджуючи в
свою роботу інтерактивні методи навчання, нові інформаційні технології та
різні види дидактичних засобів навчання.
Для реалізації педагогічних інновацій на уроках трудового навчання
вчитель Нової української школи повинен володіти такими основними
компетентностями:
професійно-педагогічна,
соціально-громадянська,
загальнокультурна, інформаційно-цифрова та ін.
До інновацій у галузі методики трудового навчання початку ХХІ ст.
потрібно віднести появу у пресі Концепції технологічної освіти учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, яка знайшла підтримку й широке
обговорення у Всеукраїнській асоціації наукових і практичних працівників
технологічної освіти.
Відповідно до специфічних принципів Концепції технологічної освіти в
Україні мета навчального предмета «Технологія» у Новій українській школі має
полягати у формуванні в учнів технологічної компетентності, тобто здатності
до предметно-перетворювальної діяльності, та у розвитку інших ключових
компетентностей [3]. Переваги навчального предмета «Технології» у Новій
українській школі, як зазначає В. Стешенко, мають полягати у тому, що він
забезпечить ознайомлення учнів з цілісною системою технологій предметноперетворювальної діяльності при створенні виробу, а також є надзвичайно
важливим, вчитель не буде прив’язаним до конкретних матеріалів, що дасть
йому можливість максимально використовувати можливості оточуючої школу
інфраструктури [3].
Уперше в методиці трудового навчання О. Коберник та В. Сидоренко
обґрунтовують провідну місію технологічної освіти, яка полягає в забезпеченні
цілісного фізичного, інтелектуального, соціального й духовного розвитку
особистості школяра, формуванні його технологічної культури, вихованні
внутрішньої потреби й шанобливого ставлення до праці, підготовці до успішної
творчої
предметноперетворювальної
діяльності
та
професійного
самовизначення.
В Концепції авторами обґрунтовано стратегічні напрями розвитку
технологічної освіти, до яких віднесено: розробку наукових основ неперервної
технологічної освіти на засадах здобутків вітчизняної та зарубіжної
педагогічної науки і практики; виховання поколінь з новою технологічною
культурою, новим технічним мисленням; поступове поетапне реформування
змісту технологічної освіти; зміцнення матеріально-технічної бази; підготовку
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висококваліфікованих педагогічних кадрів; розвиток міжнародних зв’язків у
галузі технологічної освіти та методики трудового навчання.
В. Стешенко зазначає, що структура технологічної освіти має передбачати
формування технологічної культури учнів у процесі вивчення таких навчальних
предметів, як трудове навчання (технології), креслення та дизайн, основи
спілкування та побудова професійної кар’єри й основи інформаційних
технологій [4].
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р.,
передбачає вивчення освітньої галузі «Технології», основною метою якої є
формування
і
розвиток
проектно-технологічної
та
інформаційнокомунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх
соціалізації у суспільстві [1].
Висновки. Завдяки інтерактивним методам, відбувається ефективне
засвоєння знань у співпраці з іншими учнями. Ці методи належать до
колективних форм навчання, під час яких над досліджуваним матеріалом
працює група учнів, при цьому кожен з них несе відповідальність за виконану
роботу. Застосування інноваційних методів навчання на уроках з Технології
дозволяє зробити процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.
Тактичним завданням реалізації інноваційних технологій та вдосконаленні
технологічної освіти необхідна наступність на всіх рівнях навчання, що
сприятиме поступовому і неперервному оволодінню учнівською молоддю
системою технологічних знань, практичних умінь та особистісних якостей.
Перспективи подальших досліджень. Дана проблема є досить
актуальною у наш час, тому потребує подальшого дослідження.
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Анастасія Григорівна Савченко
ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті охарактеризовано інноваційні технології, якими має володіти
сучасний вчитель трудового навчання та технологій; проаналізовано основні
компетенції якими має володіти вчитель Нової української школи; охарактеризовано
побудову навчального процесу на уроках технологій з урахуванням вікових
особливостей учнів.
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діяльність, інновації, компетентісний підхід.
В статье охарактеризованы инновационные технологии, которыми должен
обладать современный учитель трудового обучения и технологий; проанализированы
основные компетентности которыми должен обладать учитель Новой украинской
школы; охарактеризованы построение учебного процесса на уроках технологий с
учетом возрастных особенностей учащихся.
Ключевые слова: Новая украинская школа, учитель технологий, педагогическая
деятельность, инновации, компетентносный подход.
The article describes the innovative technologies that a modern teacher of labor
training and technology should have; the main competencies that a teacher of the New
Ukrainian School should possess are analyzed; the construction of the educational process
in technology lessons taking into account the age characteristics of students is
characterized.
Key words: New Ukrainian school, teacher of technologies, pedagogical activity,
innovations, competence approach.

УДК 37.01 : 16
О. В. Тягло
ЧИ ПРОСТО «УВІМКНУТИ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ»?
9 березня 2021 року, виступаючи на міжнародному форумі «Україна 30.
Культура. Медіа. Туризм», президент Володимир Зеленський анонсував
створення Центру протидії дезінформації. «Сьогодні Україна на передовій,
зокрема й на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об’єднаних
Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії
дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому
має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому
світі», – повідомив глава нашої держави [1]. Тиждень потому секретар РНБО
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Олексій Данілов оголосив про початок роботи Центру, додатково
обґрунтувавши його необхідність тим, що інформаційна війна з Російською
Федерацією перейшла у активну фазу. Він також пояснив, що до Центру будуть
залучені представники нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і
відомства і ми зможемо надати відсіч тій дезінформації, яка є на території
України з боку Російської Федерації.
Центр протидії дезінформації, вочевидь, є суто державним
новоутворенням. Та чи достатньо такого роду активності для вирішення задачі
протидії дезінформації й злоякісній російській пропаганді, а ширше –
всеосяжного і повноцінного забезпечення інформаційної безпеки як самої
держави, так і українського суспільства, окремого громадянина – так би
мовити, елементарного споживача інформації?
Вже було аргументовано, що принципове заперечення надмірного
державного патерналізму, а також нетривіальна різнорідність сучасного океану
інформації, його постійно зростаючий обсяг і слабо контрольована множина
засобів доставки інформаційних продуктів за сучасних умов, навіть з
урахуванням можливостей використання штучного інтелекту, веде до висновку:
сама по собі держава не в змозі ефективно убезпечити широке та різнорідне
коло споживачів інформації і, відповідно, політикам чи посадовцям не слід
плекати щодо цього жодних ілюзій. У справі реальної загальнонаціональної
інформаційної безпеки потрібна цілісна національна система, у межах якої
традиційні чи новостворені державні установи мусять співпрацювати з
недержавними інформаційними провайдерами – мас-медіа, соціальними медіа
тощо. Однак і ця співпраця становитиме лише необхідну підставу безпеки
різноманітних споживачів: тут потрібне ще і залучення громадянського
суспільства, точніше – тієї його частини, яка вже усвідомила перманентну
загрозу ворожої дезінформації та пропаганди й самоорганізувалася для
протидії їй. У цьому відношення можна послатися хоча б на науковопросвітницький доробок Академії української преси або конкретний
фактчекінг сайту Stopfake.org, створеного за участі випускників, студентів
Києво-Могилянської академії та ін. Проте всеосяжної повноцінної
інформаційної безпеки не досягти без участі елементарного споживача
інформації – активного громадянина, правильно вмотивованого і спорядженого
належними знаннями та вміннями, зокрема сильним критичним мисленням
(див., напр., [2, c. 41]).
З останнім висновком видається суголосною наступна порада президента
Володимира Зеленського, висловлена на вже згаданому березневому форумі:
«Щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп’ютер, планшет або
телевізор, ми маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від брехні.
Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі, ніж заголовок.
Сумніватися. Це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в декількох
джерелах. Шукати першоджерело…» [1]. Однак чи до снаги пересічному
українському споживачеві інформації виконати цю пораду, «увімкнувши
критичне мислення» так само легко і просто, як свій телефон або телевізор?
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У концепції Нової української школи, ухваленій Колегією МОН України
27 жовтня 2016 року, вже у першому абзаці вміння критично мислити було
визначене одним із пріоритетів. Проте, констатувалось одразу, наразі
українська школа не готує до цього [3, с. 4]. Можливо, протягом п’яти років, що
минули, зазначений освітній виклик – подання/опанування критичним
мисленням – одержав гідну відповідь?
За найновішими дослідженнями 73% вітчизняних відвідувачів популярної
соціальної мережі Facebook публікують фейки, проходять тести, які крадуть
дані, посилаються на ресурси-сміттярки тощо. Половина з них, покладаючись
на свою інтуїцію, вважають, що вміють розпізнавати фейки, проте лише 3%
можуть це робити насправді [4]. Тож доречно припустити, що частка
споживачів інформації різного роду, здатних не те щоб легко і просто, а хоч би
якось «увімкнути критичне мислення» сьогодні не дуже відрізняється від однієї
тридцятої їх множини. То що, порада нашого президента вартує не набагато
більше за голос волаючого у пустелі? Аби усунути цю скандальну ситуацію,
слід, перш за все, наголосити, що виклик подання/опанування критичним
мисленням для всієї вітчизняної освітньої системи наразі залишається вкрай
актуальним і, що набагато складніше, реально вжити систематичних заходів з
належної реакції на даний виклик.
Успішне долання зазначеного освітнього виклику ускладняється тим, що
не тільки у пересічного споживача інформації, а й у значної частини наших
можновладців, вчених і педагогів-практиків дотепер бракує ясного розуміння
сутності критичного мислення та шляхів опанування ним (див., напр., [5]). В
ситуації, що склалася, не обійтися без сумлінного вивчення і засвоєння
відповідного доробку світової теорії та практики. Зараз хочу привернути увагу
до кількох першорядних пунктів цього доробку.
За однією з поширених сентенцій, критичне мислення по суті є
рефлексивне судження про те, чому довіряти і що робити [6, p. 61; 7, p. 23].
Оскільки судження, довіра, дія й взагалі будь-що у цьому світі має зміст і
форму, то у просторі буття критичного мислення одразу ж виокремлюється
змістовний та формальний виміри. Змістовне критичне мислення, спираючись
на знання змісту предмета думки, міркування чи повідомлення, наприклад
законів фізики, використовуваних нею методів, моделей, конкретних даних і
ін., досліджує, критикує чи спростовує сумнівні або хибні аргументи,
прокладаючи шлях до досяжної тут-і-зараз істини, до належної дії. Формальне
критичне мислення, спираючись на здоровий глузд нормальної людини чи, що
набагато краще, на науку логіки, контролює форму, коректність структури
думки, міркування чи комунікації, допомагаючи на шляху до істини виявляти й
усувати як ненавмисні логічні дефекти чи помилки, так і навмисні маніпуляції,
фейки і т. ін. Звичайно, у нетривіальних випадках зміст і форма досліджуваного
предмета органічно взаємопов’язані, вимагаючи виходу в двовимірний
підпростір змістовно-формальної критичної рефлексії. Один з добре
структурованих алгоритмів здійснення змістовно-формального критичного
мислення сходить до професорів Нейла Брауна і Стюарта Кілі, котрі навчають
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йому студентів американських університетів [8]. Розроблений Брауном и Кілі
алгоритм постановки «правильних запитань» був адаптований до умов
вітчизняної вищої школи, однак зараз я не буду його розглядати, з цього
приводу вже написано достатньо (див., напр., [9], [10]). Натомість продовжу
розгляд сутності критичного мислення.
Подією, знаковою для формування сучасного розуміння критичного
мислення, визнається міждисциплінарне багатоетапне дослідження, виконане за
Дельфі-методом з лютого 1988 по листопад 1989 року на замовлення
Американської філософської асоціації. У цьому дослідженні взяли участь 46
північноамериканських фахівців у галузі освіти, а координував його Пітер А.
Фасіоун з Каліфорнійського університету в Фулертоні. У результаті з’явилася
низка публікацій, в яких представлена узгоджена усіма учасниками
дослідження концептуалізація критичного мислення, відповідна галузі освіти.
На нашу думку, зазначили виконавці даного дослідження, критичне
мислення має бути цілеспрямованим, здатним до саморегуляції процесом
судження, що здійснюється через інтерпретацію, аналіз, оцінку і виведення
висновків, а також через усвідомлення фактологічних, концептуальних,
методологічних, критеріологічних чи контекстуальних засад, на яких це
судження базується. Критичне мислення необхідне як знаряддя дослідницького
пошуку. Будучи таким, воно є силою вивільнення в освіті й потужним ресурсом
особистого та громадянського життя. Не співпадаючи з добрим мисленням,
критичне мислення виявляється усюди проникаючим і здатним до
самовиправлення людським феноменом [11, p. 3] (див. також [10, с. 243-244]).
Коментуючи з часом цей фрагмент, Пітер А. Фасіоун зауважив, що у
ньому зафіксовані серцевинні елементи інтегрального вміння критичного
мислення. Іншими словами, вміле критичне мислення являє собою цілісну
систему, осердя якої складають елементарні вміння аналізу, інтерпретації,
виведення, оцінки, а також пояснення та саморегуляції, що знаходяться у
нелінійному зв’язку. Аби застосування критичного мислення було успішним,
необхідно враховувати наявні докази, методи, контексти, теорії й критерії, котрі
визначаються особливими дисциплінами, областями, стосовно яких
виконується міркування. У 1990 році Фасіоун зі співробітниками увели в обіг
особливий тест – Каліфорнійський тест вмінь критичного мислення, за
допомогою якого можна оцінити вміння аналізу, виведення, оцінки,
дедуктивних та індуктивних умовиводів [6, p. 65, 73; 7, p. 5-11].
Багато хто з дослідників і педагогів не йде далі описаного вміннєвого
виміру критичного мислення (skill dimension of critical thinking). Проте не
менш значущим виявляється інший – диспозиційний – вимір (dispositional
dimension). Його ясна фіксація сходить знов-таки до дослідження 1988 –
1989 років.
Ідеальна критично мисляча особа завжди допитлива, добре
поінформована, упевнена у розумі, неупереджена, гнучка, справедлива в
оцінках, чесна у визнанні своїх прихильностей, зважена у рішеннях, здатна
до перегляду власної позиції, ясна у висловлюваннях з обговорюваних
69

Розділ 1. Зміст освіти в Новій українській школі

питань, впорядковано діюча у складних справах, старанна у пошуку
відповідної інформації, розсудлива у доборі критеріїв, зосереджена на
пошуку і наполеглива у віднайдені результатів, точних настільки, наскільки
дозволяє предмет і обставини дослідження. Тож виховання добре критично
мислячих осіб є роботою з досягнення визначеного ідеалу. Воно поєднує
розвиток вмінь критичного мислення з вирощуванням, або плеканням
(nurturing), відповідних диспозицій, що в результаті приносить корисні
прозріння і становить основу раціонального та демократичного суспільства [11,
p. 3].
Поняття диспозиції, схильності до чогось, взагалі кажучи, неоднозначне.
Однак Фасіоун визначає схильність до критичного мислення як сталу
внутрішню мотивацію використовувати вміння критично мислити у вирішенні,
чому вірити й що робити. Особі, котрій притаманна інтегральна схильність,
притаманна і низка елементарних диспозицій, а саме: вона допитлива,
систематична і розсудлива, аналітична й прагне істини, а також неупереджена
та міркує вправно. Для визначення схильності до критичного мислення
конкретної особи Фасіоун зі співробітниками розробили і ввели в обіг особливу
процедуру – Каліфорнійську інвентаризацію схильності до критичного
мислення [6, p. 66, 73-74; 7, p. 11-13].
Розділивши вміннєвий і диспозиційний виміри критичного мислення,
Фасіоун та його команда дослідили можливість кореляції між ними. Знайдені
результати є вельми важливими для організації освіти критично мислячої
особи, здатної досягти успіху в сучасному житті.
Інформація й вміння самі по собі не здатні гарантувати успіх в учбовому
закладі чи на робочому місці. Люди мають бути схильними використовувати те,
що вони вивчили. Успіх в навчанні й у професійній діяльності вимагає як
розвитку вмінь мислити, так і плекання сталої внутрішньої мотивації
використовувати ці вміння. Домислювати сильну позитивну кореляцію між
вміннями критичного мислення та схильностями до нього контрпродуктивно.
Адже бути вмілим у критичному мисленні не означає обов’язково бути
схильним його використовувати, а бути схильним до критичного мислення не
означає обов’язково вміти його застосовувати [6, p. 81].
Таким чином, наявність схильностей до критичного мислення, в тому числі
укорінених у природних задатках особи, аж ніяк не веде автоматично до
ефективного критичного мислення: необхідна ще і добре організована освіта.
Однак і без своєчасного вирощування схильностей до критичного мислення
навіть цілком сформоване навчанням вміння його застосовувати, так би
мовити, зависає у повітрі, залишаючись залежною од обставин
випадковістю. Обидві описані ситуації не можуть бути основою успіху
працівника чи громадянина нормальної країни ХХI століття.
Вирощування належних диспозицій – більш тривалий, складний і
делікатний процес, ніж навчання вмінням критичного мислення, яке
піддається ясній алгоритмізації. Збалансоване плекання схильностей і
розвиток вмінь доцільно починати з дитячого садка, передаючи естафету
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школі, яка, в свою чергу, має готувати до відповідної університетської
освіти чи навіть освіти протягом усього життя (докладніше див., напр., [10,
с. 245-248; 11, p. 29-30]).
Різнобічне обговорення сутності критичного мислення не може
оминути питання щодо його співвідношення з мораллю. Більшість експертів
визнає, що само по собі критичне мислення не має морального виміру.
Вміти вправно критично мислити не означає обов’язково бути доброю,
моральною особою [6, p. 79; 7, p. 22-24]. Фасіоун констатує навіть набагато
загальнішу ситуацію.
Переважна більшість експертів певні у тому, що сильне критичне
мислення не має нічого спільного не тільки з моральними цінностями, а й з
будь-яким набором культурних переконань, релігійних принципів,
політичних орієнтацій чи з ортодоксією будь-якого роду. Адже
зобов’язання, яке покладає на себе особа, котра справді мислить критично –
завжди об’єктивно, чесно і неупереджено шукати істину [7, p. 15].
Проте таке узагальнення, на мою думку, відкрите для критики.
Зокрема, хіба можна реалізувати серцевинне для критичного мислення
вміння інтерпретації поза будь-якою мораллю, будь-якою культурою, будьяким світоглядом?! Інша справа, що усе це не слід брати як раз і назавжди дану
безумовну ортодоксію, наприклад, під категоричним гаслом «Моє –
найкраще!».
Разом з тим, твердження відсутності явного зв’язку між критичним
мислення і мораллю виглядає досить слушним. Адже критичне мислення – як
врешті решт раціональне мислення – спрямоване на досягнення чи збереження
істини, тоді як моральний вибір спрямовується іншою незалежною цінністю –
добром. Справді, хіба важко знайти приклади, коли вправний шукач істини –
фізик, політик чи сантехник – досягає своєї мети без огляду на мораль, втім – і
навпаки теж?!
Зі сказаного випливає вкрай важливий висновок: повноцінна освіта
вимагає не тільки взаємопов’язаного розвитку вмінь мислити зі своєчасним
плеканням відповідних диспозицій, а й доповнення цього цілеспрямованим
формуванням моралі, культури, світогляду. Втрата будь-якої з вказаних
органічних складових освіти може виявитися згубною для працівника чи
громадянина, шкідливим для держави чи суспільства. Як же цьому запобігти?
Одним із давно з’ясованих шляхів тут видається занурення критичного
мислення у громадянську освіту, ґрунтовану на здорових національних та
загальнолюдських цінностях. При цьому критичне мислення має не тільки
знаходити в ній необхідні доповнення – моральне, світоглядне і т. ін., а й
просочувати усі її складові, їх подання (див., напр., [12]).
Отже, підіб’ю основні підсумки. Для вирішення життєво важливої в
сучасному світі задачі протидії дезінформації й злоякісній пропаганді, а ширше
– для всеосяжного і повноцінного забезпечення інформаційної безпеки як
держави, так і українського суспільства, окремого громадянина зусиль держави
самої по собі не достатньо. Для цього потрібна цілісна національна система,
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складена з традиційних чи новостворених державних установ, різного роду
недержавних
інформаційних
провайдерів,
компетентної
частини
громадянського суспільства і неодмінно елементарного споживача інформації,
активного громадянина, правильно вмотивованого і спорядженого належними
знаннями
та
вміннями. Ефективне критичне мислення необхідне для
функціонування усіх складових даної системи, починаючи з елементарного
споживача інформації.
Легко і просто «увімкнути критичне мислення» пересічний українець
сьогодні не в змозі. Це факт, який ще раз підтверджує: ефективне критичне
мислення, здатне,
серед іншого, регулярно та переконливо протидіяти
дезінформації чи злоякісній пропаганді, не дається від народження і не
набувається в процесі природної соціалізації особи, воно вимагає тривалої й
добре організованої освіти. Тож Нова українська школа цілком виправдано від
початку визнала критичне мислення за пріоритетну інновацію, наразі воно
залишається тут одним із системоутворюючих чинників поглиблених
досліджень, коректного викладання і, зрештою, опанування вмотивованим
вмілим судженням про те, чому довіряти і що робити.
Слід усвідомити зовсім не тривіальну сутність критичного мислення та
оптимальні шляхи подання його/опанування ним у дитсадку – школі – вищому
навчальному закладі. Для цього, зокрема, необхідно взяти до уваги наявність
кількох істотних вимірів критичного мислення – змістовного і формального,
вміннєвого та диспозиційного.
Само по собі критичне мислення не має явного морального виміру. Вміти
вправно мислити критично не означає обов’язково бути доброю, моральною
особою. Тому повноцінна освіта вимагає не тільки зв’язку розвитку
когнітивних вмінь зі своєчасним плеканням схильностей до критичного
мислення, а й доповнення цілеспрямованим формуванням моралі, культури,
світогляду. Один зі шляхів до цього полягає у зануренні критичного мисленням
у громадянську освіту і, разом з тим, у просоченні усього змісту громадянської
освіти критичним мисленням.
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Олександр Володимирович Тягло
ЧИ ПРОСТО «УВІМКНУТИ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ»?
У статті аргументовано, що ефективне критичне мислення вимагає тривалої й
добре організованої освіти. Необхідно взяти до уваги істотні виміри критичного
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мислення – змістовний і формальний, вміннєвий та диспозиційний. Перспективним
виглядає занурення критичного мислення у громадянську освіту і, разом з тим,
просочення критичним мисленням усього її змісту.
Ключові слова: критичне мислення, вміннєвий вимір критичного мислення,
диспозиційний вимір критичного мислення, громадянська освіта, інформаційна
безпека, дезінформація, Нова українська школа.
В статье аргументируется, что эффективное критическое мышление требует
длительного и хорошо организованного образования. Необходимо учесть несколько
существенных измерений критического мышления – содержательное и формальное,
уменьевое и диспозиционное. Перспективным представляется погружение
критического мышления в гражданское образование и, вместе с тем, пропитывание
критическим мышлением всего его содержания.
Ключевые слова: критическое мышление, уменьевое измерение критического
мышления, диспозиционное измерение критического мышления, гражданское
образование, информационная безопасность, дезинформация, Новая украинская
школа.
This paper argues that effective critical thinking requires a long-term and wellorganized education. It is necessary to take into account some essential dimensions of
critical thinking – the content dimension and formal one, the skill dimension and
dispositional one. It seems prospective to submerge critical thinking to civic education and,
at the same time, to soak its content by critical thinking entirely.
Key words: critical thinking, skill dimension of critical thinking, dispositional
dimension of critical thinking, civic education, informational safety, disinformation, New
Ukrainian school.
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Розділ II
STEM – ОСВІТА, ЩО СПРОЄКТОВАНА
НА МАЙБУТНЄ
УДК 37.091.2:331.101.1
Т. М. Борисова
ОСНОВИ ЕРГОДИЗАЙНУ В ЗМІСТІ STEM-ОСВІТИ
Навчання у напрямку, що об’єднує різні освітні галузі, зокрема природничі
науки, технології, технічну творчість та математику вже кілька десятків років
реалізується в Європі. Все більшого поширення STEM-освіта набуває і в
Україні. Ще у 2016 році Міністерство освіти та науки України започаткувало
низку «Концептуальних засад реформування середньої освіти» та презентувало
на громадське обговорення Концепцію Нової Української Школи (НУШ). Тим
самим було закладено серед основних компетентностей школярів уміння
логічно і математично мислити, наукове розуміння природи і сучасних
технологій,
впевнене
користування
інформаційно-комунікаційними
технологіями, обізнаність і самовираження у сфері культури. Новий підхід до
освітнього процесу на компетентнісній основі спонукав до перегляду й
оновлення навчальних планів і програм, до розробки нових освітніх стандартів.
STEM-освіта – це новітня освітня технологія або новий підхід до навчання,
коли важливим є не вивчення окремих предметів, а вирішення комплексних
практичних завдань (розробка і втілення проєктів). Такий підхід готує учнів до
успішного працевлаштування, до продовження освіти після школи або до
самоосвіти впродовж професійної діяльності, вимагає різних і більш технічно
складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових
понять. Розробка більшості проектів потребує врахування дизайн-ергономічних
вимог. У кожному проєкті прослідковується креативний підхід у поєднанні з
аспектами комфортності та безпечності його використання.
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Розвитку та застосуванню проектної технології навчання присвячено праці
відомих вітчизняних та закордонних науковців, зокрема О. Коберник,
О. Косогова, Т. Новикова, Е. Полат, С. Сисоєва, Б. Терещук, В. Туташинський,
С. Шишов, В. Щербатюк, В. Юрженко та інші. Проблеми пов’язані з
впровадженням STEM-освіти у навчальних закладах України вивчають
Т. Андрущенко, О. Барна, Н. Балик, Т. Журавель, Е. Клімова, Н. Морзе,
Н. Соколова, Г. Шмигер та інші. Нині потребує детального обґрунтування та
пророблення питання втілення системи STEM-освіти як міжгалузевого
інтегрованого курсу як для адаптаційного циклу у 5-6 класах, так і циклу
базового предметного навчання у 7-9 класах. А також, необхідності звернення
до основ ергодизайну в процесі реалізації творчих навчальних проектів в
системі STEM-технологій на всіх рівнях базової середньої освіти.
Метою нашого дослідження є обґрунтування необхідності звернення до
основ ергодизайну в змісті STEM-освіти.
Розвиток виробничих, інформаційних, освітніх технологій відбувається з
опорою на ергономічні, екологічні та естетичні вимоги, що сприяють
формуванню безпечного середовища життєдіяльності людини. Комфорт і
безпека виступають пріоритетними напрямами в розробці більшості
технологічних проєктів. STEM-освіта як напрямок конкурентоспроможного
розвитку молоді, готової реалізуватися на ринку праці, повинна враховувати
вимоги ергодизайну в освітньому процесі на всіх його етапах.
При розробці модельних навчальних програмах STEM-освіти необхідно
пам’ятати, що посилюється природничо-науковий компонент з опорою на
інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих,
мистецьких дисциплін. Наприклад, за кордоном музикантів навчають не тільки
музикувати, але і використовувати комп’ютерні програми для створення
музичних творів [2].
Для повноцінної реалізації нового підходу обов’язковою умовою є
наявність STEAM-лабораторій. Вони включають в себе наявність 3D принтерів,
наборів навчальної електроніки, голографічної фото-відео студії та інших
сучасних технічних засобів. Наприклад, у Сінгапурі для школярів було
закуплено понад 100 000 міні-комп’ютерів з програмуванням від Microsoft.
Робота з ними дає змогу дитині запрограмувати найпростіші речі, наприклад
роботу світлофора. Це в свою чергу дає розуміння коли і чому вмикається
червоне або зелене світло та як забезпечити на дорозі безпеку пішоходів та
водіїв [3].
З наведеного прикладу проєктного завдання видно, що навіть таке ніби
суто технічне завдання містить елемент безпеки. Розглянемо інше завдання
проєктного характеру – спроєктувати теплиці для огірків. Щоб вирішити
поставлене завдання, учням необхідні знання з біології про особливості росту
огірків та створення оптимальних умов для їх вирощування; знання з
матеріалознавства про теплоізоляційні властивості матеріалів та їх
світлопроникність для природного попадання світла; знання з конструювання
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для проектування оригінальної і, водночас, зручної конструкції; економічні
знання для розрахунку витрат на виготовлення та експлуатацію теплиці; знання
з фізики для проектування системи живлення саджанців і т.п. Таким чином,
розуміємо, що будь-яка проєктна діяльність потребує інтеграції комплексу
знань та умінь з різних освітніх галузей.
У процесі вирішення такого роду проєктних завдань може бути
сформовано ряд знань та умінь, які, звичайно ж, можна формувати в процесі
вивчення окремих навчальних дисциплін, в такий досить цікавий, а головне
зрозумілий спосіб для практичного застосування. Крім того, звертаємо увагу,
що на кожному етапі розробки проєкту теплиці виникає необхідність звернення
до основ ергодизайну. Зокрема, на етапі підбору матеріалів, перш за все,
беруться до уваги їх властивості: естетичні, екологічні та технологічні
властивості
(колір,
контраст,
повітропроникність,
водостійкість,
світлопроникність тощо); під час розробки конструкції теплиці реалізується
технічна творчість та математичні розрахунки для визначення розмірів та
витрат матеріалів (конструкція теплиці повинна відповідати призначенню, бути
зручною у використанні при догляді за рослинами, легко монтуватися й
демонтуватися та відповідати ще ряду інших вимог ергономічного характеру);
на етапі проектування системи живлення саджанців важливо врахувати, що
система не повинна захаращувати територію теплиці, бути оптимальнофункціональною і водночас естетично досконалою, до того ж можна цю
систему автоматизувати.
Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш
популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, ITфахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. [1].
Програмування та автоматизація все більше пронизує предметне середовище
життєдіяльності людини. У віддаленому майбутньому з’являться професії, про
які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов’язані з технологією і високо
технологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо
будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій. Вже зараз набувають
поширення нанотехнології в сфері текстилю. В широкий вжиток входить
розумний одяг, що реагує на зміни як в організмі, так і в зовнішньому
середовищі, й таким чином регулює підодяговий комфортний мікроклімат.
У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає
творчі та художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та
індустріальна естетика і т.д.). Тому що майбутнє, засноване виключно на науці,
навряд чи когось порадує. Але майбутнє, яке втілює синтез науки і мистецтва,
хвилює нас вже зараз. Саме тому вже сьогодні потрібно думати, як виховати
кращих представників майбутнього. Синтез дизайну й технологій призводить
на появи нових оригінальних високотехнологічних розробок. Неможна допустити
перекосу освіти ні в сторону креативу, ні в сторону науки. Лише інтеграція освітніх
галузей сприятиме формуванню нового покоління креативних науковців, здатних
рухати розвиток технологій в руслі безпеки життєдіяльності, екологічності та
комфортності функціонування різноманітних винаходів.
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На думку американських вчених спроба активізувати освіту тільки в
напрямку науки без паралельного розвитку Arts-дисциплін може призвести до
того, що молоде покоління позбудеться навичок креативності. Так званий
«індекс креативності» повинен увійти в систему освіти України. Освіта в галузі
STEM є основою підготовки співробітників в області високих технологій. Тому
багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея,
Сінгапур, США проводять державні програми в галузі STEM-освіти. Нині
Україна стоїть лише на порозі широкого впровадження STEM-освіти в закладах
загальної середньої освіти.
Таким чином, вбачаємо STEM-освіту перспективним напрямом
модернізації процесу підготовки молоді до професійної діяльності на
високотехнологічному ринку праці, що дозволить молоді у майбутньому стати
конкурентоспроможними на європейському рівні. Рекомендуємо обирати
міжгалузевий інтегрований курс «STEM» для учнів 5-9 класів, а на етапі
розробки та впровадження модельних навчальних програм враховувати вимоги
ергодизайну до навчальних проєктів на всіх етапах їх створення.
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Тетяна Миколаївна Борисова
ОСНОВИ ЕРГОДИЗАЙНУ В ЗМІСТІ STEM-ОСВІТИ
Розвиток виробничих, інформаційних, освітніх технологій відбувається з
опорою на ергономічні, екологічні та естетичні вимоги, що сприяють формуванню
безпечного середовища життєдіяльності людини. STEM-освіта як напрямок
конкурентоспроможного розвитку молоді, готової реалізуватися на ринку праці,
повинна враховувати вимоги ергодизайну в освітньому процесі на всіх його етапах.
Ключові слова: STEM-освіта, інтеграція освітніх галузей, технології, основи
ергодизайну.
Развитие производственных, информационных, образовательных технологий
происходит с опорой на эргономические, экологические и эстетические требования,
что способствует формированию безопасной среды жизнедеятельности человека.
STEM-образование как направление конкурентоспособного развития молодежи,
готовой реализоваться на рынке труда, должна учитывать требования эргодизайна
в образовательном процессе на всех его этапах.
Ключевые слова: STEM-образование, интеграция образовательных отраслей,
технологии, основы эргодизайна.
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The development of production, information, educational technologies is based on
ergonomic, environmental and aesthetic requirements that contribute to the formation of a
safe environment for human life. STEM-education as a direction of competitive development
of young people who are ready to realize themselves in the labor market should take into
account the requirements of ergodesign in the educational process at all its stages.
Key words: STEM-education, integration of educational branches, technologies,
basics of ergodesign.

УДК 378.04
М. М. Буга
І. Б. Тимофєєва
ІНТЕГРАЦІЯ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНА
МОЖЛИВІСТЬ STEM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Нові вимоги сучасності до освітнього процесу
ставлять перед учителем початкової школи нові виклики та вимоги щодо
організації процесу навчання. Одним з напрямків реформування Нової
української школи є необхідність застосування інтеграції у викладанні
предметів, добору засобів навчання та інструментів для реалізації Концепції
НУШ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначено у Методичних
рекомендаціях щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році використання провідного
принципу STEM-освіти – інтеграції, дозволяє здійснювати модернізацію
методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів
природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та
сформувати:
− навички розв’язання складних (комплексних) практичних проблем,
критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості,
організаційних та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та
приймати рішення, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою
професією, фінансової грамотності, цілісного наукового світогляду, ціннісних
орієнтирів, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної
компетентностей, математичної та природничої грамотності;
− всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей;
− навички оволодіння засобами пізнавальної, дослідної та практичної
діяльності;
 виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя,
формування умінь практичного і творчого застосування здобутих знань [1].
У Великому тлумачному словнику інтеграція – це «доцільне об’єднання та
координація дій різних частин цілісної системи» [4].
STEM-освіта активно розвивається в країнах Євросоюзу, Австралії, Китаю,
Великобританії, Ізраїлю, Кореї, Сінгапуру, Тайваню, США. Набуває свого
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розвитку STEM-освіта і в Україні, що є актуальною проблемою для розробки
нових програм, методів навчання для закладів загальної середньої освіти.
Питаннями інтеграції навчання та розвитком STEM – освіти займалася
значна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких варто
відмітити праці: Т. Андрущенко, Н. Балик, С. Бревус., А. Волков, В. Величко,
С. Гальченко, Л. Глоба, О. Коваленко, О. Лісовий, Н. Морзе, Р. Норчевський,
Н. Полісун, М. Попова, М. Рибалко, С. Сосновський, П. Ситніков, О. Стрижак,
P. Druker, M. John, M. Harrison, R. Florida, J. Confrey, A. House, G. Harpham,
C. Kerr, D. Langdon, N. Morel, B. Means, A. Nicolas, E. Peters-Burton, J. Schwab,
J. Tarnoff та інших учених [3].
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Проте, частина
науковців у своїх дослідженнях акцентує увагу на відсутності впровадження
digital-технологій вчителями початкової школи в освітньому процесі. Проблему
розкриття окремих питань інтеграції, вивчення її особливостей з метою
розробки сучасних ігрових методів, інструментів, можливо вирішати через
Stem-освіту за рахунок застосування платформи Lucidchart.
Метою статті є аналіз дидактичних прийомів впровадження digitalтехнологій на прикладі застосування платформи Lucidchart під час навчання
учнів початкової школи на уроках природничої освітньої галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Американський педагог
Дж. Гіббоне висловлював думку, що інтегрувати – це поєднувати частини
систем таким чином, щоб результат об’єднання в сумі перевершував їхнє
значення до взаємодії.
За системного підходу інтеграція визначається як процес взаємодії двох
або більше систем з метою створення нової, яка набуває нових властивостей
завдяки зміні властивостей та зв’язків її елементів.
Деякі вчені, зокрема Н. Антонов, розглядають поняття «інтеграція» в
загальнонауковому аспекті, визначаючи його природне протиставлення
поняттю «диференціація» та наголошуючи на високому рівні системності: «це
процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, який проявляється через
єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежування,
диференціації».
На думку Н. Костюка, «інтеграція – це процес взаємодії елементів із заданими
властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і зміцненням
істотних зв’язків між цими елементами на основі достатньої підстави, в
результаті якої формується інтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно
новими властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні
властивості вихідних елементів» [4].
На процесуальності та результативності інтеграції наголошує
І. Козловська: «Інтеграція представляє собою процес і результат створення
нерозривно зв’язаного, єдиного».
Таким чином, інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу,
взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більше
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систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи, яка набуває
нових властивостей та взаємозв’язків між оновленими елементами системи[4].
Актуальним для нашого дослідження є матеріал Всеукраїнського вебінару
«Мейкерство як інноваційний підхід впровадження STEM-освіти», де
В. Чорноморець, завідувач сектору ІМЗО, детально зупинилась на можливостях
мейкерства, як інноваційного явища у розвитку освітніх технологій XXI
століття. У її докладі було зазначено, що мейкерство як феномен заговорили
порівняно недавно. Мейкер – це людина, яка щось створює. Мейкерські
здібності – щось робити своїми руками – є практично у всіх. Просто в одних їх
треба розвивати, а в інших – підтримувати. Сучасні «самоделкіни» мають у
своєму розпорядженні чимало онлайн-джерел і цілком доступні інші ресурси –
майстер-класи, творчі гуртки та лабораторії, невеличкі майстерні, які дають
можливість виготовити не якісь простенькі іграшки, а справжні електронні
прибори. Їх цікавить 3D-проектування, створення дронів і роботів. Через гру
діти й підлітки вже зі шкільної парти глибоко вникають в інженерію і в
майбутньому можуть стати чудовими фахівцями [2].
Також зазначимо, що інтегроване навчання (Адаптовано з «Natural
Curiosity: A Resource for Teachers» University of Toronto OISE) – це навчання,
яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму
загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі
(роздільники) зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між
дисциплінами й спиратися на знання і навички з кількох предметних областей.
Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок з різних
дисциплін і критичного оцінювання того, як ці частини взаємодіють [4].
Зарубіжні практики-науковці O. Istrate, C. Mironov, A. Popovici вважають,
що вчителі, які викладають предмети в галузі STEM, потребують підтримки та
професійного розвитку в ефективному впровадженні стратегій навчання та в
удосконаленні розуміння результатів навчання (ключові компетенції,
включаючи навички 21 століття) в контексті сучасної освіти. Існує великий
попит на формування компетенцій STEM вчителів початкової школи [6].
Інтеграція інформатики з іншими предметами може бути здійснення в
поступовому зближенні інформатики як науки про раціональних способах
роботи з інформацією і базових навчальних дисциплін. Це зближення полягає
як в доданні інформатики більшої практичної спрямованості, так і підтримки
нею інших навчальних предметів, використання досягнень інформатики в
базових навчальних курсах. На заняттях з інформатики в учнів формується
уявлення про суті інформації та інформаційних процесах, розвиваються
навички алгоритмічного мислення, що є необхідною частиною наукового
погляду на світ, відбувається знайомство з сучасними інформаційними
технологіями, при вивченні спеціальних дисциплін учні отримують відомості з
інших областей людських знань. У зв’язку з такою диференціацією і ті і інші
знання необхідно вміти спільно реалізовувати на практиці, що є елементом
інтегрованого навчання. Особливо наголошується на важливості застосування
практичних знань інформатики у вивченні інших предметів [5].
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Висвітлимо практичний досвід використання платформи Lucidchart – хто
завгодно незалежно від посади і сфери діяльності може користуватися цією
платформою. Адже всі вміють представляти ідеї у вигляді схем ще з дитинства.
Потрібно лише обрати один з більш ніж 500 шаблонів та виділити потрібні
фігури на полотно. На мій погляд, занадто мало людей знає про переваги цієї
платформи за 2020 рік, вони відкрили азіатсько-тихоокеанський філіал в
Мельбурні. Lucidchart дозволяє імпортувати дані з Excel, Zapier, Salesforce,
LinkedIn Sales Navigator та інших платформ, а також генерувати схеми на
основі готових даних і автоматичних розкладок. Спільна робота в реальному
часі дасть незаперечну перевагу при проведені занять. Адже буде можливість
тримати в курсі справи всіх учнів. Створювати разом із дітьми і обмінюйтеся
ідеями. А якщо брати, за увагу дистанційне навчання, то де б не знаходилися
учні з Lucidchart, це буде не проблема.
«Lucidchart дозволяє створювати та публікувати професійні блок-схеми,
які стануть в нагоді на будь-якому уроці, проте якщо обрати саме природничу
галузь то, на цих уроках за допомогою цієї платформи ми можемо створити як
мозкові штурми так і створити цікаву гру, побудувати схему в якій будуть
пропущені деякі види тварин, або навпаки разом із дітьми, поділивши їх на
декілька груп, обрати тему «тварини», та додавати нові блоки з назвами тих
тварин, які запропонують діти, та змінювати їм колір в залежності від того яка
група запропонувала. Таким чином ми будемо розвивати в дітей бажання
відповідати та працювати в колективі, обговорювати та згадувати тварин, яких
вони знають. Цим самим ми посприяємо на їхні колективні здібності [7].
Отже, інтеграція Digital-технологій у викладанні предметів початкової
школи є інноваційною можливістю допомогти сучасним учням у майбутньому
стати новаторами, цілеспрямованими. Вчитель, насамперед, активний
розробник інтегрованого підходу до навчання. На основі практичних навичок
застосування Digital-технологій він має добирати інструменти, методи,
методики та стратегії, які забезпечать найбільш очікуваний педагогічний
результат, а також постійно підвищувати рівень і розширювати зміст власної
фахової підготовки. STEM-освіта має вагоме підґрунтя застосування сучасних
засобів і обладнання, у сукупності з технічним моделюванням,
електротехнікою, інформатикою, Digital-технологіями, робототехнікою та
інтелектуальними системами.
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Тимофєєва Ірина Борисівна
ІНТЕГРАЦІЯ DIGITAL - ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ
STEM – ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Інновації в освітньому середовищі STEM-освіти в початковій школі стосуються
впровадженням сучасних засобів навчання, серед яких вагоме місце займають digital –
технології, які забезпечують в ігровій формі моделювання вчителем змісту, форм
організації та методів навчання.
Ключові слова: інтеграція, інновація, STEM-освіта, digital-технології.
Инновации в образовательной среде STEM-образования в начальной школе касаются
внедрения современных средств обучения, среди которых важное место занимают digital
- технологии, обеспечивающие в игровой форме моделирование учителем содержания,
форм организации и методов обучения.
Ключевые слова: интеграция, инновация, STEM-образование, digital-технологии.
Innovations in the educational environment of STEM-education of primary school relate to
the introduction of modern teaching aids, among which a significant place is occupied by digital technologies that provide in-game modeling of content, forms of organization and teaching
methods.
Key words: integration, innovation, STEM-education, digital-technologies.
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УДК 371
Т. В. Водолазська
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями. Соціальне замовлення суспільства спрямовує
школу на формування особистості, яка, керуючись етичними та моральними
критеріями, здатна самостійно визначати мету діяльності, планувати її, обирати
способи реалізації, нести відповідальність за отримані результати та
закріплювати їх в індивідуальному досвіді. Суспільству потрібна особистість,
яка вміє працювати на результат, здатна до певних соціально-значимих
досягнень. Стиль життя сучасної людини визначають уміння досліджувати,
класифікувати, спостерігати, експериментувати, робити умовиводи тощо.
Реалізуючи Концепцію «Нова українська школа», важливим завданням
педагога стає створення умов для самостійного конструювання учнем системи
знань через проведення навчальних спостережень, досліджень, реалізацію
проєктів. Дослідницька діяльність виступає для учня способом отримання
знань, для вчителя – головним показником розуміння учнем проблеми, що
вивчається, необхідною умовою формування його картини світу.
Останні дослідження і публікації, на які спирається автор. Виділення
невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття.
Дослідницькій діяльності молодших школярів присвячено наукові праці
Т. Байбари, Н. Бібік, В. Давидова, JI. Занкова, В. Ільченко, О. Савенкова,
О. Савченко, Т. Чернецької та інших. У роботах науковців розкривається роль
дослідницької діяльності у становленні особистості; визначаються основні
способи організації такої діяльності; обґрунтовано дидактичні основи
формування дослідницьких умінь. Згідно з науковими висновками, постійна
відсутність пошукової активності призводить до того, що індивід виявляється
безпорадним у будь-якому зіткненні з труднощами або навіть в таких
ситуаціях, які не сприймаються як складні. Збереження дослідницької
поведінки молодших школярів розглядається як засіб розвитку їх пізнавального
інтересу та становлення позитивної мотивації до навчальної діяльності [9-11].
Сучасна освітня практика недооцінює значущість самостійної,
дослідницької діяльності молодшого школяра. Доктор психологічних наук
А. Савенков відзначає, що у школі продовжується протидія традиційного й
дослідницького навчання. Переважання традиційних методів, що будуються на
засвоєнні вже готових знань, репродуктивному їх відтворенні, призводять до
втрати пошукової активності, здатності мислити самостійно, що в кінцевому
результаті робить неможливими процеси самонавчання та саморозвитку [10].
Науковцями доведено, що відсутність свободи дій дітей, виражена в різних
стримуючих формах, здатна зашкодити розвитку дитячої допитливості, а
«сидячо-слухаюча» педагогіка з її репродуктивним відтворенням знань, сприяє
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розумовій інертності дитини. Натомість дослідницька діяльність забезпечує
дитині вибір, допомагає відчути й усвідомити свої нахили, повірити у власні
сили, пережити радість успіху [9].
Актуальним у педагогічному процесі стає пошук та використання методів і
прийомів, які формують у школярів навички самостійного отримання знань,
відбору необхідної інформації, уміння висувати гіпотези і робити висновки.
Широкими можливостями щодо реалізації дослідницької діяльності учня
володіє курс «Я досліджую світ», який носить дослідницький характер змісту,
пропонує практичну взаємодію дитини з довкіллям, сприяє формуванню
дослідницьких умінь.
Цілі статті – розкрити зміст поняття «дослідницька діяльність», його
структурні компоненти та шляхи формування в освітньому процесі;
представити приклади реалізації дослідницького навчання на уроках «Я
досліджую світ» у початковій школі; окреслити параметри дослідницького
освітнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідницька діяльність – це
специфічна людська діяльність, яка регулюється усвідомленням й активністю
особистості, спрямована на задоволення пізнавальних, інтелектуальних потреб,
продуктом якої є нове знання, отримане у відповідності із поставленою метою.
Специфіку цієї діяльності визначають конкретні способи дій: постановка
проблеми, виділення об’єкта дослідження, проведення експерименту,
обґрунтування й опис отриманих фактів, створення гіпотези, передбачення і
перевірка отриманого знання [10].
Зазначимо, що дослідницька діяльність в молодшому шкільному віці
знаходиться на етапі формування, що обумовлює її специфічні особливості, такі
як, включення дитини в пізнавальну діяльність через її пізнавальний інтерес;
поетапне формування дослідницьких умінь, що пов’язано з небагатим власним
досвідом молодшого школяра в дослідницькій діяльності; поступове
формування наукової картини світу через міфо-поетичну.
Для реалізації дослідницької діяльності в початковій школі у дитини треба
сформувати систему вмінь, серед яких:
− організаційні (організація робочого місця, планування роботи, визначення
часу, необхідного для реалізації експерименту тощо);
− дослідницькі (вибір теми, визначення цілей, вибудовування структури
дослідження, методи вивчення, пошук інформації тощо);
− рефлексивні (аналіз своєї діяльності, оцінка роботи).
На допомогу вчителю початкових класів авторським колективом
(Т. Водолазська, Г. Заставська, Ю. Штанько) було розроблено набори
дидактичних матеріалів до курсу «Я досліджую світ» 1-4 класи «Досліджуємо
воду та її властивості», «Досліджуємо ґрунт», «Досліджуємо повітря та його
властивості», «Досліджуємо світ рослин» [1-8]. Мета цього дидактичного
комплекту – формування дослідницьких умінь молодших школярів, опанування
інтелектуальними,
практичними,
контрольно-проєктивними
способами
пізнавальної діяльності. Для 1-2 класів завдання представлені переважно в
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ігровій формі, що забезпечує ситуацію успіху, радість від навчання, і в той же
час привчає дітей планувати роботу, раціонально організовувати процес
навчання, дотримуватися часових рамок, самостійно виконувати завдання,
нести відповідальність за результати їх виконання, уміти формулювати власну
точку зору [2; 4; 6; 8].
Дидактичний зміст наборів розрахований на роботу аналізаторів дитини
(зорове дослідження, тактильне, смакове, слухове), передбачає використання
різних інструментів (прилади природодослідника: компас, термометр, флюгер
тощо), базується на внутрішніх психічних програмах дослідницької поведінки
(вроджені орієнтовано-дослідні реакції), спирається на досвід дослідницької
поведінки конкретної дитини. Продуктом дослідної діяльності з використанням
наборів виступають нова інформація про об’єкти дослідження, їх властивості та
характеристики, моделі, пізнавальний та особистісний розвиток дитинидослідника, набуття нею знань про дослідницьку діяльність та набуття
практичного досвіду.
Значна увага в дидактичних наборах приділяється розвитку таких
дослідницьких умінь учнів як побудова гіпотез, планування, організація
спостережень, збір та обробка інформації, перетворення інформації, її
систематизація і презентація. Ураховуючи вік користувачів даних дидактичних
наборів, структура практичних робіт подається у спрощеному варіанті, мета
практичної роботи, припущення й висновки обговорюються усно, разом з
учителем. У 1-2 класах учні діють за поданим зразком, користуючись готовими
покроковими інструкціями. Фіксація результатів відбувається у вигляді
малюнка, обговорення побаченого, встановлення зв’язків за допомогою схеми.
Від стратегії готових інструкцій щодо проведення досліджень, які подавались у
1-2 класах, у 3-4 класах [1; 3; 5; 7] здійснено перехід до самостійної пошукової
діяльності. Виконання завдань дослідницького характеру, запропонованих у
наборі, мають свою сталу структуру, що складається з проблемного питання,
припущення/гіпотези, плану дій та висновку-узагальнення. В учнів початкової
школи формулювання мети дослідження викликає труднощі, тому завдання
набору представлені через проблемне запитання, відповідь на яке дитина
шукає, виявляючи протиріччя між набутими раніше знаннями, досвідом,
власними роздумами. Формулюючи припущення, дитина робить спробу
відповісти на проблемне запитання, маючи власні уявлення про предмет
дослідження. У цьому віці учні тільки вчаться висловлювати припущення,
розрізняти факти і судження, тому немає правильних чи неправильних гіпотез.
Головне – це процес пошуку істини, співставлення своєї позиції, думки з
отриманими результатами. Самостійний пошук, пояснення явищ, процесів,
зв’язків, використання наукових методів пізнання ведуть дитину до створення
власного інтелектуального продукту – знань, що є результатом встановлення
істини. Завдання вчителя – стимулювати учня до висловлювання власних
думок, прийняття різних позицій і міркувань стосовно визначеної проблеми. У
висновках дитина зазначає відповідь на проблемне запитання, користуючись
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результатами своїх спостережень, досліджень. На цьому етапі педагогом
створюються умови для критичного осмислення інформації, рефлексії учнем
набутого досвіду, обговорення спостережень, які супроводжували процес
пошуку відповіді на проблемне питання. На допомогу учню в інструкції
подаються прописані обладнання і матеріали, а також покроковий план
проведення дослідження.
Завдання наборів спрямовані на співпрацю, уміння працювати з
інформацією. Дидактичні набори містять чек-листи для проведення
самостійних та колективних спостережень і досліджень. Подані на чек-листах
завдання вчать дитину планувати і здійснювати пошук, розробляти задум,
розуміти логіку та програму дослідження, підбирати інструменти, методи та
вміло їх застосовувати, організовувати та здійснювати дослідницькоекспериментальну роботу, обробляти та аналізувати отримані результати,
оформляти їх у вигляді тексту, схеми, діаграми, формулювати висновки та
успішно захищати їх перед однокласниками та вчителем. Робота з дидактичним
набором сприяє не лише формуванню практичних навичок, розкриттю
можливостей застосування набутих знань у реальному житті, але й
усвідомленню загальних закономірностей у природі, розвитку системного та
екологічного мислення.
Деякі завдання наборів передбачають звернення до стратегій критичного
мислення. Графічні організатори, робота з текстом, постановка запитань вчать
працювати з інформацією, аналізувати, узагальнювати та фіксувати отримані
дані. Учитель вчить дітей ставити запитання. Це запускає процес мислення,
спонукає до самостійного пошуку відповідей, формування власної думки.
На другому циклі навчання учні опановують нові види діяльності, зокрема,
вчаться проводити опитування, брати інтерв’ю. Збір інформації розширює
уявлення учнів про види досліджень, вчить працювати з інформацією,
налагоджувати ефективні комунікації.
У 3-4 кл. завдання розширені вправами на роботу з медіатекстами. Учні
вчаться читати етикетки та рекламу на продуктах харчування, знайомляться з
маркуванням продукції, вивчають інформацію про товар на цінниках. Ці
завдання спрямовані на формування свідомого споживання, відповідального
ставлення до закупів [1; 3; 5; 7].
Зміст дидактичних наборів вибудовано з дотриманням принципів
інтегрованості (об’єднання і взаємовплив навчальної і дослідницької діяльності
учнів), неперервності; міжпредметних зв’язків (дослідження будь-якої
проблеми вимагає знання досліджуваного предмета, розгляду його в системі,
використання інструментів і підходів інших наук). Використання дидактичних
наборів формує в учнів наступні дослідницькі вміння:
− операційні: вміння вести спостереження, порівнювати, застосовувати
аналогію, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,
застосовувати знання і вміння в новій ситуації, виявляти проблему, аналізувати,
синтезувати, абстрагувати, узагальнювати, структурувати і систематизувати
матеріал, класифікувати, виділяти головне, висувати гіпотезу, бачити різні
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підходи до вирішення проблеми і знаходити оптимальний спосіб її рішення,
прогнозувати і оцінювати результат;
− технічні: вміння працювати з різними джерелами інформації, підбирати
необхідний для дослідження матеріал, організовувати експеримент, володіти
інструментами природодослідника, робити висновки і оформляти результати
свого дослідження у формі малюнка, схеми, доповіді, виступу, презентації
тощо;
− організаційні: вміння визначати мету і завдання дослідження, вибирати
найбільш ефективні методи і засоби дослідження, здійснювати самоконтроль і
саморегуляцію
дослідницької
діяльності,
планувати
дослідження,
перебудовувати свою діяльність у разі потреби, аналізувати і контролювати
результати своєї діяльності з метою її поліпшення;
− комунікативні: вміння викладати свої думки, вести дискусію,
відстоювати свої позиції, встановлювати взаємини з однокласниками,
застосовувати прийоми співпраці у процесі дослідницької діяльності, виступати
з повідомленням про результати дослідження тощо.
Досліджуючи світ рослин, вивчаючи властивості води, повітря, ґрунтів, у
дитини формуються важливі якості: відкритість до інших думок, комунікативна
компетентність, інтелектуальна активність, допитливість, незалежність
мислення, уміння дискутувати, проникливість, самокритичність. Сезонні
спостереження, системні дослідження вчать молодших школярів спостерігати,
порівнювати, узагальнювати, структурувати і систематизувати матеріал,
класифікувати, виділяти головне, застосовувати аналогію, установлювати
причинно-наслідкові зв’язки, застосовувати знання і вміння в новій ситуації,
бачити різні підходи до вирішення проблеми і знаходити оптимальний спосіб її
розв’язання, прогнозувати й оцінювати результат. Досліджуючи своє довкілля,
діти вчаться жити в світі, що швидко змінюється, набувають досвіду творчої
діяльності, оволодівають не тільки знаннями, але й вміннями застосовувати їх у
процесі власної дослідницької і творчої діяльності.
Формування дослідницьких умінь учнів початкової школи потребує
створення сприятливого дослідницького середовища [11], яке б містило
дослідницькі центри, лабораторії, пришкільні ділянки, класи під відкритим
небом, збагачення цього середовища сенсами, важливими для дитини. Під
дослідницьким освітнім середовищем розуміємо сукупність умов формування
дослідницької поведінки особистості, а також можливостей для її розвитку, що
полягають у соціальному і просторово-предметному оточенні.
Робота над формуванням дослідницького освітнього середовища
початкової школи потребує від учителя організації вільної взаємодії учня з вже
існуючими і виділеними для навчальних цілей об’єктами зовнішнього світу.
Відсутність умов, необхідних для проведення спостережень та досліджень,
самостійної роботи з різними джерелами інформації, самоконтролю, –
позбавляє дитину можливості набуття практичного досвіду. Суттєво розширити
потенційні можливості освітнього середовища, коли воно не обмежено наявною
89

Розділ 2. STEM – освіта, що спроєктована на майбутнє

в даному навчальному закладі різноманітністю складових, можна за умови
реалізації гнучкості та модульності освіти та освітніх послуг; формування
інформаційного освітнього середовища в системі освіти, використання
сучасних методів і засобів інформаційно-комунікативних технологій.
Таке освітнє середовище виступає джерелом потреби самовизначення,
умовою розвитку та саморозвитку особистості, фактором збагачення
мотиваційної сфери.
Виділимо параметри освітнього середовища, що впливають на
дослідницьку поведінку молодшого школяра: відповідність середовища
життєвим потребам дітей (у дослідженні, самостійних висновках,
конструюванні);
насиченість,
багатофункціональність;
функціональне
зонування приміщення; гнучкість, варіативність, придатність для моделювання
і проектування середовища силами дітей; інформативність.
Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Досліджуючи, дитина отримує не тільки нові знання, але й переживання,
особистий досвід практичної діяльності, вона аналізує свою діяльність, а тому в
неї формуються рефлексивні вміння. Для підтримки дослідницької діяльності
молодшого школяра потрібно створювати дослідницьке освітнє середовище, в
якому дитина знаходила б стимули для самонавчання, самовдосконалення і
саморозвитку. Дитину треба поставити в позицію активного пошукувача
відповідей на власні запитання, стимулювати її особисту позицію стосовно цих
знань. Для того, щоб дослідницька поведінка у дітей розвивалася, треба
створити умови для запитування і самостійного пошуку відповідей,
фантазування, прояву творчості. Дослідницька поведінка дитини універсальна і
може бути реалізована в будь-якій предметній сфері: спілкуванні з природою,
малюванні, конструюванні, іграх тощо.
Вчителю важливо навчитися створювати середовище, що спонукає учня до
пошукової активності, використання власного досвіду; дає можливість
проводити спостереження, самостійні дослідження; створює ситуації ухвалення
самостійного рішення в умовах вибору на основі дослідницької позиції;
будується на діалогічному спілкуванні. Звідси витікають й основні вимоги, що
виступають орієнтирами моделювання освітнього середовища: спиратися на
власний досвід дитини; навчати у дії; спонукати до спостереження і
експериментування; чергувати індивідуальну і колективну роботу. Шкільне
освітнє середовище дитини повинно культивувати інтерес до пошуку нових
знань, пізнання самого себе і до самопроєктування простору розвитку.
Перспективним є пошук та апробація педагогічних умов створення
дослідницького середовища в школі.
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Тетяна Володимирівна Водолазська
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Розглянуто зміст поняття «дослідницька діяльність», його структурні
компоненти та шляхи формування в освітньому процесі; наведено приклади
реалізації дослідницького навчання на уроках «Я досліджую світ» у початковій
школі; подано рекомендації щодо створення дослідницького освітнього середовища.
Ключові слова: дослідницькі уміння, дослідницька діяльність, дослідницьке
освітнє середовище.
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Рассмотрено содержание понятия «исследовательская деятельность», его
структурные компоненты и пути формирования в образовательном процессе;
приведены примеры реализации исследовательского обучения в курсе «Я исследую
мир» в начальной школе; подано рекомендации создания исследовательской
образовательной среды.
Ключевые слова: исследовательские умения, исследовательская деятельность,
исследовательская образовательная среда.
The content of the concept of «research activity», its structural components and ways
of formation in the educational process are considered; examples of implementation of
research training in the lessons «I explore the world» in primary school are given;
recommendations for creating a research educational environment are given.
Key words: research skills, research activity, research educational environment.

УДК 373.3.091(070.432)
Л. В. Деркач
STREАM У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Сьогодні у світі відбуваються глобальні трансформації в різних напрямках,
які вимагають швидких реальних змін від людини, яка навчає і яка навчається.
Дослідження PISA показало, що результати українських учнів нижчі за
середні по країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та
розвитку) у всіх трьох галузях. Різниця з читання становить 23 бали, з
математики – 39 балів, природничо-наукових дисциплін – 22. Пояснити такий
результат може нещодавнє дослідження, згідно з яким, досягши 4 класу,
третина хлопців та дівчат втрачають інтерес до науки. До 8 класу – це вже
майже половина учнів. Вони виключають відповідні предмети з кола своїх
інтересів та не пов’язують з ними кар’єрних планів. Найчастіше, причиною
втрати інтересу є застарілий формат проведення уроків і підручники, де
матеріал представлено у «сухому» вигляді, а також програми, орієнтовані на
досягнення формальних результатів, які здебільшого пов’язані із
запам’ятовуванням матеріалу, ніж з його розумінням.
Сучасна освітня реформа та Концепція Нової української школи
декларують нові підходи до навчання, щоб у майбутньому учні могли
застосувати набуті компетентності.
Всесвітній економічний форум опублікував ТОП-10 навичок до 2025 року,
які будуть потрібні для роботи через 5 років:
 аналітичне мислення та інноваційність;
 активне навчання та стратегії навчання;
 розв’язання складних проблем;
 критичне мислення та аналіз;
 креативність, оригінальність та ініціативність;
 лідерство та соціальний вплив;
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використання технологій, моніторинг та контроль;
створення технологій та програмування;
витривалість, стресостійкість та гнучкість;
логічна аргументація, розв’язання проблем та формування ідей [1].
У Законі України «Про освіту» визначені компетентності, необхідні
сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Серед них компетентності у
галузі природничих наук, техніки та технологій, математична компетентність,
інноваційність,
інформаційно-комунікаційна
компетентність,
навчання
впродовж життя та інші Спільними для всіх компетентностей є наскрізні
вміння: критичне і системне мислення, ініціативність, творчість, оцінювати
ризики, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими.
Обумовлений сьогоденням та реформуванням початкової освіти є перехід
до інтегрованого навчання, що враховує психофізіологічні особливості
молодших школярів, їхні соціокультурні запити. Інтегроване навчання
ґрунтується на комплексному підході. Це спеціально організована взаємодія чи
діяльність учителя й учня, взаємозв’язок змісту, методів і форм навчання. Це
інтеграція навчального матеріалу з різних навчальних предметів навколо
певного об’єкта чи явища довкілля, або навколо актуальних проблем
міжпредметного характеру, або для створення творчого продукту [2
Близькою за постановкою завдань є STREAM-освіта. Термін SRTEAM
(Science, Technology, Reading/Writing, Engineering, ArtsandMathematics)
використано як акронім слів – природничі науки, технологія, читання/письмо,
інжиніринґ, мистецтво, математика. Тому можна сміливо говорити про
актуальність впровадження STREAM-освіти в початковій школі та необхідність
її популяризації [3 .
Упровадження STREAM-освіти у Решетилівській філії І ступеня Опорного
закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської
ради» здійснюється за напрямками: ігрова діяльність на уроках та в
позаурочний час; розвиток дослідницьких навичок на інтегрованих уроках;
проєктна діяльність; навчання з Lego; участь у програмі FIRST LEGO; гурток з
робототехніки «ReCs» («Решетилівські конструктори»).
Використання ігор в освітньому процесі Нової української школи є
актуальним та важливим. Використання STEM-ігор – це розширення
можливостей для навчання, використання сучасних інтерактивних освітніх
ресурсів для школи, вчителів, учнів. STEM-ігри допомагають адаптувати нові
інформаційні технології в освітній процес.
Наприклад, сайт TryEngineering.org/«Спробуй себе інженером» пропонує
матеріали для учнів (вік 8-18 років), батьків, учителів для їх ознайомлення з
професією інженера [4].
Використання безоплатного сервісу «Kahoot» дає можливість створювати
інтерактивні навчальні ігри, вікторини, опитування, що мають кілька варіантів
відповідей. Сервіс створений на основі ігор, що робить навчання цікавим,
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захоплюючим з будь-якого предмету. Також сервіс зручний для використання
під час проведення різних форм методичної роботи.
Щороку заклад долучається до всесвітньої віртуальної події «Година
коду», матеріали якої перетворилися на універсальну навчальну платформу –
курс навчання основам програмування для дітей, який допомагає розвивати
компетентності НУШ, сприяє творчості та вирішенню проблем.
Окремі вчителі практикують використання ігрових технологій з
доповненою реальністю для підсилення яскравих емоцій на уроках
інтегрованих курсів ЯДС, української мови, мистецтва. Теми «Чарівні
перетворення», «Світ невидимий», «Світ невідомий», «Як це влаштовано»,
«Енергія», «Приховані можливості речей» у курсі «Я досліджую світ»
базуються на дослідницькій діяльності.
У структурі дослідницької діяльності в початковій школі виокремлюємо
такі компоненти: осмислення предметних цілей досліду; планування досліду
(визначення практичних дій, їх послідовності, вибір обладнання); виконання
досліду (виконання практичних дій у необхідній послідовності; цілеспрямоване
спостереження за об’єктом, змінами, які відбуваються, результатами змін);
осмислення результатів досліду; закріплення результатів проведення досліду.
У позаурочний час учні мають можливість відвідати «Лабораторію див» і
переглянути демонстрацію хімічних дослідів про якість харчових продуктів та
фізичних дослідів «Як виготовити простий електродвигун», «Який це
холодильник без електроенергії», «Про поверхневий натяг води», «Виверження
вулкану», хімічні досліди про якість харчових продуктів. Роботу лабораторії
щороку організовують учні середньої школи.
Упродовж восьми років заклад співпрацює з Полтавським екологонатуралістичним центром учнівської молоді та бере участь у всеукраїнському
конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник». Учні
успішно проводять експериментально-дослідницьку роботу за напрямками
«Рослини», «Тварини», «Основи здоров’я», «Народознавство». Учні
навчаються робити математичні розрахунки, спираються на висновки
науковців, вчаться будувати графіки, схеми. Саме STREAM-освіта надає
можливості для розвитку дослідницьких умінь учнів, і тому, беззаперечно, є
актуальним напрямком діяльності початкової школи.
STREAM-освіта поєднує у собі проєктний підхід, який базується на
командній роботі. Щомісяця заклад працює над одним із шкільних проєктів:
«Математика в професіях моїх батьків», «STEM-експрес» та інші. Це цікаві
заходи та активності: проведення досліджень «Професії майбутнього»,
«Розумний будинок», «Екожитло», робота «Агенцій дизайну», «Лабораторій
дослідів», майстерні «В гостях у Роботоніка», акції «Вчимося заощаджувати
енергію». Часто результатами дослідження є презентації творчих робіт, есе,
малюнків, які розміщуються у рубриці «Шкільний Інстаграм», участь у
конкурсах малюнків «Решетилівська громада 2021: мрії та бажання», «30 років
космічної незалежності», «Школа майбутнього».
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У 2020 році заклад вперше долучився до проведення Інженерного
тижня всекраїнського проєкту для молодших, середніх та старших
школярів, покликаного зацікавити дітей наукою та дати їм поштовх до
власного інженерного потенціалу. Школа на тиждень перетворилася на
мейкерські та дослідницькі лабораторії, учні занурилися в науки й
технології та продемонстрували, якими ці науки є насправді, мали
можливість відчути їх на дотик. У рамках заходу учні проводили
активності, демонстрували свої авторські досліди, кидали виклики один
одному й змагалися.
НУШ відкрила для шкіл можливості навчання з Lego-конструкторами.
Цей унікальний інструмент дозволяє з легкістю опанувати складні поняття.
Набори «Шість цеглинок», Lego-system легко і швидко реалізовують творчі
ідеї на будь-якому уроці, вчать працювати в парі, в команді, дозволяють
знаходити прості рішення для складних задач, розвивають просторове
мислення, підтримують інтерес до навчання.
У 2017 році вперше для пілотних класів НУШ ми отримали Legoнабори. У школі запровадили традиційну дводенну роботу «Legoмайданчика». Учні в групах працювали спочатку з власними
конструкторами, а вже потім використовували шкільні набори Lego для
моделювання та конструювання транспортних засобів, роботів, космічної
техніки. Зараз робота Lego-майданчика перетворилася на своєрідні Legoбатли з демонстрацією пристроїв-помічників для людини, техніки
майбутнього.
У 2016 році команда вчителів нашого закладу стала учасником проєкту
«Відкривай Україну». На презентації винаходів українських школярів
познайомилися з керівником гуртка з робототехніки та вперше побачили як
учні працюють з наборами Lego Education WeDo і WeDo 2,0. Учні нашої школи
зареєструвалися в Міжнародній STEM-програмі «FIRST LEGO», яка знайомить
дітей зі світом науки, інженерії, технологій, фізики й математики,
використовуючи улюблену іграшку – конструктор Lego, для отримання
дворічного гранту. А це навчання учителів, методична підтримка та один
безкоштовний набір Lego WeDo 2,0 для створення мобільних роботизованих
моделей [5].
За сприяння Решетилівської міської ради ми отримали ще чотири
набори для юних конструкторів з команди «ReCs». Гуртківці злагоджено
працювали, сконструювали свою власну тематичну Lego-модель, придбали
форму, оформили креативний постер, неодноразово презентували свою
команду. Наразі продовжують готуватися до участі у всеукраїнському
фестивалі з робототехніки.
У 2021 році Полтавським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді було організовано конкурс із робототехніки з
метою популяризації інноваційних напрямів STEM-освіти: робототехніки,
електроніки, програмування, роботизованих систем. Уперше участь
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команди «ReCs» з власним проєктом на тему «Роботи-помічники» стала
результативною. Юні конструктори вибороли І місце у своїй номінації.
Для вчителів впровадження STREAM-освіти – це поштовх до
професійного
самовдосконалення,
педагогічних
експериментів,
запровадження нових, ефективних методик, технологій, які надають
можливість підвищувати якість навчання в початковій школі. Отже,
Решетилівська філія І ступеня опорного закладу «Решетилівський ліцей
імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради» сприяє популяризації
інженерних професій, підтримці обдарованих учнів, поширенню
інноваційного досвіду та освітніх технологій, розповсюдженню ідей
STREAM-освіти в початковій школі.
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«Інститут модернізації змісту освіти», 2017. 160 с.
4. Спробуй себе інженером. URL: https://tryengineering.org/
5. Інноваційні освітні технології/ URL: http://firstlegoleague.org.ua/
Лариса Василівна Деркач
STREАM У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
На прикладі Решетилівської філії І ступеня Опорного закладу
«Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради»
представлено досвід впровадження STREAM-освіти в початковій школі.
Висвітлено питання створення оптимальних умов, напрямків для ефективності
та результативності навчання учнів початкової школи.
Ключові слова: STREAM-освіта, Нова українська школа (НУШ), інтеграція,
дослідницько-проєктна діяльність, компетентність, початкова освіта, Lego.
На примере Решетиловской филии І степени опорного учреждения
«Решетиловский лицей имени И. Л. Олейника Решетиловского городского
совета» представлен опыт внедрения STREAM-образования в начальной школе.
Освещен вопрос создания оптимальных условий, ее направлений для
эффективности и результативности обучения учащихся начальной школы».
Ключевые слова: STREAM-образование, Новая украинская школа (НУШ),
интеграция, исследовательско-проэктная деятельность, компетентность,
начальная школа, Lego.
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By means of an example of Reshetylivka Lyceum named after I.L. Oliynyk first degree
branch under Reshetylivka City Council presented the experience of implementing
STREAM-education in primary school. The issue of creating optimal conditions, it`s
directions of efficiency and results of primary school students is covered.
Keywords: STREAM-education, New Ukrainian School (NUSh), integration,
research and design activities, competence, primary education, Lego.

УДК 37.09:378.013-057.8(070.432)
Л. А. Кузуб
STEM-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш
популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, ІТфахівці, професіонали в галузі високих технологій. Незабаром будуть з’являтися
нові професії, і всі вони будуть пов’язані з технологією, комп’ютерами.
Формула нової української школи містить дев’ять ключових компонентів, які
покладено до цільових орієнтирів STEМ-підходу. Відмінність STEM-підходу від
традиційних освітніх моделей полягає в тому, що він фокусується на творчому
розв’язанні проблем повсякденного життя, реальних задач, розв’язання яких
потребує, а відтак, формує та комплексно розвиває наукове й інженерне мислення.
Технічна та науково-технічна види творчості мають чіткі практичні цілі, що
спрямовані на задоволення утилітарних потреб суспільства. Головними
результатами творчості є відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції та
конструкторські розробки. Енергія інноваційних змін, які генерують освітній
напрям STEM спрямована, насамперед, на задоволення потреб обдарованих дітей і
молоді – майбутньої інтелектуальної еліти наукової, технічної та технологічної
галузей. У численних дослідженнях було виявлено, що з задатками обдарованості,
здатністю до ефективної плідної діяльності народжується практично кожна людина,
а її подальша доля залежить від середовища, в якому вона формується.
Одним із ефективних засобів формування компетентностей є досліднопроектна діяльність. Під час проектної діяльсті набуваються нові знання, уміння і
навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички;
формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі,
висловлювати власні судження.
Проектно-дослідна діяльність сприяє формуванню соціальних компетенцій,
дозволяє пройти технологічний процес від ідеї до створення виробу з подальшою
його презентацією. Поряд із традиційними методами та засобами навчання
ефективно використовуються інформаційно-комунікаційні технології.
Мої учні постійні учасники Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у секції українського
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народного мистецтва. STEM-освіта направлена на розвиток в учнів креативного
мислення та формування навичок дослідницького пошуку. Участь учнів у
конкурсах, олімпіадах, тематичних тижнях та інтелектуальних змаганнях дасть
змогу дітям в подальшому реалізувати себе у науково-технічній сфері.
Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, які
спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в
учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до
питань, що розглядаються на уроці. Інтегровані уроки можуть проводяться шляхом
об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів – бінарні уроки.
Наприклад, бінарний урок з трудового навчання та ІКТ з елементами
робототехніки у 7 класі , який я провела разом з учителем інформатики нашого
закладу Кузубом Ю. А. На уроці діти розглянули різні технології оздоблення
писанок: в техніці бісерного плетіння, «печворку» та розписування
пінопластової заготовки яйця за допомогою робота, сконструйованого з набору
конструктора Lego Mindstorms EV3.
Запам’ятався учням 6 класу бінарний урок з трудового навчання,
образотворчого мистецтва та інформатики (вч. Кузуб Л. А., Романенко Ж. О.,
Кузуб Ю. А.) «Види орнаментів. Створення орнаменту для рушничка». Діти
розробили ескізи в техніці живопису, побудували орнаменти в середовищі
векторного графічного редактора libreoffice draw.
Бінарний урок-презентація «Використання біоформ у створенні виробу.
Ескізні малюнки як складова процесу конструювання» розрахований для
використання вчителями трудового навчання при вивченні теми «Основи
проектної діяльності» у 5 класі та вчителями образотворчого мистецтва у 5, 6, 7
класах. Автори уроку на розгляді конкретних прикладів доводять до висновку,
що більшість утилітарних, вживаних нами речей повторюють природні форми
чи мотиви. Для вчителя важливо навчити учнів фантазувати, виявляти
творчість, створювати власні технологічні ідеї.
В умовах сучасних вимог щодо формування в учнів технологічної,
цифрової та естетичної грамотності подібні уроки мають можливість одночасно
висвітлювати різні важливі сторони творчої діяльності людини.
Отже, є всі підстави вважати, що STEM-освіта здатна стати тим фактором,
що значно підвищить якість освіти в аспекті підготовки майбутніх фахівців.
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Людмила Анатоліївна Кузуб
STEM-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
У даній статті розглядаються проблеми інноваційних змін у системі освіти,
пов’язаних з впровадженням STEM-освіти в навчальний процес. Приділено увагу
ефективним методам виявлення та розвитку обдарованості – майбутньої
інтелектуальної еліти наукової, технічної та технологічної галузей. Обговорюються
можливості міжпредметного інтегрованого підходу STEM в реалізації цілісного,
практико-орієнтованого навчання в сучасній школі, відзначається важлива роль в цьому
процесі вчителя.
Ключові слова: STEAM-освіта; концепція STEAM-освіти, задоволення потреб
обдарованих дітей і молоді, формування компетентностей, розвиток наукового й
інженерного мислення, дослідно-проектна діяльність, підготовка майбутнього
вчителя трудового навчання та технологій.
В данной статье рассматриваются проблемы инновационных изменений в
системе образования, связанных с внедрением STEM-образования в учебный процесс.
Уделено внимание эффективным методам выявления и развития одаренностибудущей интеллектуальной элиты научной, технической и технологической
отраслей. Обсуждаются возможности межпредметного интегрированного подхода
STEM в реализации целостного, практико-ориентированного обучения в современной
школе, отмечается важная роль в этом процессе учителя.
Ключевые слова: STEAM-образование, концепция STEAM-образования,
удовлетворения потребностей одаренных детей и молодежи, формирование
компетентностей, развитие научного и инженерного мышления, опытно-проектная
деятельность, подготовка будущего учителя трудового обучения и технологий.
This article discusses the problems of innovative changes in the education system
associated with the introduction of STEM-education in the educational process. Special
attention is paid to effective methods of identifying and developing of gifted children – the
future intellectual elite of scientific, technical and technological fields. Possibilities of the
interdisciplinary integrated STEM approach in realization of integral, practice-oriented
education in modern school are discussed, the important role of the teacher in this process
is noted.
Keywords: STEAM-education; the concept of STEAM-education, meeting the needs of
gifted children and youth, the formation of competencies, the development of scientific and
engineering thinking, research and design activities, training of future labor and technology
teachers.
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УДК 378:80-37.091.322(070.432)
Т. В. Кушнірова
ВИКОРИСТАННЯ STEАM – ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ
ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Пріоритетним завданням сучасної освіти є збільшення інтересу здобувачів
освіти до спеціальностей майбутнього, зокрема запровадження STEАM-рішень
у навчальний процес. STEАM-освіта – це комплексний міждисциплінарний
підхід (інтегроване навчання, що передбачає поєднання навичок із різних
галузей задля досягнення потрібного результату), де всі предмети
взаємопов’язані й інтегровані в єдине ціле. STEAM-освіта – це творчий простір
людини, де вона має змогу повноцінно реалізувати свої розробки. При такому
підході домінантною стає проєктна робота, здатність працювати в команді.
Проєкт як засіб реалізації STEAM-освіти дозволяє органічно інтегрувати
знання здобувачів освіти з різних дисциплін під час розв’язання реальних
проблем, обумовлює їх практичне використання, генерує при цьому нові ідеї,
формує всі необхідні життєві компетенції, зокрема, полікультурні, мовленнєві,
інформаційні, соціальні [1; 2].
Інтеграція STEАM-освіти з філологією потребує диференційованого
підходу до кожного окремого випадку. Здобувачі освіти навчаються
вирішувати проблеми, стають новаторами, винахідниками, розвивають логічне
мислення та технічну грамотність, разом із тим підсилюючи комунікативні та
соціально значущі навички. Освітній процес при підготовці філолога
спрямований на формування у студентів інноваційних навичок: командної
роботи, комунікації, управління проєктами, генерації ідей. За допомогою такого
підходу філологи можуть опанувати предмет комплексно та по-новому. STEАM
- освіту часто називають «навчанням навпаки». Стандартний ланцюжок «від
теорії до практики» у STEАM зворотний: спочатку – постановка завдання,
адаптація та розробка проєктів, а уже потім, у процесі цієї діяльності, –
опанування теорії і нових знань.
Цікавою формою роботи із використанням STEАM-рішень може бути
відкрите заняття із авторською презентацією шедеврів доби. Для цього групі
дається завдання зробити презентацію твору образотворчого мистецтва,
представивши при цьому сучасну його копію. Індивідуальні завдання у групі
поєднуються в один проєкт, який представлятиме період загалом.
При презентації, наприклад, доби Відродження студенти уже прослухали
лекцію із даного курсу і мають фонові знання щодо цього періоду. Але у
процесі підготовки проєкту ці знання актуалізуються і конкретизуються,
оскільки кожен зі студентів має підібрати картину, що стане частиною
загального проєкту і буде презентована на занятті.
Типовим прикладом живопису доби Відродження є творча спадщина
Андреа Соларіо
(Andrea Solario,
1460-1524),
італійського
живописця
ломбардської школи, учня Леонардо да Вінчі. Цей автор вважався відомим
портретистом своєї доби, що дотримувався певних канонів: погрудне
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зображення, погляд спрямований на глядача. Часто особа, яка позує, зображується
на фоні пейзажу або через вікно. Твори художника вирізняються чіткістю ліній,
урівноваженістю колористики. Найвідомішими картинами автора є «Чоловік із
гвоздикою», «Шарль д’Амбуаз», «Мадонна із зеленою подушкою» тощо.
Під час опрацювання літературного процесу доби доцільним буде
дослідження інтертекту у різних видах мистецтва, зокрема в живописі. При
цьому доречним буде представлення полотна Джона Еверетта Мілле «Офелія»,
що є ремінісценцією на трагедію В. Шекспіра «Гамлет». Д. Мілле (1829-1896) –
англійський живописець, один із засновників Братства прерафаелітів,
об’єднання молодих англійських художників, засноване в 1848 році.
Невдоволені станом занепаду тогочасного англійського живопису,
прерафаеліти мали на меті підвищити його значимість поверненням до
мистецтва доби Відродження. Для цього художники використовували
відповідні художні засоби: полотна були літературної, історичної, релігійної
тематики, а у сюжетах закодовувалися соціальні проблеми тогочасся.
«Офелія» Д. Мілле - найвідоміша картина художника, створена ним у 1852
році. Живописець відтворив сцену, яка описується у трагедії В. Шекспіра
Гертрудою, матір’ю Гамлета як нещасний випадок, що стався із коханою
принца Данського, сестрою Лаерта та донькою Полонія Офелією.
Там, де верба нависла над струмком,
Купаючи у плесі віти сиві.
Сплела вінки химерні – кропиву,
Жовтець, стокротки і зозулинець,…
Тоді на гілку злізла почепити
Свої вінки; зрадливий сук зломивсь,
І всі ті зела, та й вона сама
Упали в бистрину. Її одіння,
Роздувшись, бідну понесло, як мавку [3, с.112].
Трагедія «Гамлет» В. Шекспіра вивчалася студентами під час практичних
занять, тому інтертекстуальний контекст художнього полотна для них відомий.
Студенти презентують індивідуальні проєкти, описуючи особливості епохи,
стилю автора, інтертектуальних запозичень, залучаючи лінгвокраїнознавчий
аспект. У власних стилізаціях учасники проєкту намагаються відтворити ознаки
певної доби, «вписати» отримані на заняттях та у процесі самостійної роботи
знання в індивідуально-авторський контекст. Кожен зі студентів під час
виконання проєкту відчув себе стилістом, візажистом, декоратором,
фотографом, сценаристом, графічним дизайнером і знавцем творів живопису
під час представлення своєї роботи.
Таким чином, впровадження STEАM-підходів у філологічні проєкти є
досить популярним та затребуваним, тому що такий спосіб отримання знань
наразі досить ефективний, оскільки проєктний підхід стимулює інноваційну
діяльність, допомагаючи впорядкувати та активізувати творчі процеси.
Здобувач освіти не лише теоретично вивчає певну тему, але й стає
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безпосереднім учасником подій, «заглиблюється» в період, акцентуючи увагу
на основних моментах. При цьому у процесі навчання студент самостійно
обирає тематику власного дослідження, ґрунтовно готується до його
впровадження. Основою проєкту стає командна робота, де у кожного із
учасників є власне завдання, що і корелює результат.
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Тетяна Віталіївна Кушнірова
ВИКОРИСТАННЯ STEАM – ПІДХОДУ
У ФІЛОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТАХ
У статті ґрунтовно розглядаються способи впровадження STEAM-підходів у
навчальний процес, досліджуються особливості проєктного підходу, який передбачає
командну роботу та пошуковий метод. Проєктний підхід при вивченні предметів
філологічного циклу дозволяє органічно інтегрувати знання здобувачів освіти з різних
дисциплін під час вирішення певних завдань, зумовлює їхнє практичне значення,
генерує при цьому нові ідеї, формує всі необхідні життєві компетенції, зокрема,
полікультурні, мовленнєві, інформаційні, соціальні.
Ключові слова: STEAM, філологія, інтеграція, проєктна робота, література,
мистецтво.
В статье рассматриваются способы внедрения STEAM-подходов в учебный
процесс,
анализируются
особенности
системного
подхода,
который
предусматривает командную работу и поисковый метод. Проектный подход при
изучении предметов филологического цикла позволяет органично интегрировать
знания студентов по различным дисциплинам при решении определенных задач,
доказывает их практическое значение, генерирует при этом новые идеи, формирует
все необходимые жизненные компетенции, в частности, поликультурные, речевые,
информационные, социальные.
Ключевые слова: STEAM, филология, интеграция, проектная работа,
литература, искусство.
The article thoroughly considers the methods of implementing STEAM-approaches in
the educational process, explores the features of the project approach, which involves
teamwork and search method. The project approach in the study of subjects of the
philological cycle allows to organically integrate the knowledge of students from different
disciplines in solving certain tasks, determines their practical significance, generates new
ideas, forms all necessary life competencies, including multicultural, speech, information,
social.
Keywords: STEAM, philology, integration, project work, literature, art.
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С. В. Ляшенко
ЕЛЕМЕНТИ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У період розвитку сучасної освіти, швидкого росту наукових знань та
новітніх технологій і їх широкого застосування у виробництві, одним з
головних завдань навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних
здібностей учнів, вміння самостійно здобувати знання. Розв’язок цієї проблеми
органічно пов’язаний з активізацією та виробленням методів і прийомів
навчання спрямованих на формування проектно-технологічної компетентності,
яка доповнює власний досвід техніко-технологічними та проєктними знаннями,
уміннями, навичками, на основі яких у здобувачів освіти формується комплекс
власних суджень, цінностей, ставлень.
Новизна педагогічних ідей полягає у використанні інноваційних методів
навчання( зокрема STEM-освіта, скайп-уроки, STEM-ART проекти). Ці ідеї
можна впроваджувати під час уроків трудового навчання та технології.
У формуванні ключових компетентностей беруть участь усі навчальні
предмети, інтегруючи процес навчання навколо них. Оновленою навчальною
програмою з трудового навчання для 5-9 класів визначено ключові
компетентності
Освітній процес будується на навчальному діалозі здобувачів освіти й
учителя. При цьому обов’язково враховувати індивідуальну вибірковість учня
до змісту, вигляду та форми навчального матеріалу, його мотивацію, прагнення
використовувати знання самостійно, за власною ініціативою.
Добір об’єктів праці для здобувачів освіти – також досить важливе
завдання, яке доводиться вирішувати під час планування уроків. Головне –
забезпечити активну, пізнавальну і творчу діяльність учнів.
Постійний пошук і використання ефективних моделей навчання та
інноваційних технологій сприяє створенню оптимальних умов для
запровадження ідей Нової української школи та створенню іміджу вчителя
нової формації: дослідника, лідера, креативної особистості. Самоосвітня робота
педагога з формування своєї інформаційної компетентності, як вагомої
складової фахової компетентності вчителя, сприяє розвитку майстерності, а
майстерність – це уміння донести ідею, зацікавити учнів та організувати
якісний освітній процес.
У кожного вчителя трудового навчання з’явилася можливість вільно
обирати практичну роботу з урахуванням матеріально-технічного оснащення
шкільної майстерні; учнівські проекти, об’єкти праці стали більш
різноманітними та цікавими; зникла одноманітність усталених основних
технологій з обробки деревини та металу, зросла кількість додаткових
технологій; з’явилося більше естетично привабливих робіт; учні виявляють
творчу фантазію в доборі конструкційних матеріалів і технологій, сучасних
способів обробки матеріалів тощо.
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Уроки трудового навчання унікальні за своїми психолого-педагогічними
можливостями впливу на світобачення і діяльність дитини. Саме ці уроки
допомагають розкрити креативні можливості і надати творчий поштовх думкам
і діям дитини.
Вважається, що найвищою формою свідомості й активності учнів є їхня
творча діяльність, яка виявляється під час оволодіння теоретичним та
практичним матеріалами, виконання завдань і творчих робіт. Учні порівнюють
виготовлені вироби з виробами своїх однокласників.
Мета досягається шляхом залучення здобувачів освіти на уроках трудового
навчання до проектної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання
учнів, формування в них здатності до самостійного навчання, оволодіння
засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і
реалізовувати на практиці.
На своїх уроках я застосовую проєктну діяльність- це створення виробів,
що містять об’єктивну або суб’єктивну новизну. Під час проєктування школярі
набувають нових знань, образів дій, досвіду практичної діяльності. Це дає
підстави вважати розробку проекту методом розвивального навчання і віднести
його до сучасних педагогічних технологій, а саме особистісно орієнтованої
педагогічної технології, яка забезпечує розвиток розумових здібностей
особистості у процесі оволодіння технологічними компетентностями.
Чітка наукова організація навчально-виховної діяльності учнів передбачає
усвідомлення ними конкретної мети та завдань уроку, які вони будуть
вирішувати усвідомлено й послідовно протягом усього заняття.
При підготовці до занять для мене важливо правильно підібрати його тип і
дотримуватися основних елементів структури уроку. При цьому я враховую
особливості класу та зміст навчального матеріалу, визначаю на формування
яких якостей буде спрямована основна увага, формулюю виховні завдання,
ретельно продумую засоби, методи та прийоми їх вирішення. В рамках STEMосвіти використовую технологію «перевернутий клас». Перевернутий клас – це
така технологія, коли здобувачі освіти отримують попередньо завдання додому
і опрацьовують матеріал, який буде вивчатися на наступному уроці. Я задаю їм
завдання опрацювати технології виготовлення виробу, який будемо
виготовляти на наступних уроках. Це дає змогу проаналізувати моделі-аналоги
та визначитися з вибором проєкту.
Я намагаюся поставити проблему так, щоб вона викликала у дітей
здивування, гостру зацікавленість і бажання взяти участь у її вирішенні.
Показую учням практичну і теоретичну значущість навчального матеріалу, що
вивчається. Якщо здобувачі освіти дізнаються, що знання, які мають бути
засвоєні на уроці, широко застосовуються на практиці, то це стимулює їхню
роботу. Успішно вирішувати перелічені завдання мені допомагають скайпуроки. Особливо цікавими є заняття із школярами іншої школи. Такі заняття
проводжу із учителем трудового навчання Манько І. В. спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№5 ім. Л. Бугаєвської (м. Горішні
Плавні). Дівчатка порівнюють роботи свої та своїх однолітків. Таким чином
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бачать недоліки та кращі сторони. Саме захист проекту ідеально підходить до
такого типу уроку. Основним завданням проведення таких занять є ознайомити
учнів з різними видами технологій виготовлення одного і того самого виробу.
Отже, розширюється кругозір дитини, що стимулює її до роботи.
Старша школа забезпечує оволодіння складними програмами навчання з
акцентом застосування знань, умінь і навичок зі STEM-предметів,
пропонуються курси із конкретними освітніми проектами, реалізація яких
включає використання STEM-компетентностей, які учень отримав в базовій
школі, що готує учнівську молодь до успішної післяшкільної зайнятості та
освіти.
З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу з
трудового навчання та технологій вирішуються такі завдання:
збагаченню рівня загальної культури учнів;
− ознайомленню дітей з критеріями краси, які існують у суспільстві;
− розвитку естетичних почуттів;
− формуванню умінь сприймати і оцінювати красу;
− розвитку бажання створювати цю красу руками;
− вміння учнів орієнтуватися в інформаційному середовищі та знаходити
для себе корисну інформацію.
Список використаних джерел
1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. /Автор-укладач
Н. П. Наволокова. Харків: «Основа»,2009.176с.
2. Ляшенко С. В.,Гриценко Л. О. Формування ключових понять шкільного
предмета «Трудове навчання» в учнів засобами мисленнєвих та практичних дій:
науково-практичне видання «Вища школа», 2020. №6. 75с.
3. О .М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська Освітні технології: навч.метод. посібник. Київ: АСК 2002. 250с.
4. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання.
Київ: РННЦ «ДІНІЕ», 2000.Ч.1. 248с.
5. Шулікін Д. STEM-освіта: готувати до інновацій. Офіційне видання
Міністерства освіти і науки України. Київ, 2015. №26. – С.8-9
6. http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2015/08/26-2015_osvita_ukr-inet.pdf
Світлана Валентинівна Ляшенко
ЕЛЕМЕНТИ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті охарактеризовано педагогічні ідеї, які полягають у використанні
інноваційних методів навчання (зокрема STEM-освіта, скайп-уроки, STEM-ART
проекти). Також доведено, що уроки трудового навчання унікальні за своїми
психолого-педагогічними можливостями впливу на світобачення і діяльність дитини.
Саме ці уроки допомагають розкрити креативні можливості і надати творчий
поштовх думкам і діям учнів.
Ключові слова: STEM-освіта, скайп-уроки, STEM-ART проєкти, формування
ключових понять, трудове навчання, проєктна діяльність, компетентності.
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В статье охарактеризованы педагогические идеи, которые заключаются в
использовании инновационных методов обучения (в частности STEM-образование,
скайп-уроки, STEM-ART проекты). Также доказано, что уроки трудового обучения
уникальные по своим психолого-педагогическим возможностям влияния на
мировоззрение и деятельность ребенка. Именно эти уроки помогают раскрыть
креативные возможности и предоставить творческий толчок мыслям и действиям
учеников.
Ключевые слова: STEM-образование, скайп-уроки, STEM-ART проекты,
формирование ключевых понятий, трудовое обучение, проектная деятельность,
компетентности.
The article describes the pedagogical ideas that consist in the use of innovative
teaching methods (including STEM-education, Skype lessons, STEM-ART projects). It is
also proved that the lessons of labor training are unique in their psychological and
pedagogical possibilities of influencing the worldview and activities of the child. It is these
lessons that help to develop creative possibilities and give a creative impetus to the thoughts
and actions of students.
Keywords: STEM-education, Skype lessons, STEM-ART projects, formation of key
concepts, labor training, project activity, competencies.
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ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ NEURON INVENTOR KIT ДЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
STEAM-освіта – тренд, який за останні роки набирає все більше і більше
обертів. Ціль STEM-навчання у школі – створювати середовище для розвитку
інтересу учнівської молоді до природничих і технічно-математичних
дисциплін. Процес STEАM-занять – дуже динамічний і захоплюючий, який
складається з декількох етапів, але основним із них є конструювання та
створення чогось нового власними руками.
На сьогоднішній день, робототехніка є одним з основних, цікавих напрямів
розвитку STEАM освіти. Навчання з робототехніки дає можливість молодому
поколінню вирішувати дійсні життєві проблеми, які необхідні для знань
STEАM-предметів, а це:
− математика (геометричні, просторові поняття, геометрія необхідна для
сприйняття, розуміння типів руху роботів);
− дизайн та технологія (конструювання роботів, дизайн зовнішнього
вигляду пристроїв) ;
− фізика (основою роботів є електроніка, робота електронних датчиків);
− інформаційно-комунікаційні
технології
(програмування
робототехнічних систем).
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Навчання освітньої робототехніки відповідає ідеям випереджального
навчання (навчання технологій, які будуть потрібні в майбутньому) і дозволяє
залучити учнів різного віку до процесу інноваційної та наукового-технічної
творчості [1]. Ефективним інструментом для вивчення через проєктну
діяльність робототехніки є технічна творчість та програмування, що
інтегруються в єдиний проєкт. За допомогою робототехніки молодь має
можливість конструювати, моделювати та досліджувати, як працюють
технології в сучасному житті.
Прекрасним варіантом для впровадження робототехніки в освітній процес є
використання навчального конструктора Neuron Inventor Kit від команії Makeblock.
Makeblock Co, Ltd є автором і розробником безлічі цікавих продуктів і по праву
вважається одним зі світових лідерів в області STEAM. Навчальні набори цього
виробника продаються більш ніж в 140 країнах, завоювали масу престижних
міжнародних нагород. У 2011 році Makeblock був лише маленькою стартапкомпанією, яка не має нічого, крім хороших ідей і бажання їх втілити в життя, а
через кілька років став корпорацією з мільйонним оборотом.
Модульниий конструктор Neuron створении спеціально для занурення
дітей у захопливий світ STEAM-освіти. STEAM-набір дозволяє за лічені
хвилини створити безліч електронних гаджетів. Для цього не потрібно нічого
паяти, різати або крутити. Все, що потрібно – це вибрати датчики або пристрої і
з’єднати їх один з одним в потрібній послідовності. Набір призначений для
всіх, незалежно від віку і особливих знань. Діти разом з ним зможуть дізнатися
більше про програмування і робототехніку, дорослі ентузіасти – створити різні
пристрої для дому та для душі. Neuron Inventor Kit розвиває просторове
мислення, дрібну моторику рук, а також логіку і уяву.
Набір сумісний з конструкторами Lego, які активно впроваджується в
програмі Нової української школи. Завдяки цьому, діти з легкістю можуть
доповнювати свої проєкти, зроблені на базі Lego, датчиками або іншими
складовими з Neuron. Ще одна особливість навчального констурктора є те, що
на зворотному боці блоків є магніти, які дозволяють розмістити їх на
холодильнику або магнійтній дошці і наочно показати як все працює. Крім
того, модулі Neuron підключаються і до Codey Rocky, і при наявності
достатньої кількості фантазії, картону та / або конструктора Lego є можливість
втілити в життя найсміливіші проекти.
До стандартного комплекту входять 8 різних модулів (живлення, дотику,
Вluetooth, динамік, сервомотор, LED-панель, гіроскоп), додаткові аксесуари
(картонові картки, з’єднувальні елементи, сумісні з Lego, кабелі та затискачі), а
Набір Creative Lab Kit, максимальний в серії Neuron, включає в себе 30 різних
електронних модулів, як наприклад світлодіодний дисплей, камеру, ультразвуковий
датчик, двигун ті інші. Повний комплект учнівської навчальної електроніки якісно
змінює проведення уроків математики, інформатики, природознавства з 1 по 8 клас
та передбачає виконання учнями більше 25 проектів.
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Цікаві гаджети можна побудувати з використанням програмування або без
нього. Для зручності роботи з набором потрібно встановити додаток «Neuron», який
має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс навіть для дітей молодшого віку, а також
пропонує декілька готових проектів, з інструкціями, навчальним відео тощо.
Прикладами таких проектів можуть бути: «Кіт, махаючий хвостом», «Веселий
кролик», «Бомба зі зворотним відліком», «Диджейський пульт», «Телеграф»,
«Палітра», «Співаюча квітка», «Динозавр», «Гітара», «Нічна лампа» та
«Шалений робот» (рис. 1) [2].

Рис. 1. Приклади проектів із використанням Neuron
Розглянемо один з проектів, який з легкістю можна використати як у
початковій школі під час вивченні предметів «Я досліджую світ»,
«Природознавство», «Я у світі», так і в середній для предметів «Фізика»,
«Інформатика», «Біологія». Це проект «Співаюча рослина», для реалізації
якого, крім елементної бази набору Neuron Inventor Kit, можна
використати живі рослини, фрукти та овочі. На цьому прикладі, з легкістю
та наочно можна отримати базові знання з електроніки, природи
електрики, провідності матеріалів, будови рослин, алгоритму роботи
роботизованої системи тощо.
Авторський досвід застосування конструкторів Neuron в освітньому
процесі дає можливість стверджувати, що його використання: розвиває у
дітей креативність; підвищує стресостійкість; заохочує до експериментів;
мотивує до навчання; розвиває навички для життя; заохочує використання
сучасних технологій тощо.
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ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ NEURON INVENTOR KIT ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
STEAM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В статті розглядаються перспективи впровадження робототехніки в освітній
процес та переваги навчального конструктора Neuron Inventor Kit від команії
Makeblock на основі авторського досвіду.
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В статье рассматриваются перспективы внедрения робототехники в
образовательный процесс и преимущества учебного конструктора Neuron Inventor
Kit от комании Makeblock на основе авторского опыта.
Ключевые слова: робототехника, Neuron Inventor Kit, STEAM.
The article considers the prospects of introducing robotics in the educational process
and the advantages of the training designer Neuron Inventor Kit from the company
Makeblock based on the author’s experience.
Keywords: robotics, Neuron Inventor Kit, STEAM.
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Ю. С. Матвієнко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ
НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO
У сучасному світі, коли обсяг знань в кожній предметній області стрімко
зростає, причому швидкість цього зростання також збільшується, зростає
необхідність постійно отримувати нові знання. Суттєво допомагає в цьому як
освітній процес безпосередньо у закладі, так і самоосвіта. В інформаційному
суспільстві бути конкурентоспроможним – значить бути готовим розвивати
інноваційне виробництво, фундаментальну і прикладну науку, але головне –
бути готовим до неперервної освіти як процесу зростання інтелектуального,
морального та освітнього потенціалу особистості відповідно до її або
суспільних потреб протягом усього життя.
Виникає потреба в застосуванні вже на рівні здобуття загальної середньої
освіти нових або актуалізованих освітніх засобів, що сприяють ефективному
формуванню готовності до неперервної освіти, універсальних навчальних
впливів і мета-предметних компетенцій. В якості одного з таких засобів все
частіше називають STEAM-освіту та освітню робототехніку як вдалий
інструмент її реалізації.
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Актуальність її застосування в освіті обумовлюється ще і глобальною
діджиталізацією більшості галузей сучасного виробництва і взагалі сфер
діяльності сучасної людини. Причому мова йде вже не лише про необхідність
підготовки кваліфікованих інженерних кадрів в сфері професійної освіти, а й
про доцільність її застосування, починаючи вже з рівня початкової школи і
навіть дошкільної освіти. Однак на рівні нормативних вимог необхідність
впровадження робототехніки в освітній процес закладів загальної середньої
освіти закріплена відносно недавно.
Освітня робототехніка – це новий міждисциплінарний напрямок навчання
школярів, що інтегрує знання про фізику, мехатроніку, технологію, математику,
кібернетику та ІКТ, що дозволяє залучити в процес інноваційного науковотехнічної творчості учнів різного віку. Вона спрямована на популяризацію
науково технічної творчості та підвищення престижу інженерних професій
серед молоді, розвиток у молоді навичок практичного вирішення актуальних
інженерно-технічних завдань і роботи з технікою [1].
Освітня робототехніка є новою, актуальною педагогічною технологією, яка
знаходиться на стику перспективних областей знань: механіки, електроніки,
автоматики, конструювання, програмування, схемотехніки і технічного
дизайну. Це є дієвим інструментом впровадження STEAM освіти, оскільки в її
основі закладено міждисциплінарний підхід та проектна діяльність. Тобто
впровадження освітньої робототехніки та використання технологій в навчанні,
направлено на забезпечення міждисциплінарного середовища навчання, в
якому учні здобувають навички для організації досліджень і вирішення
конкретних проблем; розвитку нових навичок і здібностей ефективно реагувати
на умови сучасного світу, що постійно змінюються. Таке середовище навчання
надає досвід, який сприяє розвиткові творчості і мислення учнів.
Вона також являє собою набір педагогічних технологій, які підтримують і
зміцнюють конкретні області знань, розвиваючи при цьому м’які навички
учнів, за допомогою прототипування, розробки, створення, збірки і введення в
експлуатацію роботів. Сенс освітньої робототехніки полягає у набутті дітьми
знань в процесі виготовлення робота.
В період реформування освіти в Україні освітня робототехніка сама стає
предметом вивчення. Як педагогічний ресурс, вона визначається як засіб
стимулювання досліджень. Перерахуємо деякі цілі робототехніки як
педагогічного ресурсу:
− розвиток логічного мислення;
− розвиток практичного інтелекту і творчого мислення;
− формалізація причинно-наслідкових зв’язків у різноманітних процесах;
− розширення знань зокрема з механіки, електрики, фізики в цілому,
математики, прикладній геометрії, програмування тощо;
− засвоєння критеріїв проектування і оцінки конструкцій;
− оцінювання учнем себе як конструктора і винахідника;
− розуміння і оцінка вкладу технологій в світі за допомогою практичного і
особистого досвіду.
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Вивчення освітньої робототехніки проводиться із використанням
робототехнічних наборів. При виборі технічної платформи для викладання
робототехніки більшість освітян орієнтується на конструктори LEGO. Втім,
якщо не брати до уваги одиниці обраних шкіл, які беруть участь в проєкті FLL,
в закладах загальної середньої освіти ця платформа залишається недосяжною
через свою високу вартість. Дієвою альтернативою є платформа Arduino, яка не
лише є відкритою і доступною, а й дозволяє втілювати практичні проєкти,
поєднуючи різні шкільні дисципліни, орієнтуючись на учнів різної вікової
категорії. Arduino – це зручна платформа швидкої розробки електронних
пристроїв, основною складовою якого є плата, до якої можна підключити
практично будь-який цифровий або аналоговий компонент [2].
Багаторічний досвід впровадження робототехніки в освітньому процесі
дозволив розробити курс «Освітня робототехніка» на платформі Arduino,
розрахований на 72 години для учнів 8-11 класів, який охоплює
найрізноманітніші аспекти створення роботів та кіберфізичних пристроїв. В
ході його вивчення учні знайомляться з основами електроніки та схемотехніки,
вчяться працювати з мультиметром, паяльником, аналоговими та цифровими
давачами, зі світлодіодами та дисплеями, дізнаються як керувати моторами та
сервоприводами [3]. Крім опанування основ робототехніки даний курс
пропонує учням поринути у розробку кіберфізичних пристроїв, прототипів
систем smart house та роботу над індивідуальними проєктами, які можуть бути
в подальшому використані під час написання науково-дослідних робіт МАН та
участі в міжнародних активностях. Варто зазначити, що набір технічного
забезпечення викладання курсу в порівнянні із пошреними пропрієтарними
платформами є в рази дешевшим, що водночас робить його доступним не лише
для закладів освіти, а й для батьків, які зацікавлені у розвитку дитини.
З метою поширення авторської методики серед учителів, які бажають
використати Arduino в якості інструменту STEAM-освіти, в Міжгалузевому
інституті підвищення кваліфікації Полтавського університету економіки і
торгівлі започатковано курс підвищення кваліфікації «Робототехніка на
платформі Arduino». Крім того в 2021-2022 навчальному році в Полтавському
університеті економіки і торгівлі відкрито магістратуру «Освітня
робототехніка».
Цей комплекс заходів не лише сприятиме поширенню робототехніки на
платформі Arduino у вітчизняних школах, а й дасть учителям потужний
інструмент для реалізації STEAM технологій у власній професійній діяльності.
Опанування платформою Arduino відкриває перед учителями широкі
можливості не лише в контексті викладання освітньої робототехніки, а й має всі
можливості стати дієвим інструментом впровадження STEAM-освіти в Україні.
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Юрій Сергійович Матвієнко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ
НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO
Стаття присвячена особливостям викладання освітньої робототехніки,
використовуючи в якості базової вільну платформу Arduino. Розглянуто
актуальність та цілі освітньої робототехніки як педагогічного ресурсу. Описано
досвід імплементації курсу «Освітньої робототехніки» у закладах освіти міста на
платформі Arduino.
Ключові слова: освітня робототехніка, платформа Arduino, STEAM-освіта.
Статья
посвящена
особенностям
преподавания
образовательной
робототехники, используя в качестве базовой свободную платформу Arduino.
Рассмотрены актуальность и цели образовательной робототехники как
педагогического ресурса. Описан опыт имплементации курса «Образовательной
робототехники» в учебных заведениях города на платформе Arduino.
Ключевые слова: образовательная робототехника, платформа Arduino, STEAMобразование.
The article is devoted to the peculiarities of teaching educational robotics, using
Arduino as a basic platform. The relevance and goals of educational robotics as a
pedagogical resource are considered and the experience of implementing the course
«Educational Robotics» in educational institutions of the city on the Arduino platform is
described in article.
Keywords: educational robotics, Arduino platform, STEAM-education.

УДК 373.5.016:6]:004
Поляков Сергій Володимирович
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ CAD ASSISTANT
ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ
Сьогоднішня ситуація в освітній галузі пов’язана із впровадженням НУШ,
STEM-освіти, наданням більшої автономії школі та учителю, а також рівень
розвитку комп’ютерних і мобільних технологій розкривають перед педагогом
112

Всеукраїнський освітній форсайт

широкий спектр освітніх засобів та методів. Такий широкий вибір дає
можливість обирати специфічні та точні засоби для реалізації педагогом своєї
власної освітньої траєкторії, яка базується на матеріально-технічному
забезпеченні, індивідуальних навичках та компетенціях учителя, віковим та
психолого-педагогічним особливостям учнів та ін.
Особливо актуальним це є для вчителів трудового навчання. Оскільки
зміст навчальної програми з трудового навчання для 5-9 класів спрямовано на
залучення учнів до проєктної діяльності, як провідного засобу розвитку і
навчання, формування в них здатності до самоосвіти, надання учням
можливості опановувати засоби сучасних технологій, формування вміння
конструювати власний процес пізнання [3].
Одним із засобів реалізації вищевказаного в контексті трудового навчання
може стати мобільний додаток CAD Assistant. А саме його використання для
розвитку графічної компетентності учня на уроках трудового навчання.
Open Cascade CAD Assistant – це потужний автономний переглядач і
конвертер 3D CAD з простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом,
безкоштовний як для особистого, так і для комерційного використання [1;
2].
На рисунку 1 показано робоче вікно моделі та основні елементи
інтерфейсу додатку CAD Assistant.

Рис.1. Інтерфейс робочого вікна додатку CAD Assistant
«Графічна область» служить для відображення вмісту поточного
документа і роботи з ним. Управління 3D моделлю в графічній області
відбувається за допомогою керуючих жестів-свайпів (свайп – керуючий жест
при роботі з сенсорним екраном, при якому палець кладуть на екран і
проводять у будь-якому напрямку).
CAD Assistant оптимізований для пристроїв з мультисенсорним екраном,
що забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління видом за допомогою жестів
пальця: вибір окремої деталі збірки – одне натискання; підігнати модель
(збірку) до розмірів вікна – торкнутись екрану двічі; обертання моделі – свайп
одним пальцем; панорамування або масштабування-свайп двома пальцями [2].
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На рисунку 2 показано перелік елементів панелі головного меню додатку.

Рис.2. Елементи панелі головного меню
Команда «Збереження файлу» відкриває вікно збереження файлу, де
можна обрати місце збереження файлу, надіслати на електронну пошту,
змінити назву та розширення файлу тривимірної моделі за необхідності.
Практика використання показала, що на даний момент функція зміни
розширення файлу працює з дефектами, а саме втрачаються певні грані моделі
при такому збереженні.
Дерево моделі» викликає спливаюче вікно, у якому знаходиться перелік
усіх компонентів, які входять у збірку.
Команди «Меню відображення» відповідають за тип відображення моделі
у графічній області, відповідно його можна змінювати за необхідності.
«Керування переглядачем». Команда викликає додаткову панель
інструментів у правій частині екрану. Інструменти даної панелі дозволяють
обертати, перетягувати, масштабувати, центрувати модель в графічній області
екрану.
Команда «Січна площина» викликає додаткову панель інструментів у
правій частині екрану. Інструменти даної панелі дозволяють виконувати різні
види перерізів та розрізів з можливістю відображення та переміщення січної
площини.
«Команди виробничої інформації» включають в себе функції вимірювання
відстані між двома точками на моделі та можливість відображення отриманого
значення розміру у графічній області.
Меню налаштувань має три вкладки: основні параметри, параметри
візуалізації, імпорт/експорт. Для переходу між вкладками необхідно зробити
свайп управо або вліво. Кожна із цих вкладок має обширну кількість
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налаштувань, які допоможуть користувачу організувати роботу додатку
відповідно до власних вподобань.
Робота з представленим додатком дозволяє реалізувати ряд переваг:
1. Відкритий доступ до портативного та доступного засобу перегляду
тривимірних моделей і збірок.
2. Індивідуальний доступ учня до освітніх матеріалів, можливість
використання в позаурочний час.
3. Можливість отримання практичного досвіду роботи з сучасним процесом
проєктування виробів.
4. Варіативність графічної інформації за рахунок можливості створення
тривимірних моделей аналогів виробів, елементів кріплень тощо, без
необхідності виготовлення реальних об’єктів.
5. Диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, який відповідає
сучасному рівню розвитку технологій.
На даний момент CAD Assistant підтримується на таких платформах:
Windows, macOS, Android, iOS (iPad, iPhone).
Таким чином, мобільний додаток CAD Assistant може стати ефективним
інструментом для розвитку графічної компетентності учня на уроках трудового
навчання. Використання мобільних додатків в освітньому процесі - це
перспективна область досліджень. Правильне та педагогічно обґрунтоване
використання мобільних пристроїв є важливим елементом включення сучасних
технологій та програмних засобів у освітній процес.
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Сергій Володимирович Поляков
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ CAD ASSISTANT ДЛЯ
РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ
У статті розкрито важливість впровадження та використання сучасних
технологій при реалізації концепцій STEM-освіти та НУШ. Приведено приклад
використання мобільних додатків в освітньому процесі. Описано можливості та
основні елементи інтерфейсу мобільного додатку CAD ASSISTANT.
Ключові слова: графічна підготовка, графічна компетентність, трудове
навчання, проєктно-технологічна діяльність, мобільний додаток, учень основної
школи.
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В статье раскрыто важность внедрения и использования современных
технологий при реализации концепций STEM-образования и НУШ. Приведён пример
использования мобильных приложений в образовательном процессе. Описаны
возможности и основные элементы интерфейса мобильного приложения CAD
Ключевые слова: графическая подготовка, графическая компетентность,
трудовое
обучение,
проектно-технологическая
деятельность,
мобильное
приложение, ученик основной школы.
The article reveals the importance of the introduction and use of modern technologies
in the implementation of the concepts of STEM-education and NUS. Will give the example
of using mobile applications in the educational process. The possibilities and main elements
of the interface of the mobile application CAD ASSISTANT are described.
Key words: graphic preparation, graphic competence, labor training, design and
technological activity, mobile application, primary school student.

116

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНТЕГРАЦІЮ
В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
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Розділ III
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНТЕГРАЦІЮ
В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
УДК 37.013.3:57.081.1 (043.3)
О. В. Голота
О. Г. Ільченко
ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ДОВКІЛЛЯ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Концепція «Нової української школи» і STEMосвіти визначають основні напрямки розвитку освіти. Важливою проблемою,
яка стоїть перед загальноосвітньою школою, є проблема формування цілісного
світогляду, життєствердного національного образу світу. Без розв’язання її
неможливо планувати досягнення високих рівнів інтелекту та соціальної
зрілості випускників, підвищення стану психічного і фізичного здоров’я,
сталого розвитку суспільства.
Формування цілісного світогляду потребує відповідного навчального
середовища, в тому числі його матеріального складника, елементом якого є
кабінет довкілля (цілісного світогляду в старшій школі). Навчальний кабінет –
складник навчального середовища, від якого на 29% залежить ефективність
дидактичного процесу. Крім того, в однокомплектній школі економічно
доцільно мати кабінет цілісного світогляду замість 5 окремих кабінетів,
незалежно від того, викладається зміст освітньої галузі в інтегрованому курсі
чи в інтегративній системі окремих предметів.
Метою статті є розкриття ролі кабінету довкілля (цілісного світогляду в
старшій школі) у формуванні цілісного життєствердного національного образу
світу школярів.
Виклад основного матеріалу. Кабінет довкілля – невід’ємна складова
навчального середовища курсу «Довкілля» (1-6 кл.).
Обладнання кабінету довкілля визначається специфічністю навчального
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предмету і відрізняється від інших кабінетів загальноосвітніх шкіл тим, що
поряд з різноманітними обладнанням і технічними засобами навчання в ньому
створюються умови для спостереження, дослідів, демонстрації живих об’єктів
природи (рослин і тварин), роботи по виготовленню моделей, в тому числі і
моделювання на комп’ютері. Базою для доповнення кабінету природним
матеріалом, необхідним для заняття, можуть стати об’єкти природнього і
виробничого (сільськогосподарського) оточення: ліс, луки, водойма, колгоспне
поле, сад, город.
Кабінет «Довкілля» в загальноосвітній школі – це спеціально обладнане
приміщення, що забезпечує наукову організацію праці учнів і викладачів, дає
можливість реалізувати провідні ідеї та методи навчання, що проєктуються
педагогічною системою курсу «Довкілля». Провідна ідея курсу «Довкілля» –
інтеграція знань.
В початковій школі курс «Довкілля» включає природознавство,
суспільствознавство, історію свого краю, свого народу. В цьому курсі
закладаються наукові знання, які в основній школі, розгалужуються на фізичні,
астрономічні, хімічні, біологічні, географічні, історичні та ін. В кабінеті,
обладнаному для вивчення курсу «Довкілля», має бути представлена
матеріальна база для наукового засвоєння знань з основ цих наук, формування в
учнів таких методів пізнання, як спостереження і дослідження. Тому кабінет
курсу «Довкілля» суттєво відрізняється від інших кабінетів – фізики , хімії,
біології, фізичної географії, історії. Цей кабінет є моделлю природного
довкілля, в якому все є. Але в кабінеті учні можуть наочно сприйняти, як
людина для полегшення вивчення складного світу довкілля умовно розділяє
його на частини, що вивчаються окремими науками за допомогою властивих
цим наукам методів і відповідних їм приладів. Структура кабінету «Довкілля»
перебуває в стадії становлення, і поки що можна говорити про досвід його
створення.
В школі, де немає паралелей і мала наповнюваність класів, під кабінетмузей «Довкілля» відводиться велика класна кімната з підсобним
приміщенням, яке найдоцільніше з’єднати з кімнатою (але воно може бути і
окремим, поруч з кабінетом).
В кабінеті виділяються куточки – астрономічний разом з метеорологічним
– зліва від дошки, біля вікон. В ньому розміщена карта зоряного неба, модель
сонячної системи, телескоп. За вікном – термометр, на вікні гномон (або кілька
гномонів); проти вікна – флюгер. На стіні (можна поруч з картою зоряного
неба) розташовують «народний прогностик». Справа від дошки розміщуються
(найкраще в ніші) дві шафи – для збереження найуживанішого
демонстраційного та лабораторного експерименту. При можливості
використовуються окремі шафи для 1-4 і 5-6 кл. На стіні розміщені фізична
карта півкуль та періодична система елементів Д. І. Менделєєва.
Біля демонстраційного стола, який розташований на підвищенні, як і в
інших кабінетах, установлюють відеомагнітофон; комп’ютер ставлять на столі
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так, щоб він не закривав дошку. При можливості використовують проектор і
мультимедійну (інтерактивну) дошку.
Біля стіни, протилежної до дошки, обладнується «мінімайстерня». Вона
складається з тумбочки з набором столярного та слюсарного інструменту і
верстака, що відповідає ростові учнів.
В мінімайстерні є також шафа з «матеріалом довкілля». Його складають
учні під керівництвом учителя (тут є картон, дерево, жерсть, фольга, дріт;
шматочки пластмаси, оргскла, металу, шкіри, тканин; глина, пісок, камінці;
гілочки дерев, сучки, шишки; дерев’яні дощечки різних розмірів, пластилін,
цвяхи та ін. Набір посуду – вчителі використовують пластмасові «одноразові»
стакани, миски, ложки, поліетиленові пляшки та ін.). Під час виконання завдань
з моделювання учні беруть з шафи потрібний їм матеріал, інструмент. Така
«міні майстерня» втілює ідею А.С. Макаренка про «вільну майстерню» для
малюків, майстерню, яку радив мати при кожній школі М.В. Остроградський.
Біля майстерні – шафа з обладнанням для мінітеатру. В курсі «Довкілля»
початкової школи один з важливих методів навчання – гра. Коли бджілка і
мурашки (собака і кіт і т.д.) розмовляють про своє довкілля, вони одягають
відповідні «костюми» і ставлять відповідні «декорації». «Костюми» і
«декорації» виготовляються дітьми під час моделювання на уроках довкілля чи
на уроках праці. «Декорації» – це моделі довкілля відповідної істоти – бджілки,
мурашки, синички, ластівки та ін. Вони служать наочністю під час вивчення
тем «Довкілля» і водночас використовуються під час гри.
Не менше цікавою для дітей початкової школи є подорож у «стародавню
минувшину» – вони із захопленням перетворюються в «дружинників» з княжої
доби та «козаків» Запорізької Січі. Шафа «стародавня минувщина» виконує
роль міні-музея минулого рідного краю. В ній одяг, взуття українців, посуд,
знаряддя праці, моделі житла. Учні їх з інтересом виготовляють і чекають, коли
ця наочність буде використана на уроці.
В курсі «Довкілля» учні ведуть спостереження, дослідження за своїм
здоров’ям, тому в кабінеті доцільно по можливості організувати «медпункт».
Це куточок, де є аптечка, медичні ваги, лінійка для вимірювання зросту,
силомір, фонендоскоп, прилад для визначення пульсу.
Світлу стіну (з вінками) займає куточок живої природи: акваріум, кімнатні
рослини, розсада городніх рослин, «трава» для тварин та ін. Живий куточок для
тварин краще розмістити у коридорі чи рекреації. Особливу радість у дітей
викликають птахи. їх голоси роблять модель довкілля живою.
Окрему шафу можна відвести під «речі природодослідника». В ній
прилади природодослідника, сумка, різноманітні сачки, посуд для
спостереження за життям комах, червів, земноводних, плазунів; блокноти;
туристичні килимки, що використовуються на уроках серед природи, одяг.
Кожен напрям роботи в кабінеті швидко знайде своїх прихильників серед
учнів – астрономів, метеорологів, спостерігачів за тваринами і рослинами,
«технарів», істориків, лікарів, артистів... Групи будуть вести спостереження і
дослідження за інтересами, відповідати за свої куточки, дбати про них.
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Найчастіше в цю роботу включаються і батьки, а особливо дідусі і бабусі.
Кабінет «Довкілля» перетворюється в осередок шкільного життя, де і після
уроків діти працюють під наглядом дорослих.
У великих школах, де багато паралельних класів, обладнують комплекс
«Довкілля» (школа-гімназія №6 м. Кременчука, Старокостянтинівська СІП
Хмельницької обл.). В рекреації, яка відділяється від приміщення школи
дверима, розміщуються живий куточок, зимовий сад, мінімайстерня, мінітеатр,
мінімузей. В рекреації є меблі, які дозволяють проводити тут уроки чи певну
частину уроку. В цій частині приміщення розміщаються класи початкової
школи, кожен з яких є кабінетом певного напрямку довкілля: кабінет
природознавства, кабінет праці, кабінет суспільствознавства та ін. При потребі
вчителі використовують приміщення кабінету, що необхідний під час вивчення
тієї чи іншої теми «Довкілля». Кабінет «Довкілля» для 5-6 класів обладнується
окремо (СШ 37, СШ 30 м. Полтави).
В кабінеті можна вести і різноманітну позашкільну роботу, в процесі якої
учні поглиблюють і розширюють знання по довкіллю, складають фенологічні
таблиці, проводять досліди і оформлюють їх результати. В кутку живої природи
учні спостерігають і доглядають за рослинами і тваринами.
Науково обґрунтоване сполучення сучасних видів технічних засобів
навчання, демонстрації дослідів і результатів спостережень над об’єктами
природи удосконалює викладання і організацію самостійної роботи учнів.
Комплексне використання технічних засобів кабінету створює передумови
для творчого підходу в навчанні, що обумовлює активне мислення в учнів.
Викладачеві необхідно прагнути до того, щоб обладнання кабінету «довкілля»
сприяло максимальному виконанню учбової програми з мінімальною затратою
часу на підготовку і включення в навчальний процес різноманітних
аудиовізуальних та інших засобів навчання.
Ведуча роль в створенні кабінету довкілля належить викладачеві –
завідуючому кабінетом. Він підбирає обладнання, укомплектовує наочні засоби
навчання по темах, спостерігає за їхнім поповненням, організовує зберігання,
раціональне використання цих засобів у навчальному процесі, створює
картотеку навчального обладнання для вивчення кожної теми програми, а
також картотеку завдань, дидактичних матеріалів для самостійної роботи учнів.
При необхідності викладач залучає учнів до виготовлення недостатніх засобів
навчання (наприклад, роздаткового матеріалу, колекцій, вологих і сухих
препаратів). У підборі навчальних об’єктів слід ураховувати краєзнавчий
принцип – максимально використовувати природу рідного краю.
Кабінет довкілля повинен сприяти вирішенню наступних завдань:
− забезпечити навчальний процес необхідним обладнанням, що підвищує
ефективність викладання;
− широко використовувати технічні засоби навчання (особливо
аудиовізуальні) на заняттях і в інших формах навчання;
− забезпечити навчальним матеріалом лабораторний практикум та інші
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заняття в курсі довкілля;
− забезпечити необхідним обладнанням різні види позашкільної і
позакласної роботи по предмету.
Кабінет повинен бути не тільки гарно обладнаним і естетично
привабливим, а й простим в оформленні, зручним для праці. Не варто при
оформленні кабінети перевантажувати його виставочними стендами чи
маловикористовуваними в процесі навчання об’єктами природи. Головна увага
повинна бути спрямована на устаткування кабінети обладнанням, гарно
пристосованим для навчальних занять.
Кабінет довкілля в ідеалі має складатися із трьох приміщень: двох класних
кімнат, де проводяться заняття з учнями 3-4 класів і 5-6 класів, та
препараторської кімнати, де зберігаються наочні посібники і лабораторне
обладнання. До кабінету довкілля відноситься і куток живої природи, який
може бути розташований в окремому приміщенні чи рекреації.
Найбільш доцільно кабінет довкілля розташувати на першому поверсі
поруч з холом, де можна організувати зимовий сад, музей природи рідного
краю, виставки натуралістів та ін.
Специфіка викладання довкілля полягає в тому, що на багатьох заняттях
використовуються натуральні об’єкти природи, демонструються досліди,
проводиться робота з оптичними приладами, для чого необхідне гарне
освітлення [1, с. 3-6].
В основу характеристики обладнання кабінету довкілля узята найбільш
поширена класифікація, запропонована акад. С. Г. Шаповаленко: 1) меблі (для
робочих місць учнів; для робочого місця викладача; для зберігання навчального
обладнання); 2) шкільні дошки (різноманітних конструкцій); 3) пристосування
для демонстрації (навчального обладнання на уроках; екранних посібників);
4) технічні засоби: діапроектор, графопроектор (кодоскоп), телевізор, тренажер
і т.п. [1, с. 3-6].
Під навчальним середовищем розуміють систему педагогічних умов
формування особистості за соціально заданим зразком, розвиту природних
задатків учня, його життєствердного національного образу світу як вихідного
пункту пізнання дійсності і взаємодії з нею [2].
У традиційній шкільній кімнаті дуже мало місця для самої дитини, її
самостійної роботи. Майстерня, лабораторія, матеріали, інструменти, за
допомогою яких дитина могла б будувати, творити і самостійно досліджувати −
все це в більшості випадків відсутнє. Об’єкти навчання, які б були задіяні в цих
процесах, не мають навіть точно визначеного місця в навчальних програмах.
Вигляд шкільних кімнат з їх розставленими партами, показує, що в них все
направлено на те, щоб на уроці можна було справитися з найбільшою кількістю
дітей, працювати з ними, як із сукупністю одиниць. Це говорить про пасивну
роль дітей у навчальному процесі. Цим же самим пояснюється одноманітність
методів і програм. Якщо навчальний процес будується на основі «слухання»,
вчитель може використовувати одноманітний матеріал для вивчення і
стандартні методи навчання як говорив Дж. Дьюї, вухо і книга, яка замінює
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вухо, складають шлях, однаковий для всіх. За цих умов немає ніякої
необхідності виявляти різноманітні можливості і запити, шукати
індивідуальний підхід до учня. В програмі існує встановлена кількість готових
відомостей і висновків, які повинні бути засвоєними всіма дітьми без
виключення за визначений термін. Відповідно до цієї вимоги стандарт освіти
задає навчальний матеріал, починаючи від початкової школи і до випускного
класу. У ньому міститься якраз стільки бажаного знання і стільки потрібних
технічних відомостей, скільки їх є в світі. Тут використано аналіз навчального
середовища Дж. Дьюї, але він актуальний значною мірою і для сучасної
традиційної освіти, тому і далі будемо звертатися до думок цього визначного
педагога і психолога.
Типові риси традиційної освіти − спрямованість на пасивне засвоєння
інформації, механічне скупчення дітей, одноманітність програм і методів
навчання, які не спрямовують навчальний процес на формування цілісної
картини світу, життєствердного образу світу як основної характеристики
представника суспільства сталого розвитку, його здатності керуватися
принципом соціоприродної справедливості у спілкуванні з об’єктами
середовища життя.
Оскільки образ світу формується з перших днів життя, до навчального
середовища школи має бути включено сім’ю. Дитина тут навчається, беручи
участь в житті сім’ї, звідси вона шляхом спілкування отримує основні цінності
для себе, висловлює свої думки про дослідження етносоціоприродного
середовища життя, її помилкові уявлення виправляються. Дитина бере участь,
крім того, в заняттях домашнім господарством і звідси виносить звичку до
старанності, до порядку і пошану до прав і поглядів інших осіб, і основний
навик до підпорядкування своєї діяльності загальному інтересу дому. Участь у
домашніх роботах створює сприятливі умови для набуття знань. Ідеальний дім
буде мати майстерню, де дитина може задовольняти свої прагнення до творчості.
У ній будуть здійснюватися і її мініатюрні дослідження. Життя дитини не
обмежуватиметься стінами будинку − воно протікатиме і в саду, і в
навколишніх полях, і лісах − в природному довкіллі. Під час прогулянок і
розмов задовольнятимуться природні потяги дитини до спілкування. Коли ми
поставимо життя дитини в центрі і все організуємо в цьому напрямі, ми не
змиримося з тим, що дитина, перш за все, істота «слухаюча» [2, с. 156-157].
Під час вивчення курсу «Довкілля» у 5-6 кл. програмою і змістом
передбачається проведення уроків у довкіллі або кабінеті довкілля.
Навчальний кабінет – це підрозділ закладу освіти, обладнаний наочними
посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються
навчального предмета або системи навчальних предметів. У ньому проводяться
уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, здійснюється виховна
робота з учнями та систематичне підвищення наукової, педагогічної,
психологічної та методичної кваліфікації вчителів. Навчальний кабінет –
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складник навчального середовища, від якого на 29% залежить ефективність
дидактичного процесу.
Важливою проблемою, яка стоїть перед старшою школою, є проблема
формування цілісного світогляду, цілісного світорозуміння. Без розв’язання її
неможливо планувати дослідження високих рівнів інтелекту та соціальної
зрілості випускників, підвищення стану психічного і фізичного здоров’я,
сталого розвитку суспільства.
Формування цілісного світогляду потребує відповідного навчального
середовища, в тому числі його матеріального складника, елементом якого є
кабінет цілісного світогляду. Крім того, в однокомплектній школі економічно
доцільно мати кабінет цілісного світогляду замість 5 окремих кабінетів,
незалежно від того, викладається зміст освітньої галузі в інтегрованому курсі
чи в інтегративній системі окремих предметів.
Для створення кабінету цілісного світогляду необхідно наступне:
− визначити площу кабінету та лаборантського приміщення;
− скласти перелік приладів загального призначення, спільного для вивчення
природничо-математичних, літературознавчих предметів, перелік натуральних
об’єктів, колекцій спільних для вивчення всіх компонент освітніх галузей
«Природознавство» та «Математика»;
− розробити каталог об’єктів дослідження в довкіллі, спільних для всіх
компонент природознавства, математики, літератури та визначити прилади для
роботи з ними.
На цей час розроблено каталог таблиць міжпредметного змісту, які
виготовлено у відділі інтеграції загальної середньої освіти НАПН України,
каталог екранно-звукових засобів навчання, спільних для всіх компонент курсу
природознавства. Укладено каталог інструментів і приладів для виконання
проєктів, створення моделей під час уроків природничо-математичних
предметів. Розроблено каталог демонстраційних приладів, приладів для
лабораторних робіт, лабораторних практикумів, матеріалів, необхідних для їх
виконання, моделей, специфічних для вивчення кожної з компонент курсу
природознавства.
Навчальне обладнання, посібники та прилади зберігаються в кабінеті за
розділами програми і за класами з урахуванням потреби у використанні.
Демонстраційне обладнання та обладнання для лабораторних робіт зберігається
окремо. Прилади загального призначення виділяються в окремий розділ. Для
однотипних приладів і роздаткового матеріалу використовуються лотки,
укладки. Для зберігання приладів та обладнання кабінет оснащується
відповідними меблями та пристроями.
Таблиці зберігаються в спеціальних шафах-ящиках. Прилади для
лабораторних робіт матеріали і реактиви зберігаються в лотках і боксах, як
правило, за комплектами приладів однієї назви. Місця для зберігання
нумеруються і позначаються відповідними написами. До лотків і боксів
кріпляться відповідні етикетки.
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Технічні засоби навчання (ТЗН) в кабінеті цілісного світогляду умовно
поділяємо на два складника: перший – це спеціальні навчальні посібники або
носії аудіовізуальної інформації; другий – це апаратура, за допомогою якої
подається інформація. У зв’язку з цим використання ТЗН має два аспекти –
педагогічний і технічний.
Педагогічний аспект охоплює питання, пов’язані зі створенням носіїв
навчальної інформації відповідно до дидактичних вимог освітнього процесу і
розробки методики їх застосування. Технічний аспект стосуються створення
необхідної для використання носіїв навчальної інформації апаратури, яка б
відповідала педагогічним і технічним вимогам. Педагогічний і технічний
аспекти взаємопов’язані. Учитель повинен створювати або підбирати такі носії
навчальної інформації, які б повністю відповідали наявній апаратурі.
Технічні засоби навчання класифікуються за трьома основними ознаками:
за призначенням, за функціями, які вони виконують, і за способами впливу на
учнів. За призначенням ТЗН діляться на дві групи: ТЗН широкого та
спеціального призначення.
ТЗН широкого призначення використовуються в усіх формах навчальних і
позанавчальних занять, на всіх рівнях освіти, в усіх класах, для всіх учнів, при
вивченні всіх навчальних дисциплін з навчальною, виховною, розвивальною і
контролюючою метою. До них належать: телебачення, кіно, звукозапис та його
відтворення, радіо, візуальні статичні засоби, технічні засоби контролю.
До ТЗН спеціального призначення належать комп’ютери, калькулятори,
копіювальні апарати, демонстраційні стенди, прилади і пристрої, макети, які
подають різноманітну інформацію спеціального призначення.
Апарати для використання носіїв інформації досить дорогі. Серед них:
програвач,
магнітофон,
музичний
центр,
діапроектор,
телевізор,
відеомагнітофон, програвач компакт-дисків, комп’ютер, інтерактивні дошки.
Вище перелічені пристрої доцільно не розпорошувати по окремих кабінетах, а
тримати в одному приміщенні за умови, що їх буде обслуговувати
кваліфікований працівник.
Значний інтерес для учнів представляє голограма. Це оптичний запис
зображень об’єктів, який отриманий на фоточутливому матеріалі за допомогою
лазерного випромінювання. Користуючись голограмою можна спостерігати
об’єкт вивчення в об’ємі, кольорі, з різних боків [3, с. 138-139].
Типи цифрового контенту, що створені для систем часткового або повного
занурення, також доцільно використовувати в осередку віртуальної реальності
у навчальному кабінеті цілісного світогляду разом з відповідними шоломами
віртуальної реальності. До цих типів контенту відносяться: 1) aотографія на 360
градусів; 2) відео на 360 градусів; 3) додатки для шоломів без контролера і частковим
ступенем занурення; 4) додатки для шоломів з контролером і частковим ступенем
занурення; 5) додатки для шоломів з повним ступенем занурення.
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Розглянемо такі типи цифрового контенту і наведемо приклади його
застосування в осередку віртуальної реальності у навчальному кабінеті
цілісного світогляду.
Фотографія на 360 градусів або панорамне фото відповідає частковому
зануренню у віртуальну реальність і має мінімальні вимоги до технічних
характеристик шолома віртуальної реальності. Такий тип цифрового контенту
може мати дуже високу реалістичність за рахунок того, що він створювався за
допомогою фото-відеокамери на 360 градусів і його доцільно використовувати
для показу виставок музеїв, вулиць туристичних міст, різних природніх
середовищ, інтер’єру або місць, де переважна більшість об’єктів статична.
Наприклад, фотографії на 360 градусів можна використати на уроці історії за
темою «Знайомства з архітектурою стародавнього Риму». Діти одягають
шоломи віртуальної реальності на голови і роздивляються фотографії, зроблені
в історичних місцях Риму.
Відео на 360 градусів відповідає частковому зануренню у віртуальну
реальність. Такий тип цифрового контенту також може мати дуже високу
реалістичність за рахунок того, що він створювався за допомогою фотовідеокамери на 360 градусів і його доцільно використовувати для
спостереження за протіканням процесів, природними явищами, культурними
подіями і т. д. Наприклад, відео на 360 градусів можна використати на уроці
природознавства за темою «Ліси в різних кліматичних зонах». Діти дивляться
відео на 360 градусів, як у тій чи іншій кліматичній зоні виглядає ліс, при цьому
слухаючи його звуки.
Частіше за все додатки для шоломів віртуальної реальності без контролера
і частковим ступенем занурення використовують для об’єднання в одному
додатку декількох сцен з різним візуальним контентом. Наприклад, додатки для
шоломів без контролера можна використати на уроці біології при розгляді теми
«Анатомія людини». Учні потрапляють у сцену, де знаходиться анімована 3D
модель людини, довкола неї розміщені іконки із зображенням різних органів.
При повороті голови по центру екрану з’являється точка-тригер, навівши яку на
іконку з органом, ми переходимо до відео на 360 градусів, у якому
подорожуємо по цьому органу. Натиснувши на точку-тригер, можна
повернутися назад до вибору іншого відео [4, с. 149].
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ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ДОВКІЛЛЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті розглядаються особливості організації та обладнання кабінету
довкілля в загальноосвітній школі, що допомогають спрямувати навчальний процес
на формування цілісної картини світу, життєствердного образу світу як основної
характеристики представника суспільства сталого розвитку, його здатності
керуватися принципом соціоприродної справедливості у спілкуванні з об’єктами
середовища життя.
Ключові слова: кабінет довкілля, цілісна картина світу, життєствердний образ
світу, віртуальна реальність.
В статье рассматриваются особенности организации и оборудование
кабинета «довкилля» в общеобразовательной школе, помогающие направить
учебный процесс на формирование целостной картины мира, жизнеутверждающего
образа мира как основной характеристики представителя общества устойчивого
развития, его способности руководствоваться принципом социоприродной
справедливости в общении с объектами среды обитания.
Ключевые слова: кабинет «довкилля», целостная картина мира,
жизнеутверждающий образ мира, виртуальная реальность.
The article considers the peculiarities of the organization and equipment of the
environment office in secondary school, which help to direct the educational process to
form a holistic picture of the world, a viable image of the world as the main characteristic
of a sustainable society, its ability to be guided by the principle of social justice.
Key words: cabinet environment, holistic picture of the world, life-affirming image of
the world, virtual reality.

УДК 37.013.3:57.081.1 (043.3)
О. С. Гринюк
ЦІЛІСНІСТЬ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ
НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ
Постановка проблеми. Вирішення проблеми формування цілісності знань
учнів про природу має державне значення, оскільки природничо-наукова освіта
127

Розділ 3. Cучасний погляд на інтеграцію в шкільній освіті

становить основу образу світу та наукової картини світу людини, підготовки
покоління молоді до оволодіння наукоємними технологіями, підвищення
конкурентної здатності держави на світовому ринку. Цілісність знань учнів про
природу – необхідна умова наявності у них адекватної дійсності наукової
картини світу як вихідного пункту і результату пізнавального процесу,
блокування руйнівної діяльності людини у природі та суспільстві.
Згідно з Державним стандартом освіти, учні мають засвоїти цілісний зміст
освітньої галузі «Природознавство», втілений у підручниках природничого
циклу чи в інтегрованому курсі [1]. Крім того, всі підручники до освітньої
галузі «Природознавство» повинні узгоджено формувати в свідомості учнів
цілісність знань про природу. Умовою цілісності знань є підлягання всіх
елементів їх загальним закономірностям, які входять у концепції сучасного
природознавства. Виявом цілісності знань є сформованість наукової картини
світу як системи знань, що утворюється під час обґрунтування їх на основі
загальних закономірностей природи [7, с. 24].
Наукова картина світу являє собою цілісну систему знань про загальні
властивості та закономірності природи, техніки, суспільства і людини, що
створюється в результаті узагальнення та синтезу основних знань, отриманих
усіма науками на певному етапі розвитку людства.
Цілісність змісту освіти досягається шляхом інтеграції всіх її елементів на
основі найбільш загальних закономірностей природи (збереження,
спрямованості процесів до рівноважного стану, періодичності процесів у
природі). Інтеграція знань про природу має на меті закласти у школярів основи
цілісного уявлення про неї та сформувати власне ставлення до законів її
розвитку. Освітні функції інтеграції природничих предметів спрямовані на
формування цілісної системи знань учня про природу і суспільство, єдиної
наукової картини світу [4, с. 130].
Через відсутність цілісних знань про природу в учнів виникають труднощі
в усвідомленні провідної ролі природничих наук у соціально-економічному
розвитку суспільства та необхідності збереження природних ресурсів. При
умові інтеграції змісту природничої освітньої галузі учні можуть отримати
цілісні знання, які розкриють природні і соціальні взаємозв’язки та
сприятимуть формуванню в учнів наукової картини світу та її особистісно
значимої складової – образу світу, що обумовлює їхню екологічну свідомість,
природничо-наукову компетентність та екологічну культуру.
Проте у чинних програмах і підручниках з природничих предметів для
учнів 5-6 класів поняття «наукова картина світу», «образ світу» не фігурує [6].
На сьогодні є актуальною проблема формування в учнів наукової картини
світу, що включає цілісні знання про природу та почуття відповідальності за
збереження біорізноманіття на планеті і раціонального його використання,
розуміння того, що людина і природа повинні співіснувати в гармонії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз досліджень і
публікацій з даної проблеми дозволяє зробити висновок, що у педагогічній
науці досліджувалися різні аспекти у формуванні наукової картини світу учнів,
128

Всеукраїнський освітній форсайт

а саме: технології формування цілісності знань (С. Гончаренко, К. Гуз,
В. Ільченко, Н. Кравець, О. Мащенко, А. Степанюк,), теоретичні й методичні
засади навчання в умовах модернізованої шкільної освіти (Н. Бібік, В. Бондар,
М. Бурда, Л. Величко, О. Савченко), психологічні аспекти наступності
(Л. Виготський, Г. Костюк, М. Кузьмін, В. Ледньов, В. Моргун, С. Рубінштейн).
На рівні теоретичного уявлення проблема формування природничонаукової картини світу школярів отримала досить повну розробку в
дослідженнях С. Гончаренка, Л. Зоріної, В. Ільченко, П. Москаленка та інших.
При її вирішенні дослідники орієнтувалися на навчальні предмети, основи наук
яких представлені фундаментальними теоріями. Вони виходили із структури
науки та законів природи, пропонуючи формувати адекватну їм систему знань.
Наприклад, В. Р. Ільченко обґрунтовує проблему формування природничонаукової картини світу на основі цілісних знань школярів і доводить, що цей
процес повинен відбуватись через інтеграцію знань на основі фундаментальних
закономірностей природи. Автор пропонує формувати природничо-наукову
картину світу в учнів в процесі систематизації знань під час вивчення кожної
теми з навчальних предметів, об’єктом пізнання яких є природа [5, c. 70].
Аналіз чинних програм для 5-6 класів з предметів природничого циклу
свідчить, що «наукова картина світу», «образ світу» згадуються в них лише в
пояснювальних записках. У змісті навчального матеріалу програм, у критеріях
оцінювання навчальних досягнень учнів ці терміни, як і фундаментальні ідеї
природничих наук, не фігурують.
Варто зазначити, що наразі співробітниками відділу інтеграції змісту
загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України розробляється
науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природничої освітньої галузі
в 5-6 класах відповідно до нового Державного стандарту базової середньої
освіти та Типової освітньої програми для 5-9 класів, а саме: навчальна програма
з інтегрованого природознавчого курсу «Довкілля» (5-6 кл.) та «Концепція
інтегрованого природознавчого курсу «Довкілля» в 5-6 кл.», які спрямовані на
подолання недоліків чинної природничо-наукової освіти, формуватимуть
наукову картину світу учнів завдяки цілісності змісту знань, системі занять, що
включають уроки серед природи, систему методів навчання, що задовольняють
природні потреби дітей у пізнанні дійсності.
У навчальній програмі з інтегрованого природознавчого курсу «Довкілля»
(5-6 кл.) реалізовані вимоги до обов’язкових результатів в освітній галузі
«Природознавство». Освітньою метою предмету «Довкілля» (5-6 кл.) є
формування особистості учня, який знає основні закономірності живої і
неживої природи – закономірності збереження, спрямованості процесів до
рівноважного стану, періодичності процесів у природі, середовищі життя
людини – довкіллі; спостерігає, досліджує прояв означених закономірностей у
довкіллі, на основі здобутих у навчальному процесі знань, моделює наукову
картину світу та свою особистісно значиму систему знань, вмінь, уподобань –
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образ світу; оволодіває здатністю оцінювати вплив людської діяльності у
довкіллі на сталий розвиток суспільства, виважено взаємодіяти з довкіллям.
Проте в чинних підручниках природничого циклу для учнів 5-6 класів
поняття наукової картини світу, фундаментальні ідеї природничих наук,
природничо-наукова компетентність не функціонують як основа формування
цілісності знань про природу, образу природи, образу світу учнів. У цьому
напрямку має відбуватися модернізація вітчизняної освіти.
Ціллю статті є обґрунтування ефективності формування наукової картини
світу в учнів 5-6 класів в умовах засвоєння ними цілісних знань про природу на
основі інтеграції змісту природничої освітньої галузі.
Виклад основного матеріалу. Цілісність знань про природу розкривається
як результат сутнісної інтеграції в свідомості учня трьох потоків інформації, які
він отримує в кожний момент: внаслідок безперервного формування наукової
картини світу на уроках природознавчих курсів, під час вивчення реальних
об’єктів на уроках серед природи і поза шкільними заняттями, у результаті
узагальнення індивідуального досвіду з формування різних рівнів цілісностей
знань, отриманого під час практичних робіт у школі і поза школою, а також
переформулювання інформації, отриманої в процесі навчання, спілкування з
навколишнім суспільним середовищем, моделювання свого образу
природи [2, с. 32].
Особистісна орієнтованість освіти характеризується насамперед наявним в
учня образом світу – цілісної системи знань про природне, створене людиною
та суспільне довкілля. За допомогою образу світу учень осмислює своє буття в
природі, у предметному світі, світі інших людей, формує свою самосвідомість,
набуває здатності до самооцінки та рефлексії [1].
Недоліки традиційного навчального процесу – вузькопредметне
викладання змісту знань про природу, позбавлення школярів безпосереднього
вивчення об’єктів природи, що призводить до почуттєвого психомоторного
пригнічення, зумовлюють розчленування цілісного плану свідомості учнів.
Учням необхідно надати можливість перебувати серед об’єктів, які вивчаються,
спостерігати та досліджувати їх поза шкільним приміщенням. Це є необхідною
умовою зміцнення здоров’я учнів та сформувати у їхній свідомості наукову
картину світу.
Тож, зміст навчального процесу має включати перевірку того, як
формується наукова картина світу, як створюється образ природи під час
практичного застосування знань про природу, як оформлюються цілісності
різних рівнів природничих знань.
Досягнення цілісності знань пов’язане з їх інтеграцією шляхом
обґрунтування, фундаменталізації на основі найзагальніших для цієї галузі
знань та закономірностей. Таким чином, проблема формування цілісності знань
про природу пов’язана з формуванням цілісності змісту освітньої галузі та
методичної системи його втілення в навчальний процес, що має не тільки
педагогічне, а й соціальне значення. Ось чому міжнародні дослідження
спрямовані на виявлення в учнів цілісності знань про природу [3, с. 7].
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У 2021 році співробітниками відділу інтеграції змісту загальної середньої
освіти Інституту педагогіки НАПН України було розпочато прикладне
дослідження з теми: «Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту
природничої освітньої галузі в 5-6 класах». На пошуково-моделювальному
етапі даного дослідження було проведено констатувальний експеримент, який
передбачав виявлення рівня розуміння учнями 5-6 класів понять «наукова картина
світу», «світ», «мій образ світу», «наукове мислення», «цілісний світогляд». Для
цього 358 учням 5-6 класів 4-ох експериментальних шкіл міст Полтави,
Кременчука, Дніпра була запропонована контрольна робота наступного змісту:
1. Як ви поясните значення терміну «світ»? 2. Чи знайомі вам терміни «образ
світу», «наукова картина світу»? 3. Як ви поясните вираз «мій образ світу»?
4. Чи знайомий вам термін «довкілля»? Чи зустрічали ви його на уроках? 5. На
яких прикладах можете довести, що у вас наукове мислення та цілісний
світогляд?
Наводимо вибірку результатів експерименту з типовими відповідями на
вище зазначені запитання:
1) аналізуючи відповіді на перше запитання ми виявили, що 74,6 % учнів
дали часткове пояснення терміну «світ», що свідчить про недостатній рівень
цілісності природничо-наукових знань в обґрунтуванні даного поняття
(наприклад: 1. «Світ» – це все, що нас оточує, наше середовище. 2. «Світ» – це
безмежний простір, у якому ще дуже багато невідомого, недослідженого, але в
той же час цікавого. 3. «Світ» – це жива і нежива природа.);
2) переважна більшість учнів, а саме 47,8% зазначила, що їм знайомі дані
терміни з частковим їх поясненням, але без уявлення про образ світу та наукову
картину світу (наприклад: 1. «Образ світу» – це жива і нежива природа, космос,
техніка. 2. «Образ світу» – це природа, яка знаходиться навколо мене. 3. «Образ
світу» – це світ, в якому все взаємопов’язане. 4. «Наукова картина світу» – це
образ з наукової точки зору. 5. «Наукова картина світу» – це світ, який
пояснюють науковці. 6. «Наукова картина світу» – це те, що можна прочитати в
підручнику, енциклопедії та Інтернеті.);
3) проаналізувавши відповіді на 3 запитання було з’ясовано, що 78,8%
школярів дали побутове пояснення терміну «мій образ світу» в якому немає
жодного уявлення про нього, це свідчить про те, що вони не володіють
цілісними знаннями про природу, які виступають основою пояснення явищ,
властивостей об’єктів, з якими учні зустрічаються в середовищі життя і які
формують їх «образ світу» (наприклад: 1. «Мій образ світу» – це мої домашні
улюбленці, будинок, сім’я, англійська школа, родичі. 2. «Мій образ світу» – це
жива і нежива природа, все те, що мене оточує. 3. «Мій образ світу» – це
однокласники, друзі, сім’я, рослини, тварини.);
4) аналіз відповідей на 4 запитання показав, що більшість учнів, а саме
67,9% знайома з терміном «довкілля», який вони зустрічали ще в початковій
школі, але на яких саме уроках учні не зазначають (наприклад: 1. Термін мені
знайомий, ми часто зустрічали його на уроках у початковій школі.);
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5) у відповідях на 5 запитання 71,2% учнів пишуть, що мають наукове
мислення та цілісний світогляд, але не можуть цього довести, бо навіть не
мають уявлення про дані поняття (наприклад: 1. Я маю наукове мислення, тому
що я читаю книги, знаходжу інформацію в Інтернеті, вирішую задачі і можу
робити висновки. 2. Я маю наукове мислення, тому що я знаю назви різних
річок, країн, а також знаю, що рослини поглинають вуглекислий газ і дають нам
кисень. 3. Якщо мене щось цікавить я звертаюсь до батьків або знаходжу
інформацію в Інтернеті. 4. У мене цілісний світогляд, по-перше, тому що я
можу бачити, по-друге, у мене є Інтернет, по-третє, я можу просто поїхати за
кордон і вже маленький клаптик світу я подивлюся.).
Тож, з типових відповідей учнів стає зрозуміло, що вони не мають
уявлення про наукову картину світу, образ світу, про цілісність природничих
знань, наукове мислення і цілісний світогляд як того вимагає Державний
стандарт освіти, адже зміст цих понять не фігурує у чинних навчальних
програмах та шкільних підручниках 5-6 кл. (і попередніх класів).
Як було вище зазначено, наразі науковими співробітниками відділу
інтеграції змісту загальної середньої освіти розробляється інтегрований
природознавчий курс «Довкілля» для 5-6 класів, який спрямований на
формування в учнів цілісних знань про природу, наукової картини світу і її
особистісно значимої складової – образу світу та передбачає реалізацію
наступних завдань:
− навчати учнів інтегрувати, логічно пов’язувати, узагальнювати і
систематизувати отримані знання про природу з раніше вивченим матеріалом,
щоб у них формувалися образ світу та наукова картина світу;
− подавати навчальний матеріал так, щоб учні розуміли зміст загальних
закономірностей природи та на їх основі вміли пояснювати процеси і явища
природи;
− об’єднувати знання про природу у цілісність на основі загальних
закономірностей природи, спільних для змісту всіх предметів природничого
циклу, адже їх застосування забезпечує встановлення логічних зв’язків між
отриманими знаннями;
− проводити інтегративні дні (екскурсії у природу: парк, ліс) та інтегровані
уроки з різних предметів у процесі спілкування дітей з довкіллям, що
забезпечуватиме формування в учнів цілісної системи уявлень про закони
пізнання навколишнього світу в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості, а
також сприятиме поглибленню та розширенню знань учнів, формуванню їх
системного мислення, збудження їх уяви та позитивного і емоційного
ставлення до пізнання природи;
− використовувати методи та прийоми навчання, які допоможуть учням у
пізнанні природи: спостереження, дослідження, експеримент, опис,
моделювання, проектна діяльність тощо;
− організовувати освітній простір для учнів (кабінет довкілля, навчальнодослідна ділянка), де буде створена можливість експериментувати,
конструювати, проводити власні дослідження і доводити особисті гіпотези, а
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також доглядати за об’єктами живої природи;
− здійснювати систематичний контроль і корекцію комплексної оцінки
ефективності навчального процесу щодо засвоєння учнями цілісності знань про
природу;
− навчати учнів застосовувати отримані знання про природу у
повсякденному житті та моделювати власну наукову картину світу;
− виховувати в учнів екологічну культуру, ціннісне ставлення до самого
себе, інших людей та природи, а саме охороняти і збагачувати її.
Слід зауважити, що головним фактором у формуванні в учнів цілісних
знань про природу є наступність, яка передбачає їхню готовність після
початкової школи та 5-6 класів вивчати окремі природничі дисципліни (зокрема
біологію, хімію, фізику, географію тощо) та надає змогу учням володіти
певною системою знань. Наступність сприяє перетворенню знань в
переконання, осмислення вивченого матеріалу на більш високому рівні,
закріплення існуючих знань новими, розкриття нових зв’язків та пояснення їх
на основі загальних закономірностей природи, за допомогою чого формується
наукова картина світу учнів, яка виявляється у підвищенні якості засвоєння
знань, умінь і навичок.
Висновок. Отже, формування наукової картини світу учнів під час засвоєння
цілісних знань про природу – шлях до вирішення одного з основних завдань
оновлення освіти, який спрямовує суспільство на вихід з екологічної кризи.
Володіння інтегрованими, цілісними знаннями про природу сприяє вихованню
громадян з високим рівнем інтелекту та соціальної зрілості, природничо-наукової
компетентності, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв
оцінювання взаємовідносин людського суспільства і природи. Саме це і повинно
стати одним із головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних та
соціально-економічних проблем сучасної України.
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Оксана Сергіївна Гринюк
ЦІЛІСНІСТЬ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ
КАРТИНИ СВІТУ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ
У статті обґрунтовано залежність формування наукової картини світу учнів
5-6 класів від засвоєння ними цілісних знань про природу на основі інтеграції змісту
природничої освітньої галузі, що є умовою успішної самореалізації кожної
особистості в суспільстві.
Ключові слова: цілісність знань про природу; наукова картина світу; образ
світу; інтеграція; природничо-наукова освіта.
В статье обоснована зависимость формирования научной картины мира
учащихся 5-6 классов от усвоения ими целостных знаний о природе на основе
интеграции содержания естественнонаучного образования, что является условием
успешной самореализации каждой личности в обществе.
Ключевые слова: целостность знаний о природе; научная картина мира; образ
мира; интеграция; естественно-научное образование.
The article substantiates the dependence of the scientific picture of the world of
students in grades 5-6 on their assimilation of holistic knowledge about nature based on the
integration of the content of natural education, which is a condition for successful selfrealization of each individual in society.
Key words: integrity of knowledge about nature; scientific picture of the world; image
of the world; integration; natural science education.

УДК 57.081.1 (043.3)
К.Ж. Гуз
В. Р. Ільченко
ЗМІСТ ІНТЕГРОВАНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО КУРСУ
«ДОВКІЛЛЯ» ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ
Метою курсу «Довкілля» (5-6 кл.) відповідно до Державного стандарту
базової середньої освіти [1] є розвиток і соціалізація особистості учнів шляхом
неперервного формування освітньої характеристики особистості – їхнього
життєствердного образу світу, особистісно значимої складової наукової
картини світу як вихідного пункту і результату будь-якого пізнавального
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процесу,
взаємодії
з
дійсністю
(дослідження
О. М. Леонтьєва,
С. Л. Рубінштейна, К. Ж. Гуза, С. І. Подмазіна та ін.), цілісного світогляду
молодих поколінь як умови довговічності вітчизняного суспільства.
Мета і технологія формування життєствердного образу світу учнів
одночасно втілює в навчальному процесі засади освіти для сталого розвиту
суспільства – формування цілісного світогляду молодих поколінь шляхом
втілення технології формування наукової картини світу в процесі обґрунтування
всіх елементів навчального змісту на основі загальних закономірностей науки
(збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану,
періодичності процесів – дослідження В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко,
О. С. Гринюк, М. А. Антонюк – 1990-2020) [3], її особистісно значимої складової
– життєствердного образу світу і життєствердної моделі світу суспільства
(Е. Фром, М. Попович, К. Гуз та ін.) та в навчальному процесі на систематичних
уроках у середовищі життя учнів – довкіллі і моделі його – кабінеті довкілля
(О. Г. Ільченко, О. В. Голота – 1994-2019 рр.).
Програма реалізує мету Державного стандарту базової середньої освіти,
забезпечуючи ціннісні орієнтири: розвиток природних здібностей, інтересів,
обдарування учнів 5-6 кл., виховання відповідального ставлення до родини,
суспільства, навколишнього природного середовища, національних та
культурних цінностей українського народу в змісті освіти, навчальному
середовищі, яке включає середовище життя учня (довкілля, з яким учень
пов’язаний обміном речовин, енергії, інформації) і модель його – кабінет
довкілля.
Програма ґрунтується на орієнтирах, визначених Державним стандартом
та досвідом впровадження авторами засад освіти сталого розвитку в 1994-2014
рр.: повага до особистості учня, визнання пріоритету його інтересів, які
визначають процес формування життєствердного національного образу світу,
властивого учневі; створення умов формування в учнів активної громадянської
позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу,
його історико-культурного надбання і традицій які, як показує досвід
впровадження моделі освіти для сталого розвитку, можуть бути забезпечені
перш за все в процесі навчальної діяльності учнів безпосередньо в довкіллі –
середовищі життя, з яким учень пов’язаний обміном речовин, енергії,
інформацією (К. Ж. Гуз), особливо такі цінності, вимоги, вказані в Державному
стандарті базової середньої освіти (2020) як плекання в учнів любові до рідного
краю, відповідального ставлення до довкілля [2].
У вимогах до обов’язкових результатів навчання визначено, враховано
компетентнісний підхід.
Ключові компетентності, якими учні повинні оволодівати під час
засвоєння «Довкілля» в 5-6 кл.: вільне оволодіння державною мовою, здатність
спілкуватися рідною мовою; математичною компетентністю; компетентністю у
галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування
наукового світогляду, наукового мислення, особистісно значимої складової
135

Розділ 3. Cучасний погляд на інтеграцію в шкільній освіті

наукової картини світу – життєствердного образу світу особистості як умови
життєствердної моделі світу вітчизняного суспільства і його довговічності;
екологічної компетентності, що передбачає усвідомлення екологічних проблем
природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил
поведінки в природі, які можливо засвоїти безпосередньо на уроках довкілля,
відповідно до народних звичаїв, які народом передавались із покоління в
покоління; інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає
застосування ІКТ в процесі моделювання об’єктів довкілля, образу світу та його
складових; навчання впродовж життя стосовно збереження довкілля для
сучасних і прийдешніх поколінь, як це вимагає втілення ідей освіти для
сталого розвитку в навчальному процесі; громадянська та соціальна
компетентності, які пов’язані із світоглядом та само ідентифікацією
громадянина і які є невід’ємною складовою життєствердного національного
образу світу особистості; культурна компетентність; підприємливість і
фінансова грамотність.
Мета програми досягається шляхом реалізації таких завдань, поставлених
в Державному стандарті базової освіти, меті природничої освітньої галузі:
− розвиток вміння читати з розумінням тексти, що передбачає здатність до
емоційного, інтелектуального їх сприйняття, якого неможливо досягти без
включення нового знання в цілісність – наукову картину світу і її особистісно
значиму складову – життєствердний образ світу;
− розвиток критичного і системного мислення, основною умовою якого є
опори на загальні закономірності природи – збереження, спрямованості
процесів до рівноважного стану, періодичності процесів у природі;
− усвідомлення цілісності природи, що досягається завдяки процесові
формування наукової картини світу, образу світу, в процесі систематичного
спілкування з середовищем життя на уроках у довкіллі;
− розвиток наукового мислення в неперервному процесі формування
наукової картини світу, образу світу шляхом обґрунтування елементів знань,
особливо отриманих на уроках у довкіллі, на основі загальних закономірностей
природи;
− здатність виявляти і формувати проблеми дослідження, визначати мету
дослідження і висувати гіпотезу як прояв наукового мислення; пропонувати
етапи дослідження, складати план дослідження; мають бути умови, що
спонукають до такої діяльності; їх можна створити в кабінеті довкілля або на
уроках (під час днів у довкіллі);
− здатність спостерігати, експериментувати, моделювати, в тому числі з
використанням ІКТ; аналізувати результати дослідницької діяльності, робити
висновки;
− опрацювання та систематизація інформації природничого змісту,
представлення її в різних формах: структурно-логічних схемах як складових
наукової картини світу, образу світу; моделях;
− пояснення, класифікація явищ, об’єктів середовища життя з опорою на
загальні закономірності природи, усвідомлення себе частиною довкілля;
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− висловлення нових ідей для розв’язання проблем природничого змісту.
Основу змісту шкільного курсу «Довкілля» становлять поняття наукова
картина світу, довкілля – середовище життя людини, життєствердний образ
світу, зміст загальних закономірностей природи та поняття про реальні об’єкти
і процеси в довкіллі, методи дослідження довкілля та прилади, необхідні для
цього; про обладнання, з яким вони будуть працювати в довкіллі і кабінеті
довкілля.
Зміст наведених понять втілює універсальність значення навчального
матеріалу для подальшого вивчення природничих, математичних,
літературознавчих, навчальних предметів та вивчення засад освіти щодо
сталого розвитку людства.
Посильність і доступність засвоєння відібраних знань віковим
особливостям учнів 5-6 класів та необхідність змісту загальних
закономірностей природи для формування фундаментальних структур
мислення учнів, високих рівнів інтелекту, соціальної зрілості доведена в
процесі впровадження моделі освіти сталого розвитку «Довкілля».
Враховуючи особистісну зорієнтованість навчання, інтеграція знань у
змісті навчального курсу здійснюється навколо інтересів та потреб учнів, що
стосуються дослідження їхнього етносоціоприродного довкілля, об’єктів, з
якими вони контактують, формування їх особистості, що відповідає сталому
розвитку суспільства з життєствердною моделлю світу.
Наскрізними поняттями у змісті курсу є: людина як частина
етносоціоприродного довкілля, житель планети Земля; етносоціоприродне
довкілля людини; явища природи; взаємозв’язок компонентів природи,
обґрунтування його на основі загальних закономірностей природи та
еволюційних ідей, її цілісність і системна організація; значення знань про
довкілля для людини; наукова картина світу: образ світу − особистісно-значима
система знань про середовище життя, загальні закономірності природи.
Постійна увага у змісті шкільного курсу до людини, жителя планети Земля,
передбачає розвиток в учнів почуття причетності та відповідальності за
збереження чистоти довкілля для сучасних і майбутніх поколінь відповідно до
засад освіти для сталого розвитку; інтеграція ідей освіти для сталого розвитку в
зміст курсу «Довкілля» дає можливість реалізувати його як справедливу і
якісну освіту для учнів 5-6 кл.; використання системного підходу в
навчальному процесі забезпечує пізнання довкілля як цілісного реального
оточення людини, середовища її життя, з яким вона пов’язана обміном речовин,
енергії, інформації.
У кожному класі кількість тем у розділах відповідає психологічному
закону Дж. Міллера, згідно якого з метою об’єднання знань в цілісність
кількість тем має бути обмежена (7±2).
У 5 класі вивчення курсу розпочинається із вступу, в якому увага
акцентується на взаємозв’язку людини і довкілля, значенні для неї знань про
середовище життя, загальних закономірностей природи, образі світу учня.
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У розділі «Людина та її довкілля» вивчаються тіла і речовини, явища, які
відбуваються з ними, пояснюються на основі загальних закономірностей
природи.
П’ятикласники одержують початкові поняття про речовини та їх склад,
чисті речовини та суміші, про обмін речовиною між об’єктами довкілля і
довкілля про закон збереження маси речовини. Після цього розкриваються
явища природи, які людина спостерігає у повсякденному житті та широко
використовує. Тобто, знайомство учнів із середовищем життя розпочинається з
вивчення найближчого оточення людини: тіл та речовин.
Навчальною програмою передбачено дослідження учнями маси і розмірів
тіл, розчинів. Учні мають усвідомити, що за зовнішньою цілісністю предметів
навколишнього світу криється складна будова речовини: тіла складаються з
атомів, молекул, інших частинок, що перебувають у безперервному русі та
взаємодіють між собою. З речовин побудовані клітини, тканини, організми.
Учні вчаться спостерігати та пояснювати явища природи на основі уявлень про
найбільш загальні зв’язки в довкіллі (обмін між його об’єктами, речовиною,
енергією, інформацією про загальні закономірності природи).
У розділі «Земля у Всесвіті» дається уявлення про Всесвіт, вивчаються
небесні тіла, насамперед Земля та Місяць, учні знайомляться з будовою
Сонячної системи, рухом планет з проявом закономірності періодичності.
Упродовж вивчення матеріалу двох навчальних тем знайомство учнів із
довкіллям людини стосується космічних об’єктів − зірок і сузір’їв, планет,
Сонця як джерела світла і тепла, що впливають на життя.
Зміст програми передбачає засвоєння учнями початкової цілісності знань
про форми земної поверхні, мінерали і гірські породи, корисні копалини, воду і
повітря, їхні властивості та значення для живих організмів.
У розділі «Природні та штучні екосистеми в довкіллі людини» вивчення
продовжується розглядом природних та штучних систем, з якими
зустрічаються учні в довкіллі, дається уявлення про організм як живу систему.
Всі елементи знань об’єднуються на основі загальних закономірностей природи
в природничо-наукову картину світу та із залученням знань з етнографії,
літератури в життєствердний образ світу.
У 6 класі вивчаються рукотворні системи, закладаються основи понять:
енергія, сила, робота, енергозбереження. Учні мають засвоїти поняття про
різноманітні машини, системи, з якими має справу людина у середовищі життя.
Вивчення живих систем розпочинається з організмів, їхніх взаємозв’язків з
неживою природою. Дослідження взаємозв’язків у природі сприятиме
формуванню поняття про екосистему. Учні знайомляться з природними і
штучними екосистемами, вчаться спостерігати взаємозв’язки між природою і
людиною, набувають умінь практичного застосування знань. Завершується
вивчення середовища існування людини ознайомленням із найбільшою
екосистемою − біосферою.
Досвід впровадження освітньої моделі «Довкілля» як освіти для сталого
розвитку показав, що учням 6 класу необхідний, цілісний курс довкілля, який
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включає елементи фізичних, хімічних, біологічних, географічних знань,
оскільки діти до 14 років сприймають світ цілісно. Вивчення окремих
традиційних предметів у 6 класі − біології та географії, позбавляє учнів
фізичних та хімічних знань, серед яких особливо необхідні уявлення про
періодичний закон як складову закономірності періодичності процесів у
природі та ознайомлення з рукотворними системами. В кожному класі зміст
освіти має відповідати світовим стандартам − предметним вимірам TIMSS,
серед яких фізичні, хімічні, біологічні знання та знання про землю
(географічні).
У 6 класі вивчення «Довкілля» починається зі вступу, який націлює учнів
на моделювання впродовж року цілісностей знань − природничо-наукової
картини світу, образу світу, системи середовища життя, умови їх збереження.
У 6 класі розглядаються системи неживої природи − атом, система атомів,
відображена в періодичному законі, кристали, кристалічні та аморфні тіла,
знання про які необхідні під час вивчення систем живої природи та геосистем, а
також рукотворні системи, про що ішла мова вище.
Розділі «Живі системи» включає фактологічний зміст з біології, в тому
числі з ботаніки, систематизований на основі загальних закономірностей
природи та еволюційних ідей в біології.
Узагальнення знань присвячене, як і в 5 класі, моделюванню образу світу з
використанням структурно-логічних схем до всіх тем курсу.
Обґрунтування елементів знань на основі загальних закономірностей
природи обумовлює оволодіння учнями природничо-науковою грамотністю,
можливості продовження формування її під час вивчення курсів фізики, хімії та
біології, географії в 7-9 кл.
Моделювання різних рівнів цілісності знань (з уроку, теми, розділу)
спрямоване на формування у школярів поняття про цілісність природи та ПНК і
образу світу.
Програмою передбачено оволодіння методами пізнання середовища життя
людини і прогнозування його змін − спостереженням, описом, експериментом
та спостереженнями, які проводяться під час уроків у довкіллі та днів довкілля.
Реалізація мети навчального курсу, переорієнтації змісту навчального
матеріалу на засади освіти для сталого розвитку потребує проведення різних
форм навчальних занять: поряд із традиційними уроками доцільно проводити
уроки в довкіллі, дні довкілля, під час яких об’єднуються в цілісність знань з
різних предметів (довкілля, математики, літератури), узагальнюючі заняття,
комплексно використовувати ігрові, позакласні й позаурочні форми навчальної
діяльності учнів.
У навчальному процесі доцільно: передбачати ситуації, що дають
можливість школярам самореалізуватися, сприяють розвитку впевненості у
собі; створювати умови для виконання школярами різних ролей, самостійного
прийняття рішень, здійснення свідомого вибору. Доцільно пропонувати учням
виконання завдань як індивідуально, так і фронтально чи в складі малих груп,
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особливо під час уроків у довкіллі та днів довкілля. Опанування способами
діяльності сприятиме подальшому вивченню учнями реальних явищ і об’єктів,
етносоціоприродного середовища життя. Знання про величини, сформовані у
початковій школі, втілюються тепер у конкретній дії − вимірювання або
спостереження, набуваючи операційного смислу.
Застосування практичних методів забезпечує наукову достовірність
навчального матеріалу, розкриває сутність явищ і процесів у їхньому зв’язку і
розвитку, знайомить із методами наукових досліджень, розвиває уяву, сприяє
формуванню переконань у можливості пізнання світу з опорою на знання про
зміст загальних закономірностей природи, науки.
У зв’язку з цим до кожної теми програми пропонується тематика
демонстраційних дослідів, практичних робіт, домашні експериментальні
завдання, що мають здійснюватися з урахуванням конкретних умов школи,
узагальнюючі уроки при підготовці до яких учні моделюють цілісності знань з
теми як фрагменту образу світу. Практичні роботи мають на меті формування в
учнів умінь і навичок виконання дослідів і спостережень, зацікавленості у
вивченні природничих дисциплін, тому оформлення цих робіт більш доцільно
проводити у спеціальних зошитах, які є посібниками для учнів 5-6 кл.
Наприкінці кожної теми наведено орієнтовний перелік тематики уроків
(днів) у довкіллі, міні-проектів, які пропонуються учням підготувати за
бажанням.
Під час вивчення курсу використовуються таблиці в електронному вигляді
«Взаємозв’язки на основі загальних закономірностей», виготовлені
співробітниками відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти та
матеріали до використання літературних творів та творів мистецтва, варіант їх
подано в кінці програми.
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Гуз Костянтин Жоржович
Ільченко Віра Романівна
ЗМІСТ ІНТЕГРОВАНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО КУРСУ
«ДОВКІЛЛЯ» ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ
В статті подається характеристика курсу «Довкілля» (5-6 кл.) який втілює
основні поняття освіти для сталого розвитку; розкривається можливість курсу
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щодо формування основних понять: цілісного світогляду учнів, наукової картини
світу, її особистісно значимої складової – життєствердного національного образу
світу учня; поняття довкілля як середовища життя людини.
Ключові слова: життєствердний образ світу учня; наукова картина світу,
цілісний світогляд, довкілля.
В статье подается характеристика курса «Окружающий мир» (5-6 кл.)
который воплощает основные понятия образования для устойчивого развития;
раскрывается возможность курса относительно формирования основных понятий:
целостного мировоззрения учеников, научной картины мира, ее личностно значимой
составляющей – жизнеутверждающего национального образа мира ученика;
понятие окружающей среды как среда жизни человека.
Ключевые слова: жизнеутверждающий образ мира ученика; научная картина
мира, целостное мировоззрение, окружающая среда.
In the article description of course of "Environment" (5-6 kl.) is given that incarnates
the basic concepts of education for steady development; possibility of course opens up in
relation to forming of basic concepts: integral world view of students, scientific picture of
the world, her personality meaningful constituent - life-asserting national character of the
world of student; concept of environment as environment of life of man.
Keywords: life-asserting character of the world of student; scientific picture of the
world, integral world view, environment.

УДК 37.013.3
О. О. Зінченко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ
«ПРИРОДОЗНАВСТВО» У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ МИСТЕЦТВ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ)
Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування загальної
середньої освіти інтегративний підхід до навчання закладено в Концепції НУШ
та законі України «Про освіту», Концепції розвитку природничо-математичної
освіти (STEM-освіти) [1, 2, 3].
Основними джерелами осмислення проблеми інтеграції природничонаукових знань є праці вітчизняних учених, присвячені методичній системі
навчання природознавства в старшій школі (В. Р. Ільченко, С. У. Гончаренко,
К. Ж. Гуз, А. В. Степанюк), різним аспектам формування цілісності
природничо-наукових знань та природничо-наукової картини світу (Л. Бурова,
С. Гончаренко, П. Дишлевий, В. Ільченко, Л. Микешина, М. Мостепаненко,
В. Мултановський, А. Степанюк та ін.), та аналізу змін у змісті природничонаукової освіти близького і далекого зарубіжжя (І. Алексашина, Л. Бурова,
М. Васильєва, Т. Дубніщева, Т. Іванова, Н. Кузьменко, В. Орлов, О. Пентін,
Д. Хен та ін.)
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Для реалізації цього напрямку у 2018 році в Україні розпочато експеримент
всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного
забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів
загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки [6]. Наказом
Міністерства освіти i науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу
МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої
освіти» затверджено 4 навчальні програми інтегрованого курсу «Природничі
науки» для профільної школи, який призначений для тих учнів, для яких
природничі предмети не є профільними. Впровадження цих програм вимагають
нового підходу до розробки навчально-методичного забезпечення, нових методик,
методів, прийомів i засобів навчання [7].
Зокрема, інтегрований курс «Природознавство» 10-11 класи (авт.
Ільченко В. Р., Булава Л. М., Гринюк О. С., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г.,
Коваленко В. С., Ляшенко А. Х.) впроваджується у Полтавському фаховому
коледжі мистецтв ім. М. В. Лисенка протягом 2018-2019 н.р. – 2019-2020 н.р.
Мета статті: розкрити особливості викладання інтегрованого курсу
«Природознавство» у фаховому коледжі мистецтв .
Виклад основного матеріалу. Наведемо основні переваги курсу, які стали
ключовими при виборі інтегрованого курсу для викладання у Полтавському
фаховому коледжі мистецтв:
1. Інтегрований курс для профільної школи – «Природознавство» 10-11
класи
(авт.
Ільченко В. Р.,
Булава Л. М.,
Гринюк О. С.,
Гуз К. Ж.,
Ільченко О. Г., Коваленк В. С., Ляшенко А. Х.), призначений для учнів
гуманітарного
напрямку,
в
якому
компоненти
освітньої
галузі
«Природознавство» (модулі) інтегруються в природничо-наукову картину світу
на основі загальних закономірностей природи та природничих ідей. [6], має
теоретичне, методичне та дидактичне обґрунтування, авторським колективом
розроблено
навчально-методичне
забезпечення
інтегрованого
курсу
«Природознавство»: програма інтегрованого курсу «Природничі науки 1011кл» (авт. Ільченко В.Р. та інші) [5], посібник для вчителів «Методика
навчання
природознавства
в
старшій
школі»
[4],
підручники
«Природознавство-10», «Природознавство-11» [8], науково-методичні основи
кабінету «Природознавство» [4], календарне планування до курсів.
2. Зміст курсу реалізує всі компоненти освітньої галузі «Природознавство» у
відповідних модулях – загальноприродничому, фізико-астрономічному, хімічному
, біолого-екологічному та географічному. Ці модулі інтегруються на основі
загальних закономірностей природи, фундаментальних природничих ідей у
природничо-наукову картину світу, як того вимагає Державний стандарт (2012).
3. Основна мета курсу – формування особистості з життєствердним
національним образом світу, майбутнього громадянина суспільства з
життєствердною моделлю світу – досягається за умови формування в учнів
природничо-наукової картини світу як засобу досягнення цілісності знань про
природу, цілісності свідомості учнів, природовідповідно високих рівнів інтелекту,
природничо-наукової компетентності, виваженої взаємодії з довкіллям [5].
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4. Курс «Природознавство» має чітку особистісну та компетентнісну
спрямованість, оскільки під час його вивчення в учнів формується особистісно
значуща система знань про природу (образ природи), здатність цілісно
вирішувати проблеми, пов’язані із взаємодією «людина – життєве середовище»,
і природничо-наукова компетентність.
Логіка структурування матеріалу в навчальних модулях курсу
«Природознавство» сприяє розвитку в учнів логічного мислення, вміння бачити
одиничні прояви загальних закономірностей і пояснювати взаємозв’язок
природних явищ на їх основі, розуміння особистісної цінності природничонаукових знань. Підручники «Природознавство» (10-11-й кл.) спрямовують
навчальну діяльність учнів на моделювання цілісності знань усіх відрізків
навчального матеріалу (з уроку, теми, розділу, курсу) [8].
5. Джерелами формування ціннісної складової образу світу є уроки серед
природи, проектна діяльність та залучення творів мистецтва, знань з інших
освітніх галузей – «Мови і літератури» та «Мистецтво», залучення до цього
процесу знань, здобутих на профільних для учня-гуманітарія предметах
освітніх галузей.
На основі дворічного досвіду викладання інтегрованого курсу
«Природознавство» студентам коледжу мистецтв потрібно зазначити, що уроки
в довкіллі дійсно відіграють важливу роль у формуванні життєствердного
національного образу світу студентів
Одним із системотвірних факторів інтегративного курсу є навчання
студентів безпосередньо в етносоціоприродному довкіллі, вивчення загальних
закономірностей природи ЗЗП крізь призму фольклору. Наприклад, загальна
закономірність природи – спрямованість процесів до рівноважного стану
(струмки біжать до найнижчого рівня, де в них найменша потенціальна енергія)
осмислюється через виконання обрядового танцю «Кривий танок».
Хоровод «Кривий танок» відображає нелегкий шлях Лади –
давньоукраїнської богині весни, з Вирію до рідних земель. Образ лабіринту,
гармонійного танка ліній як символу Буття зустрічаємо у всій символіці
людства. Традиційно в українській символіці м’які вигини символізують воду,
впорядкований спокійний плин життя. Адже в живій природі вода сама
формує своє русло за невидимими для людського ока законами переплетення і
взаємоперетікання енергій. «Кривий танок» – це танець життя, той, яким
дівчата «заряджали» землю і весь довколишній простір на врожай, на
родючість і здоров’я.
Це є той доступ до свідомості дітей, до пласту народних пісень, танців, що
пов’язує їх з вічними архетипами нації.
Інтегрований курс дає можливість розкривати творчі можливості
студентів, дозволяє враховувати особливості мислення, уяви, емоційної сфери
майбутніх фахівців мистецтва. Переважна кількість студентів мають художній
та змішаний тип (за Павловим). У них переважає наочно-образне мислення,
творча уява, експресія емоційного реагування, інтерес до прикладних аспектів.
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Художні образи мистецьких творів є яскраво індивідуальними і мають сильне
емоційне забарвлення, тому вдало доповнюють образ світу, сформований
природничими дисциплінами.
Твори мистецтва – це не просто ілюстрація положень інтегрованого курсу
«Природознавство», але й нагода поміркувати про природні об’єкти як джерело
натхнення для митця, про непрості взаємини творця і природи впродовж історії
мистецтва, про закоріненість мистецтва певного народу в національному образі
світу [4]. Студенти із задоволенням виконують проекти, пов’язані з мистецькою
спеціалізацією. Наприклад, вивчаючи тему «Метали», студенти готували
проекти про метали, з яких виготовлені їх музичні інструменти. Під час
узагальнюючих семінарів студенти формулюють власний «образ природи» та
презентують проекти, де використовуються міжпредметні зв’язки (наприклад,
золотий переріз і число Фібоначчі в природі та мистецтві), активно беруть
участь у дискусіях. Робота над проектами активізує дослідницьку діяльність
учнів, дозволяє інтегрувати знання з різних галузей науки, потребує
консолідації спільних зусиль (проекти виконувалися малими групами) та
використання цифрових технологій.
Вважаємо, що показником дієвості інтеграції природничих предметів у
світогляді майбутніх фахівців мистецької галузі є високі результати студентів
коледжу у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», завдання якої
завдання мають компетентнісний характер. У цьому навчальному році 38
учасників завоювали 10 дипломів (призові місця) та 15 грамот за найкращий
результат з предмету, а також диплом найкращої школи.
Потрібно зазначити, що студенти, які навчалися за програмою
«Природознавство» 2018-2019 та 2019-2020 навчальному роках, успішно
складали ДПА у формі ЗНО з Біології та Географії.
Проблеми, які виникли у впровадженні інтегрованого курсу з
природознавства:
1) недостатнє
матеріальне забезпечення
освітнього
середовища,
необхідність створення кабінету природознавства.
2) викладання інтегрованого курсу «Природознавство» для здобувачів
освіти мистецького напряму висуває багато вимог до викладачів щодо синтезу
усіх своїх можливостей, застосування широких міжпредметних зв’язків
природничих та гуманітарних наук, інтеграції усієї особистості самого вчителя.
Підготовка до занять вимагає синтетичної консолідації усіх знань, творчих
сил, використання новітніх педагогічних підходів до викладання та
оцінювання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, впровадження
інтегрованого курсу «Природознавство» у коледжі мистецтв є актуальним,
зумовлюється завданнями, визначеними Концепцією STEM-освіти в Україні та
провідним принципом STEM-освіти – принципом інтеграції. Інтегративний
підхід до викладання сприяє виробленню системи знань, розвиває здібності до
їх переносу в інші галузі.
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Інтегрований курс «Природознавство» реалізує цілісність змісту
природничої освіти шляхом формування образу природи та світу як основну
освітню характеристику учня, вихідний пункт і результат процесів пізнання,
цілісності свідомості учнів, зміцненню їхнього психічного й тілесного здоров’я,
життєствердного національного образу світу й життєствердної моделі світу
суспільства.
Завдання, які потребують розв’язання на наступних етапах запровадження
інтегрованого курсу «Природознавство» у Полтавському фаховому коледжі
мистецтв: підвищення кваліфікації, розвиток фахових компетентностей
викладачів природничих наук; забезпечення відповідного освітнього
середовища, зокрема створення кабінету цілісного світогляду як осередку
інтеграції мистецтвознавства і природничих наук.
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(З ДОСВІДУ РОБОТИ)
В даній статті висвітлені педагогічні аспекти експериментального
впровадження інтегрованого курсу природничих наук для студентів гуманітарного
напрямку.
Ключові слова: інтеграція, інтегрований курс, інтеграція змісту освіти,
життєствердний національний образ світу, цілісність змісту природничої освіти,
вивчення природознавства.
В данной статье рассмотрены педагогические аспекты экспериментального
внедрения интегрированного курса естественных наук для студентов
гуманитарного направления.
Ключевые слова: интеграция, интегрированный курс, интеграция содержания
образования, жизнеутверждающий национальный образ мира, целостность
содержания естественнонаучного образования, изучение естествознания.
This article highlights the pedagogical aspects of the experimental implementation of
an integrated course of natural sciences for students of the humanities.
Key words: integration, integrated course, integration of the content of education,
viable national image of the world, integrity of the content of natural education, study of
natural sciences.

УДК 373.5.016:6-044.247
С. Ф. Іманова
А. Ю. Цина
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Незважаючи на вагомі
досягнення у модернізації базової і загальної середньої освіти в останні роки,
успішному формуванню у сучасних учнів цілісної картини світу перешкоджає
роз’єднаність та недостатній взаємозв’язок між шкільними предметами,
позбавленість взаємодії шкільної освіти із середовищем життя, що спричинює
фрагментарність світогляду учнів, обумовлює недостатню їхню мотивацію до
навчання. Переважанню світових соціально-економічних, культурних та
інформаційних інтеграційних тенденцій суперечить змістова ізольованість
шкільних предметів, ускладнюючи пізнання учнями наукового змісту освіти та
актуалізуючи проблему інтеграції змісту шкільної освіти.
Концепція Нової української школи вимагає невідкладної розробки
інтегрованих мотиваційно орієнтованих навчальних курсів нового покоління на
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основі міжпредметного синтезу та системного поліпредметного підходу (Нова
українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи, 2016). Це
потребує перструктурування змісту шкільних навчальних предметів на засадах
інтегративного підходу з метою систематизації знань, усунення другорядного та
малоактуального для життєдіяльності випускника школи навчального матеріалу.
Останні дослідження і публікації. В вивченню інтеграційних процесів в
освіті присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців:
С. Гончаренко (2011), В. Ільченко (1999, 2017, 2019), С. Клепко (1998)
(методологічні засади інтеграції змісту освіти), В. Моргун (1996)
(психологічні аспекти інтеграції), Н. Волкова (2001), М. Безрідна (2020),
А. Білопольська, І Царенко (2018), О. Любарська (1998), Г. Онкович,
Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих
навчальних закладах негуманітарного профілю (2012), Л. Рибалко (2012),
А. Токарєва (2014), М. Чепіль (2012), С. Bereiter, М. Scardamalia (1989),
D. Bridges (1993), S. Fallows, Ch. Steven (2000), S. Markova, E. Sedykh,
V. Polunin, S. Tsyplakova (2020), S. Markova, M. Bulaeva, N. Bystrova,
A. Lapshova, S. Tsyplakova (2020) (інтеграція змісту освіти), К. Гуз (2004), Г.
Клочек (2016), А. Котковець (2015), Н. Нагорна (2020), Н. Островерхова (2003),
М. Сова (2009), М. Фіцула (2000), С. Haynes (2002), M. Huber, P. Hutchings
(2004), T. Rhodes (2010), S. Sugiyanto, A. Setiawan, I. Hamidah, A. Ana (2019)
(обґрунтування шляхів упровадження інтеграції в навчальний процес).
Разом із тим, механізми міжпредметної інтеграції дотепер не стали
предметом цілісних вітчизняних психолого-педагогічних досліджень. Їхня
актуальність визначається здатністю інтегративних процесів до одночасного
врахування запитів усіх навчальних предметів, які суттєво змінюють зміст і
структуру сучасної шкільної освіти, ведучи до її генералізації та універсалізації.
На основі різних теорій і методологічних підходів метою статті стало
визначення сутності поняття інтеграція в освіті, обґрунтування шляхів
реалізації визначених Концепцією Нової української школи шляхів інтеграції
змісту технологічної освіти з метою формування пізнавального інтересу учнів
на уроках трудового навчання.
Виклад основного матеріалу. Під інтеграцією в освіті ми розуміємо
процес і результат об’єднання у єдине ціле раніше ізольованих, але генетично
споріднених її складових частин (освітніх установ, змісту освітніх програм
різних навчальних предметів або предметних галузей) на основі педагогічних
технологій об’єднання спільних для освітніх складових внутрішньонаукових,
галузевих уявлень понять і проблем про людину і світ, впровадження яких
призводить до появи нових інтегративних властивостей систематизації,
взаємопроникнення, ущільнення та уніфікації набутих споживачами освіти
результатів навчання, виховання та особистісного розвитку.
Інтегрований підхід до вивчення шкільних предметів передбачає не просте
їхнє поєднання, а вивчення змісту навчального матеріалу навколо життєво
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важливих для людини явищ, ситуацій і речей (кейсів). А предметні знання
уміння і навички мають «нашаровуватися» на ці явища.
Інтеграція сучасної шкільної освіти передбачає таке структурування змісту
і технологій навчання, яке сприяло б виявам пізнавальної зацікавленості учнів
у оволодінні навчальним матеріалом інтегрованих предметів, сприяючи
ефективному поєднанню навчання, виховання та розвитку школярів шляхом
комплексного подання та сприйняття навчального матеріалу.
Міжпредметна інтеграція технологічної освіти надає можливості
переформатування навчальних програм інтегрованих курсів за новими
принципами, зорієнтованими на здобуття учнями засобами змісту
технологічної освіти ключових компетентностей у світлі вимог Нової
української школи, викликаючи в учнів зацікавленість до знань цієї галузі
освіти замість екстенсивного предметного засвоєння навчального матеріалу,
надаючи можливості його інтенсивно-поглибленого вивчення. До таких
принципів науковці відносять: цілісність, системність, структурність,
багаторівневість, відповідність формам суспільно-культурного життя (М. Сова
(2009, с. 170); особиста та суспільна цінність занань і вмінь, які набуваються,
успішність освітньої діяльності та позитивна емоційна атмосфера, доступність і
посильність навчальних завдань, опора на попередній досвід, продуктивний і
творчий характер діяльності (Нова українська школа: порадник для вчителя,
2018 с. 39).
Об’єднуючи різні основи наук навколо єдиного стрижня – інформації,
інтегроване навчання з’єднує знання окремих шкільних предметів, формуючи в
учнів цілісне світосприйняття. Виступаючи інтегративним чинником навчання,
інформація обумовлює превалювання в інтегрованому навчанні засвоєння
учнями нових знань, умінь та їхнє закріплення на рівні актуальних потреб
кожного школяра, активізуючи сприйняття нового, формуючи позитивнозацікавлене ціннісне ставлення до навчання. Інтегровані уроки трудового
навчання учнів основної школи потребують оновлення способів виконання
ними навчальних завдань та способів діяльності вчителя, які б створювали
стійкий інтерес школярів до освітньої галузі «Технології».
Інтеграція сучасного змісту трудового навчання здійснюється на засадах
інтеграції навчального матеріалу тем із різних предметів, об’єднаних навколо
певних видів та об’єктів праці, технологій їх виконання, проблеми, явища,
закономірності, які виступають змістовними і організаційно-методичними
одиницями процесу навчання на уроці, даючи змогу всебічного розкриття перед
учнями проблем і явищ, які вивчаються повно та цілісно.
В умовах сучасного розвитку виробництва, досягнень науково-технічного
прогресу зростає актуальність високоінтелектуальної освітньої діяльності, що
має творчий потенціал і здатна формувати творче ставлення учнів до навчання і
праці. Розробку такого змісту освіти S. Markova, E. Sedykh, V. Polunin,
S. Tsyplakova (2020) пропонують здійснювати на засадах дослідження змін у
змісті праці, трудових функціях робітників та спеціалістів сучасного
виробництва, формуючи у школярів ключові і предметні компетеності.
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Інтегративний зміст освіти ними реалізується за ознаками інтеграції різновидів
праці, поєднання трудових функцій у типових видах праці. Це дозволяє перейти
на вищий інтелектуальний рівень пізнавальної діяльності учнів, забезпечити
взаємозв’язок загальної, політехнічної і технологічної освіти в школі шляхом
інтегративного синтезу знань і вмінь.
Об’єднуючими елементами змісту навчання на всіх рівнях його інтеграції
можуть бути наскрізні міжпредметні змістові лінії навчальних програм
шкільних предметів: екологічна безпека та сталий розвиток; громадянська
відповідальність; здоров’я і безпека; підприємливість та фінансова грамотність
(Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, 2017, с. 8). Результатом формування за
наскрізними міжпредметними змістовими лініями виступають визначені
Державним стандартом базової середньої освіти (2020, 2-5) 11 ключових
компетентностей, які є наскрізними, єдиними для всього змісту шкільної освіти
закономірностями, навколо яких відбувається інтеграція змісту шкільної освіти:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння; 2) здатність
спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
3) математична компетентність; 4) компетентності у галузі природничих наук,
техніки і технологій; 5) інноваційність; 6) екологічна компетентність;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність; 8) навчання впродовж життя;
9) громадянські та соціальні компетентності; 10) культурна компетентність;
11) підприємливість і фінансова грамотність
Освітня галузь «Технології» містить в собі трудове навчання, технології,
креслення. Ці предмети , як правило ведуть одні й ті самі вчителі, тому
інтеграція на рівні зазначеної галузі виглядає привабливою за схеми,
визначеною оновленим стандартом базової середньої освіти. Заплановано
зменшення кількості предметів та інтегрованість змісту навчання на основі
компетентнісного підходу, що дасть змогу учневі сприймати більш цілісну
картину світу, позбутися фрагментарності засвоєних знань (Нова українська
школа : концептуальні засади реформування середньої школи, 2016, 13).
Пропоноване інтегрування відбуватиметься із збереженням загального
обсягу навчальних годин, звільнивши час на учнівські навчально-дослідницькі
проекти. Під час адаптаційного циклу навчання учнів 5-6 класів у майбутніх
гімназіях зміст трудового навчання технологій буде подаватися на інтегрованій
основі у вигляді галузі знань «Технології», а у 7-9 класах переважатиме вже
предметний підхід до викладу змісту освіти у вигляді, наприклад, трудового
навчання. При цьому буде залишений нинішній обсяг навчального
навантаження.
Перший адаптаційний цикл базової середньої освіти спрямований на
підтримку в учнів 5-6 класів інтересу до технологічної освіти і діяльності,
передбаченою
програмою
трудового
навчання.
Здійснюватиметься
пропедевтика вивчення предметів цієї освітньої галузі в основній школі та
закладання підвалин розуміння значущості технологічної галузі знань в
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життєдіяльності людини. Важливою тут є, на відміну від предметного
навчання, першочерговість формування цілісного уявлення учнів про людину,
засоби, предмети праці, технології обробки матеріалів та інформації. Інтеграція
шкільних предметів «Креслення», «Трудове навчання», «Інформатика» в
єдиний інтегративний курс «Технології» повинна поєднувати загальнонаукові,
загальнотехнічні, загальнотрудові блоки.
Другий, базовий цикл предметного навчання сприятиме формуванню в
учнів 7-9 класів здатності самостійно вирішувати життєві проблеми, вибирати
шлях подальшої освіти згідно власних інтересів та здібностей (Нова українська
школа: основи Стандарту освіти, 2016, 22) під час вивчення окремих предметів
– трудового навчання, інформатики, креслення, дизайну та ін. В шкільних
предметах викладатимуться всі теми, які є важливими для розуміння
технологічної галузі знань.
Інтеграція інформаційних технологій предмету інформатики та проєктних
видів діяльності трудового навчання сприятиме, на думку S. Sugiyanto,
A. Setiawan, I. Hamidah, A. Ana (2019) поліпшенню процесу навчання та
викладання в школі. Використання Н. Нагорною (2020) мобільних ІТ-пристроїв
показало також свою ефективність у навчанні на основі проєктів. Школярі
готові брати активну участь у моделі навчання, яка здійснюється через
Інтернет, щоб вчителі могли реалізовувати сценарії навчання «Технологіям» за
допомогою онлайн-систем. Доступ до мобільних додатків здійснюється за
допомогою ІТ-пристороїв (смартфони, нетбуки, персональні комп’ютери) через
мережеві носії Інтернету, джерела даних різних цифрових документів, pdfs,
відеопрезентації та зображення, що зберігаються у хмарі. Всі ці засоби
підходять для навчання «Технологіям» на основі інтегрованого опанування
інформатичними та проєктно-технологічними компетенціями.
За діючим стандартом освіти на трудове навчання відводиться по 2 години
на тиждень у 5-6 класах і по одній годині на тиждень у 7-9 класах (Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011). Новий стандарт
освіти вводить «горизонтальну гнучкість» у розпорядженні закладів освіти
навчальним часом на вивчення предметів (Державний стандарт базової
середньої освіти, 2020). Так одногодинного трудового навчання у 7-9 класах не
буде. З 2024 року цей предмет може бути або зінтегрований зі спорідненими
предметами та курсами, наприклад, кресленням, інформаційними технологіями,
чи може вивчатися впродовж семестру у вигляді інтенсивного кількатижневого
курсу практичного змісту наприкінці начального року.
Принцип інтеграції в трудовому навчанні ефективно використовується на
рівні формування в учнів визначених Державним стандартом базової середньої
освіти (2020) 11 ключових компетентностей за чотирма наскрізними
змістовими лініями: екологічна безпека та сталий розвиток; громадянська
відповідальність; здоров’я і безпека; підприємливість та фінансова грамотність
(Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, 2017, 8). Інтеграція змісту трудового
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навчання за цими наскрізними змістовими лініям застосовується під час
проєктно-технологічної діяльності учнів.
Під впливом проєктно-технологічної системи трудового навчання, яка
полягає в моделюванні ситуацій реальної життєдіяльності та оволодіння
ключовими компетеностями, необхідними для успішної її здійснення,
методисти та вчителі активно залучають метод взаємопов’язаного трудового
навчання за чотирма наскрізними змістовими лініями. Завдяки цьому методу
учні привчаються використовувати цей навчальний матеріал в кожному
творчому проєкті, розуміти особливості його практичного використання в
життєвих ситуаціях, які моделюються проєктною діяльністю. Інтегроване
формування ключових компетентностей учнів за чотирма наскрізними
змістовими лініями має логічне обґрунтування, оскільки в реальній
життєдіяльності вони знаходяться у тісному взаємозв’язку. Відокремлене ж
трудове навчання школярів за зазначеними змістовими лініями є штучним та
малоефективним.
Розглядаючи можливість і потребу інтеграції предметів інформатика,
трудове навчання, креслення, слід зазначити, що у багатьох зарубіжних освітніх
системах ці навчальні предмети є інтегрованими. Чотири тижневі інтегровані
уроки у 5-6 класах це достатній ресурс навчального часу, котрий, за умов
інтенсифікації його використання, здатний сформувати у школярів
компетентності за вимогами Нової української школи, завдяки синергетичному
ефектові інтеграції змісту навчального предмету «Технології».
Практичне значення впровадження інтегративного підходу у
навчання полягає у зменшенні навчальних перевантажень школярів,
водночас розширюючи міжпредметну сферу отримання навчальної
інформації та створюючи, таким чином, позитивну мотивацію до
навчальної діяльності.
Отже, у результаті аналізу численних психолого-педагогічних підходів та
поглядів нами інтеграція змісту змісту технологічної освіти розглядається як
процес і результат об’єднання окремих компонентів її змісту в єдине ціле на
основі загальних для всіх його елементів чотирьох наскрізних змістових ліній
(міжпердметна інтеграція) та загальнотрудових функцій, технологій обробки
матеріалів і складових трудових процесів (внутрішньопредметна інтеграція), що
відображають здатність учнів до опанування узагальнених, системних,
універсальних предметних та ключових компетентностей під час виконання
творчих проєктів, які виконуються на рівні актуальних потреб життєдіяльності
кожного школяра та стимулюють пізнавальний інтерес до освітньої галузі
«Технології».
Підвищенню внутрішньої мотивації учнів до трудового навчання,
навченості
самостійній
роботі
та
вихованню
бажання
до
самовдосконалення сприяє виконання школярами на уроках творчих
проєктів, що інтегрують у собі всі чотири види наскрізних змістових ліній
із формування ключових життєвих компетентностей.
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Формуванню пізнавальних інтересів і зацікавленості у результатах
виконання творчих проєктів, як засобу інтеграції змісту трудового навчання,
сприяє усвідомлення учнями їхньої практичної значущості, розуміння
необхідності здобутих предметних і ключових компетентностей для подальшої
життєдіяльності
Успішність формування пізнавального інтересу учнів до трудового
навчання засобами інтеграції змісту трудового навчання залежить від
технологій навчання. Впровадження інтегративних навчальних технологій
виступає альтернативою навчально-предметної ізоляції, шляхом здійснення
навчання з опорою на широкий спектр міжгалузевих знань і досвіду. Аналіз
науково-педагогічної літератури розкриває різноманіття педагогічних
технологій, які можуть успішно використовуватися у інтегрованому трудовому
навчанні з метою укрупнення структури навчального матеріалу.
Побудоване на засадах проєктно-технологічної системи сучасне трудове
навчання учнів основної школи потребує, за вимогами Державного стандарту
базової і повної середньої освіти (2020), внутрішньопредметної інтеграції
техніко-технологічних, проєктних, художньо-естетичних, профорієнтаційних
складових його змісту. Формуванню пізнавального інтересу до освітньої галузі
«Технології» сприяє виконання цікавих та ефективних навчальних завдань із
прогнозування майбутніх результатів творчих учнівських проєктів, судячи з
їхньої теми, назв етапів виконання, коментування фрагментів уже виконаних
учнями проєктів; створення презентацій до отриманих поетапних результатів
виконання творчих проєктів; роздуми щодо деталей, які не згадуються в
проєкті; складання рецензій на проєкти, виконані іншими учнями,
висловлюючи в письмовому вигляді підтримку або критику прийнятих
проєктних рішень; пропозиції щодо їхнього можливого вдосконалення.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Успішність реалізації
інтеграційного потенціалу змісту технологічної освіти вбачається в урахуванні
рівня підготовленості учнів, труднощів, які виникають у їхній навчальній
діяльності, залежності успішності опанування знаннями і вміннями з трудового
навчання від зацікавленості школярів знаннями та вміннями, здобутими під час
його вивчення. Тому наступним етапом нашого дослідження стане діагностика
сформованості пізнавальних інтересів учнів у процесі трудового навчання.
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Севіндж Фазаір Іманова
Андрій Юрійович Цина
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті розглядаються сутність поняття «інтеграція в освіті».
Аналізуються шляхи реалізації визначених Концепцією Нової української школи
шляхів інтеграції змісту технологічної освіти з метою формування пізнавального
інтересу учнів на уроках трудового навчання.
Ключові слова: трудове навчання, інтеграція, технологічна освіта, пізнавальний
інтерес.
В статье рассматриваются сущность понятия «интеграция в образовании».
Анализируются пути реализации определенных Концепцией Новой украинской школы
путей интеграции содержания технологического образования с целью формирования
познавательного интереса учащихся на уроках трудового обучения.
Ключевые слова: трудовое обучение, интеграция, технологическое образование,
познавательный интерес.
The article considers the essence of the concept of "integration in education". The
ways of realization of the ways of integration of the content of technological education
defined by the Concept of the New Ukrainian school for the purpose of formation of
cognitive interest of pupils at lessons of labor training are analyzed.
Key words: labor training, integration, technological education, cognitive interest.
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УДК 379.8:57.081.1(070.432)
А. Х. Ляшенко
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА УЧНІВ З ІНТЕГРОВАНОГО
ПРИРОДОЗНАВЧОГО КУРСУ «ДОВКІЛЛЯ» 5-6 КЛАСИ
У Дніпровській СЗБШ І-ІІ ступенів на основі освітньої технології
«Довкілля» [1] за аналогами світової педагогіки, де існують такі моделі
продуктивного навчання: «Місто як школа», «Школа-парк», «Школа-сад»,
створена модель позакласного освітнього середовища природовідповідного
змісту «Довкілля як школа» [3]. Функціонування цієї моделі підпорядковане
загальній меті і завданням педтехнології «Довкілля» та збагаченню освітнього
середовища, яке б забезпечувало діяльнісний, продуктивний підхід, елементи
STEM-навчання в позакласній роботі у процесі вивчення інтегрованого курсу
«Довкілля» у 5-6 класах і є її розширенням.
Якщо стрижневою ідеєю педтехнології «Довкілля» [2] є уроки серед
природи, через систематичне проведення яких реалізується методологія
сучасної освіти, філософія екологічного реалізму, основна ідея яких полягає в
тому, що істинність наших знань про дійсність пізнаємо лише в безпосередній
взаємодії з довкіллям, то основу моделі «Довкілля як школа» складають
щоденні дидактично-динамічні паузи у природі.
Дидактично-динамічні паузи проводяться після другого, третього,
четвертого уроків і включають:
− спостереження учнів у природному середовищі за різними об’єктами
живої і неживої природи, об’єднання їх за інтересами в групи любителів
рослин, тварин, птахів техніки, метеорологів, топографів, дослідників
літосфери тощо, ведуть спостереження за станом власного самопочуття,
«здоров’ям» довкілля, роблять висновки;
− оздоровчо-рухову діяльність, яка реалізує природну потребу дітей у
безперервному русі та виробленні життєвих навичок збереження та розвитку
здорового способу життя.
Учні завжди з нетерпінням чекають на динамічні паузи, щоб займатися у
різновікових групах за інтересами обраними дослідженнями.
Учнів, у тому числі і шестикласників, приваблюють дидактичні ігри.
Подаємо одну з них, якою закінчується узагальнення знань з курсу
«Довкілля» у 6 класі.
Дидактична гра «Сходження на вершину знань» на заключному етапі при
вивченні довкілля у 6 класі та теми 4 «Біосфера – найбільша жива система».
Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми. За допомогою
ігрових завдань визначити розуміння учнями проблем теми; виховувати
шанобливе ставлення до природи, усього живого, до планети.
Для гри клас ділиться на дві команди. Обираються капітани, які керують
роботою в команді, слідкують за відповідями. Поле для гри складається з
планшета з гірським пейзажем і маршрутом сходження, на якому показані
привали, пронумеровані від 1 до 10. Команди знаходяться на вихідній базі. Це
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відмічається прапорцями. Щоб переміститися на наступний привал, слід
виконати певне завдання. Переміщення по маршруту відмічається кольоровими
прапорцями, які тримаються на планшеті магнітами. Виграє та команда, яка
правильно виконає завдання і раніше досягне вершини Знань. Якщо команда
неправильно виконала завдання, вона не переміщається на наступний привал.
Відповіді на завдання перевіряє вчитель. На розсуд учителя одні завдання
виконуються індивідуально, інші – колективно (всією командою).
Привал 1. Відгадай загадки.
1. Водою їхали пани, убрані в срібні жупани; хоч жупани – лата на латі,
панам радіють у кожній хаті.
2. Прилетіли гості, сіли на помості, узяли по латі і зробили хату.
3. Влітку і взимку вбрання одне та кличуть дітки завжди мене, щоб я на
свято до них прийшла, цяцьок багато їм принесла.
4. У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою
хорошу вроду.
5. Парубійко я вродливий, дуже гарний, не шкодливий; і росту собі на волі
на городі і у полі. Квіт до сонця повертаю, за те й назву собі маю. І олію з мене
б’ють, і макуху дістають, і в веселий свята час дам щось кожному із вас.
6. Що у нашому городі стає першим у пригоді, виростає щодоби, як у лісі ті
гриби?
7. Я росла в темній темниці, як зросла – взяли в світлиці. З мене шкуру всі
деруть, мене варять, мене труть, пироги з мене печуть. Відгадайте, хто ж я є,
скажіть ви ім’я моє?
8. Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця; голос тоненький, а ніс довгенький, хто
його уб’є, той свою кров проллє.
9. Хоч не шию я ніколи, а голок завжди доволі.
10. Літом наїдається, а зимою висипається.
Відповіді: риба, птахи і гніздо, ялинка, калина, соняшник, огірок, картопля,
комар, їжак, ведмідь.
Привал 2. «Засвіти ялинку». Для цього завдання використовується
малюнок новорічної ялинки. На ній крім прикрас є гірлянда з пронумерованими
кружечками. На зворотній стороні малюнка ялинки раніше встановляються
керамічні магніти в комірки з номерами правильних відповідей.
Учням пропонуються питання, на які слід відповісти словами «Так» або
«Ні». Якщо учень правильно відповідає на питання, то кольоровий кружок з
прикріпленою металевою пластинкою на звороті прикріпляється до ялинки –
«лампочка загоряється». Учні повинні не лише вказати відповідь, але й
пояснити її.
1. За допомогою законів люди пояснюють вічність природи та зміни в ній
(1-так, 2-ні).
2. Біологія вивчає речовини та їх перетворення (3-так, 4-ні).
3. Наука про будову і розвиток Всесвіту – астрологія (5-так, 6-ні).
4. Образ природи – система елементів знань з природознавства та
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взаємозв’язків між ними (7-так, 8-ні).
5. У заказниках забороняється будь-яка господарська діяльність (9-так 10-ні).
9. Територія заповідника повністю вилучається зі сфери господарської
діяльності (11-так, 12-ні).
10. Цілісність біосфери обумовлена взаємозв’язками між організмами та
середовищем їх життя (13-так, 14-ні).
11. Кругообіг речовин у біосфері підпорядковується закономірностям
збереження та спрямованості самочинних процесів (15-так, 16-ні).
12. Тварини живуть за рахунок енергії Сонця (17-так, 18-ні).
13. Життя у біосфері розподіляється рівномірно (19-так, 20-ні).
Відповіді: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20.
Привал 3. Тести. Обери правильну, найбільш повну відповідь:
1. Біосфера – це:
1) область життя, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і
верхню частину літосфери;
2) найбільша жива система, у якій постійно відбувається обмін речовин,
енергії, інформації між її елементами та середовищем їх життя;
3) екосистема, до якої входить величезна кількість природних, штучних
екосистем та рукотворні системи.
2. Червона книга – це:
1) пересторога людству щодо його ставлення до природи;
2) звід природоохоронних заходів;
3) зібрання фактів про унікальних представників флори і фауни нашої
планети, яким загрожує зникнення.
3. Природничо-наукова картина світу – це:
1) картина навколишньої природи;
2) система знань про природу, що утворюється внаслідок об’єднання
елементів знань за допомогою загальних закономірностей природи;
3) система знань про природу, що формується у свідомості людей, у
процесі пояснення ними явищ природи, властивостей природних об’єктів за
допомогою закономірностей природи, відкритих наукою.
4. Сигналом для цвітіння рослин або скидання ними листя у біосфері є…
1) фаза Місяця;
2) кількість сонячного світла;
3) напрямок вітру і його вологість;
4) кількість комах біля рослини.
5. Джерелом енергії, яку живі організми беруть ззовні для здійснення
процесів життєдіяльності, є…
1) ґрунт;
2) вода;
3) Сонце;
4) інші живі організми.
Відповіді: 2), 3), 3), 2), 3).
Привал 4. Закінчити речення.
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1. Організми разом із середовищем їх існування складають…
2. Вчення про біосферу розробив…
3. Оболонка Землі, де відбувається взаємодія природи і людського
суспільства – ...
4. Ділянка земної поверхні, у межах якої охороняється один або кілька
природних компонентів – …
5. Основа стійкості і довговічності біосфери полягає в…
Відповіді: біосферу, В.І.Вернадський, ноосфера, заказник, різноманітності
живих організмів.
Привал 5. Конкурс домашніх робіт «Моделюю свій образ природи».
Привал 6. «Ланцюжок».
1. Найбільша екосистема.
2. Біосферний заповідник на території України.
3. Повітряна оболонка Землі.
4. Риба – хижак.
5. Найменша частинка речовини.
Відповіді: біосфера, Асканія Нова, атмосфера, акула, атом.
Привал 7. Вибери відповідь: 1 – астрономія, 2 – біологія, 3 – фізика, 4 –
географія, 5 – хімія.
1. Наука про склад, будову, властивості та перетворення речовин — ...
2. Наука про будову та властивості тіл неживої природи, а також про
загальні закони природи ...
3. Наука, що вивчає поверхню Землі, природні умови, закономірності їх
поширення ...
4. Наука про будову і розвиток небесних тіл, про Всесвіт...
5. Наука про життя, організми, які живуть на Землі, їх будову і
життєдіяльність –…
Відповідь: 5, 3, 4, 1, 2.
Привал 8. Заспівай пісню. Команди по черзі співають по одному куплету
пісні, де йде мова про явища природи. На завершення учні моделюють
структурно-логічні схеми «Мій образ світу», які презентують і захищають
перед колективом паралелі класів.
Широку підтримку серед учнів мають такі форми роботи, як екологічна
експедиція в День українського козацтва та польовий практикум у різновікових
групах на екологічній стежці в кінці навчального року, де групи дослідників
літосфери, тропосфери, гідрологів, біологів, метеорологів за тематикою завдань
ведуть наукові спостереження та дослідження і вчаться готувати звіт за
маршрутними завданнями.
Наводимо тематику наукових спостережень та досліджень на екологічній
стежці групи метеорологів.
Тематика наукових спостережень та досліджень групи метеорологів:
1. Атмосфера як природна система Землі. Її склад та структура.
2. Які фактори природи спрацьовують на користь утримання нашою
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планетою атмосферної оболонки?
3. Атмосфера і погода (хмарність, вологість, тиск, вітер, температура,
опади).
4. Метеорологічні
спостереження
та
дослідження
(обладнання
метеорологічної станції, які дослідження проводяться?)
5. Практичні завдання по маршруту екологічної стежини:
− спостереження за зміною висоти Сонця над горизонтом, хмарністю,
напрямком та силою повітряних течій (компас, природний спосіб – гойдання
гілок дерев);
− вимірювання зміни температури по маршруту (контрольні точки,
діаграма в часі);
− вимірювання атмосферного тиску і його зміна від перепаду висот по
маршруту екологічної стежини – барометр (1 мм. рт. ст. на перепад висоти 12 м.
– поясніть цю залежність);
− вимірювання вологості повітря (термометри + психрометрична таблиця);
контрольні точки – діаграма в часі.
6. Які природні фактори впливають на особливості погоди нашого регіону?
7. Зведення й обробка інформації в єдину систему «+» врахування
народного прогностика «=» власний прогноз погоди на найближчий час!!!
8. Прояв ФЗП в атмосферній оболонці нашої планети.
9. Екологічні проблеми нашого регіону.
10. Валеологічні аспекти навчання і виховання у ПРИРОДИ.
Додаток: на зупинках проводяться спостереження та вимірювання –
висоти Сонця над горизонтом, хмарності, напрямку та швидкості вітру,
вологості повітря, температури повітря, атмосферного тиску для побудови
відповідних діаграм.
Педагогічна технологія «Довкілля», її модель позакласної та позашкільної
роботи «Довкілля як школа» живе і працює в нашій школі більше 25 років. Усі
наведені форми роботи об’єднують і забезпечують функціонування двох
найважливіших факторів освітнього процесу – пізнавальна діяльність учнів
поєднується з фізкультурно-оздоровчою. Усвідомлення того, що успіх групи
залежить від кожного її учасника, формує позитивну взаємозалежність, яка
виражається співробітництвом. Формування соціальних навичок відбувається
ще й через постійну зміну лідера групи.
На цих заняттях учителем робиться акцент на управління природнім
освітнім середовищем, а не безпосередньо учнем або групами учнів, що
мотивує і зацікавлює дитину. Така ситуація створює референтну значущість не
стільки вчителя, скільки освітнього середовище, що забезпечує психологічний
комфорт, психічне здоров’я всіх учасників процесу.
Моделювання структурно-логічних схем «Мій образ природи», як основи
образу світу, «Мій образ світу» активно сприяє формуванню цілісної
свідомості, цілісності знань про природу і суспільство, забезпечують розумовий
розвиток дитини. Така технологія в освітньому середовищі є наскрізною і
працює з 1 по 11 клас.
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Андрій Хомич Ляшенко
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА УЧНІВ З ІНТЕГРОВАНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО
КУРСУ «ДОВКІЛЛЯ» 5-6 КЛАСИ
У статті розглядається зміст роботи в освітньому середовищі моделі «Довкілля як
школа», яка наповнює педагогічну технологію «Довкілля» природо відповідним змістом
роботи.
Ключові слова: довкілля як школа, уроки серед природи, дидактично-динамічні паузи,
польовий практикум, образ світу.
В статье рассматривается содержание работы в образовательной среде
модели «Окружающая среда как школа», которая наполняет педагогическую технологию
«Окружающая среда» природносоответствующим содержанием работы.
Ключевые слова: окружающая среда как школа, уроки среди природы,
дидактически-динамические паузы, полевой практикум, образ мира.
The article considers the content of work in the educational environment of the model
«Environment as a school», which fills the pedagogical technology «Environment» with the nature
of the relevant content of work.
Key words: environment as a school, lessons in nature, didactic-dynamic pauses, field
workshop, world image.

УДК [502-044.247:140.8-043.83]:37. 011. 3-052
І. М. Олійник
РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ
У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ СВІТУ ШКОЛЯРІВ
Актуальність дослідження. В Концепції «Нової української школи»
визначені основні напрямки розвитку освіти. На сучасному етапі реформування
освіти в країні особливого значення набуває проблема формування цілісності
змісту і педагогічного процесу його реалізації. Закономірність переходу до
нового типу освіти визначається необхідністю формування в учнів адекватної
сучасному рівню знань картини світу, цілісного світорозуміння і наукового
світогляду, інтеграції особистості в національну та світову культуру. Нова
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освітня парадигма найтіснішим чином пов’язана з інтегративним підходом до
визначення змісту і розробки технологій організації освітнього процесу на всіх
рівнях, від початкової школи до вузівської підготовки.
Сутність інтеграції багатокомпонентного змісту освіти полягає в тому, що
вона дає можливість дитині сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно,
системно і емоційно.
Метою статті є розкриття роль інтеграції знань про природу у формуванні
образу світу школярів, його цілісності та життєствердності.
Виклад основного матеріалу. Знання про природу становлять
природничо-науковий фундамент картини світу сучасної людини. Наявність в
учня поняття цілісності знань про природу світу створює умови для оволодіння
ним основами сучасного природознавства, сучасними методами пізнання
природи; самоорганізацію у конструюванні моделі світу; розуміння своєї ролі у
світі.
Втілення в освітній процес психолого-педагогічних основ формування в
учнів природовідповідного образу світу та його основи − образу природи
відіграє важливу роль у створенні стратегії розвитку життєствердного
суспільства. Це положення підтверджене аналізом філософських (Е. Фромм,
М. В. Попович),
психологічних
(О. М.
Леонтьєв,
С. Л. Рубінштейн,
С. Д. Смирнов), педагогічних (К. Ж. Гуз, В. Р. Ільченко, М. Г. Стельмахович,
А. В. Степанюк, Т. П. Усатенко) досліджень. На основі аналізу останніх
зроблено висновок про необхідність інтеграції знань про природу при
формуванні образу світу учнів.
У стандарті природничо-наукової освіти мінімум знань про
багатоманітність природного середовища подається в комплексі біологічної,
фізичної, хімічної і інших компонентів знань про природу. Засвоюючи їх, учень
має зрозуміти, що світ єдиний і неподільний, що люди умовно розділили знання
про природу на окремі науки, аби полегшити їх опанування і використання.
Обсяг й цілісність наукової картини світу школяра у першу чергу залежить
від змісту освіти та його структурування. Засвоєння знань про природу має
орієнтувати учня на створення ним особистісно значимої системи знань про
природу − образу природи, який удосконалюється з розвитком свідомості
людини і слугує їй «органом», за допомогою якого вона взаємодіє з природою,
перетворює її, усвідомлюючи наслідки своїх дій і відповідаючи за них. Умовою
створення образу природи у свідомості учня є неперервний, такий, що триває
упродовж усього шкільного навчання, процес формування в учнів природничонаукової картини світу як системи знань про природу, заснованої на загальних
закономірностях природи.
Сучасна природничо-наукова освіта має забезпечити синергетичне
самоформування учнем свого образу природи, свого «образу я» у природі, який
забезпечить не тільки йому, а й суспільству виважене, екологічне спілкування із
середовищем життя.
Необхідною умовою формування у школярів наукової картини світу є
досягнення цілісності знань учнів починаючи з початкової школи. Для цього
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необхідне врахування образу світу, що вже склався у дитини до приходу в
школу. Важливим, на нашу думку, є те, що збагачуватися та коректуватися
повинні не фрагментарні знання, а образу світу в цілому внаслідок засвоєння
нових знань об’єднаних у цілісність через інтеграцію знань на основі
фундаментальних закономірностей природи: збереження, періодичності,
спрямованості самочинних процесів [8, 70].
Образ світу, який, згідно педагогічної теорії К. Д. Ушинського, людина
будує самостійно, відображає єдність зв’язків і відносин навколишнього світу.
За словами вченого, він виступає в якості «духовної призми», що переломлює
навколишній світ, який сприймає людина. У відповідності до неї, виробляється
ставлення особистості до світу визначається вибір стратегії поведінки [9].
Образ світу − це суб’єктивна − в розумінні особистісної значимості
картина світу. Вона відображає особливості самої особистості, її внутрішнього
світу, її ставлення до оточуючих.
Образ світу у дитини − це взаємозв’язок образів найрізноманітніших
об’єктів. Від повноти, яскравості і виразності образу залежить поведінкова
орієнтація дитини в конкретній ситуації, активність і вибірковість її дій.
Психологи (Б. Р. Ананьєв, Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, А. У. Петровський,
С. Л. Рубінштейн, Д. І. Фельдштейн) у своїх роботах довели, що «образ», як
форма існування ціннісного ставлення людини до світу, реально регулює
діяльність людини.
Вчені довели, що сприйняте поступає в мозок не в чистому, первісному
вигляді, а лягає на підготовлену схему, яка задана сумою попередніх актів
сприйняття. Свідомість за допомогою органів чуттів завчасно виділяє і розмічає
те, що із оточення передбачається «вмонтувати» в образ світу. З одного боку,
суб’єкт пізнання підсвідомо створює для себе «когнітивну карту середовища»,
яка направляє і робить вибірковим його сприйняття. А з іншого боку, об’єкти
довкілля надають можливості, які можуть бути сприйняті або не сприйняті
суб’єктом.
Образ світу в свідомості дитини твориться синергетично − узгоджуються
попередній досвід взаємодії суб’єкта пізнання і довкілля. Процес формування
образу світу часто здійснюється стихійно відповідно до виявлених нею зв’язків
у середовищі життя, звичок мислення, які найчастіше повторюються в її
діяльності, взаємодіях із об’єктами соціоприродного середовища життя [1]. Цей
образ світу може бути як життєствердним, так і агресивним чи деструктивним −
у залежності від умов навчання учня.
Для того, щоб знання впорядковували образ світу, систематизували
його потрібно розуміти з чого складається образ світу дитини −
«особливий тип світобачення» (В. Зеньківський), і враховувати його
будуючи траєкторію навчання, чіткіше визначити перспективи й
ефективніше організувати освітній простір.
Динаміка формування картини світу у людини характеризується
рухом від міфологічної, філософської, універсально-символічної − до наукової
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картині світу. Обов’язковою умовою оволодіння науковим пізнанням є визнання
безумовної цінності наукових знань, аналізу навколишнього світу в освітній
практиці.
Сучасний школяр вже багато знає з різних джерел. При організації навчання
потрібно враховувати те, що життєвий пізнавальний досвід школяра не «гірше» і
не «краще» досвіду науки, він – інший, з усіма відповідностями і
невідповідностями, єдністю та протиріччями, що випливають з цього.
Стихійний процес формування образу світу − це фаза створення нової (своєї)
реальності, коли йде пошук зразка для наслідування, матеріал для моделювання
майбутнього. По суті, цей світ − міф, який існує в єдиному екземплярі, його
простір мозаїчний; в ньому «панує момент» [5], цей образ іноді дуже
неадекватний дійсності, але, що дуже важливо − цілісний.
Коли дитина йде в школу, її образ світу розвалюється на очах − цілісна
картина світу, яка вже склалася «розпадається» на окремі навчальні предмети і
курси, майже не пов’язані між собою. Школяреві незалежно від наявного у
нього образу світу, пропонується один і той же зміст освіти, у сукупності всіх
його основних компонентів: мотивів навчальної діяльності, знань, умінь,
досвіду творчої діяльності.
Шкільне знання, накладається на ще невпорядкований образ світу, якщо
воно не впорядковує його, то стає ще одним інформаційним потоком. І ця
інформація швидко витирається, виявившись не потрібною в практиці і тому
виникають сумніви в її корисності. І, як наслідок, відбувається збіднення
індивідуального образу світу дитини, її досвід ніби відсувається в сторону, дитина
відчуває себе психологічно дискомфортно, схильною до тривожності. Для дитини
стає очевидним, що вона сама, її життя, внутрішній світ не цікаві педагогу.
Образ світу − це суб’єктивна − в розумінні особистісної значимості
картина світу. Вона відображає особливості самої особистості, її внутрішнього
світу, її ставлення до оточуючих. Необхідною умовою формування у школярів
наукової картини світу є досягнення цілісності знань учнів починаючи з
початкової школи [8].
Інтеграція знань про природу має на меті закласти у школярів основи
цілісного уявлення про природу і сформувати власне ставлення до законів її
розвитку.
Серед концепцій сучасних авторів, що досліджують проблему інтеграції
змісту освіти, потрібно виділити концепцію інтегрованого курсу «Довкілля»
(авт. В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз), в рамках якої основою для об’єднання знань
школярів у цілісну систему виступають фундаментальні закономірності
природи та основи народної педагогіки. Продуктом інтегрованого навчання на
думку авторів курсу виступає життєствердний образ світу «як особистісно
значима системи знань, в основі якої лежать загальні закономірності
(збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану,
періодичності процесів у природі). Життєствердний образ світу в процесі
навчання має формуватися як власний продукт учня, внаслідок неперервного
застосування законів, загальних закономірностей до пояснення властивостей
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об’єктів, явищ дійсності; досягається цілісність свідомості учнів, у них
формується звичка «діяти по закону» [6].
Психологи Ж. Піаже, Л. Занков, В. Давидов довели, що загальні
закономірності природи доступні розумінню дітей з перших років навчання в
школі. Саме тому учням необхідно давати знання про загальні закони природи і
формувати вміння застосовувати їх як ключ до розуміння дійсності,
формування свого світорозуміння − образу світу.
Вплив образу світу на пізнавальну активність учнів, мотивацію навчання,
розвиток інтелекту підтверджений у дослідженні ефективності освітньої
системи «Довкілля».
Побудова моделі світу у свідомості людини потребує поєднання всіх
складових мислення. Інтегративні механізми мислення (минулого і
майбутнього, позитивних і негативних емоцій, предметного, комунікативного і
рефлексивного досвіду, репродуктивного і творчо-продуктивного мислення)
при створенні образу світу об’єднуються в інтегративне мислення вищого
рівня, яке формується в процесі узагальнення на основі закономірностей
природи. Основою формування картини світу та її особистісно значимої
складової − образу світу є розуміння змісту загальних закономірностей, які
об’єднують знання дітей з різних галузей у цілісність.
При вивченні курсу «Довкілля» використовується система методів, що
ґрунтується на дослідженнях видатного педагога Джона Дьюї, який визначав
молодший шкільний вік як період коли дитиною керують природні потяги: до
дослідництва та висновків, конструювання, комунікації, моделювання об’єктів
реального світу. Вчений стверджував, що «знайомство з наукою повинно
відбуватися не з якимось зовсім новим змістом, а як з факторами, вже
включеними в минулий досвід дитини та як з інструментами, за допомогою
яких можна легко та ефективно цей досвід впорядкувати» [4].
При вивченні довкілля школярі спостерігають, досліджують, роблять
висновки, використовуючи особистий досвід, працюють в групах, створюють
моделі, розробляють проекти. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне
уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться
вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін. Завдяки
такій організації навчання у школярів розвиваються так звані наскрізні вміння,
які є спільними для всіх компетентностей: читання з розумінням, уміння
висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення,
здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення,
розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми [2; 3].
Для формування картини світу школяра та її особистісно значимої
складової − образу світу необхідно:
– враховувати образ світу, що вже склався у дитини як матеріал для
моделювання картини світу;
– навчальну діяльність будувати так, щоб збагачувався і коректувався образ
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світу в цілому, а не фрагментарні знання та образи одиничних об’єктів.
Здійснення сутнісної інтеграції: об’єднання знань у цілісність за допомогою
фундаментальних закономірностей природи та основ народної педагогіки;
– використання методів та прийомів навчання, що допомагають
впорядкувати наявний у дітей досвід: спостереження, дослідження,
моделювання, проектна діяльність тощо;
– організовувати освітній простір, де створена можливість дослідження й
конструювання знань (набуття досвіду народження нових ідей, рішень у
спільному обговоренні);
– проведення інтегративних днів, коли уроки різних предметів проводяться
інтегровано у процесі спілкування дітей з довкіллям.
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Ірина Миколаївна Олійник
РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ У ФОРМУВАННІ
ОБРАЗУ СВІТУ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються особливості формування образу світу школярів роль
інтеграції природничо-наукової освіти в цьому процесі. Охарактеризовано образу
світу школярів як особистісно значимої цілісності знань про світ − вихідний пункт і
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результат будь-якого пізнавального процесу. Особливу увагу зосереджено на
важливості врахування образу світу при побудові траєкторії навчання школярів та
ефективної організації освітніього простіру.
Ключові слова: інтеграція, картина світу, образ світу, природничо-наукова
освіта.
В статье рассматриваются особенности формирования образа мира
школьников и роль интеграции естественнонаучного образования в этом процессе.
Охарактеризован образ мира школьников как личностно значимой целостности
знаний о мире − исходный пункт и результат любого познавательного процесса.
Особое внимание сосредоточено на важности учета образа мира при построении
траектории обучения школьников и эффективной организации образовательного
пространства.
Ключевые слова: интеграция, картина мира, образ мира, естественно-научное
образование.
The article examines the features of the formation of the image of the world of
schoolchildren and the role of integration of natural science education in this process. The
image of the world of schoolchildren is characterized as a personally significant integrity of
knowledge about the world − the starting point and result of any cognitive process.
Particular attention is focused on the importance of taking into account the image of the
world when building a trajectory for schoolchildren’s learning and effective organization of
the educational space.
Key words: integration, picture of the world, image of the world, natural science
education.

УДК 373.29(070.432)
Самойленко Оксана Анатоліївна
Марченко Тетяна Володимирівна
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО І
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність теми дослідження. В умовах інтеграції української освіти і
науки у світовий освітній простір, її реформування і становлення на принципах
гуманізму, етно- й дитиноцентризму, здоров’язберігаючого простору й
соціально-адаптивної компетентності важливою проблемою стає підготовка
фахівців, упровадження новітніх прогресивних технологій, цільових науковопедагогічних досліджень і концептуальних засад у практику діяльності
навчальних закладів України. Важливими засадами модернізації вищої
педагогічної освіти є випереджувальне спрямування професійної підготовки
студентів, ліквідація розриву між змістом педагогічної освіти й досягненням
педагогічної науки і практики.
165

Розділ 3. Cучасний погляд на інтеграцію в шкільній освіті

Вагомим внеском у загальні інноваційні механізми реформування вищої
освіти майбутніх учителів школи І ступеня слугує розробка змісту й методики
професійної підготовки з урахуванням новітніх державних стандартів у галузі
дошкільної та початкової освіти, актуалізації найкращого вітчизняного й
адаптації до сучасних умов позитивного світового педагогічного досвіду.
Особливо гострою в руслі реалізації основних пріоритетів сучасної освіти
є проблема підготовки майбутнього вчителя до забезпечення наступності
навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку (Накази).
Практична потреба у її вирішенні стимулює необхідність доповнення змісту
професійної підготовки вчителів у педагогічних закладах вищої освіти (ЗВО).
Очевидно, що успішне розв’язання цієї проблеми сприяє створенню
повноцінного неперервного середовища для навчання, виховання й розвитку
дошкільників і молодших школярів, безпосередньо детермінує забезпечення
дійсної екології й автономії дитинства в межах дотичних вікових періодів,
продукує можливість реалізації наступнісних зв’язків усіх ліній психічного
розвитку дітей на етапі їхнього вступу до школи.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема підготовки вчителя
початкових класів до педагогічної взаємодії з дітьми 6 – 7-річного віку
досліджується в різних наукових аспектах. У контексті нашого дослідження
особливого значення набувають теоретико-методичні основи фахової
підготовки педагогів у вищих навчальних закладах (О. Абдулліна, О. Акімова,
Р. Гуревич, С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Куцевол, О. Пєхота, В. Сластьонін,
В. Шахов, О. Шестопалюк, І. Шоробура та ін.); сучасні засади модернізації
структури і змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів
початкових класів (В. Бондар, М. Вашуленко, А. Коломієць, О. Матвієнко,
С. Мартиненко, О. Савченко, Г. Тарасенко, Л. Хомич, І. Шапошнікова та ін.);
питання реалізації вчителем наступності навчання дітей дошкільного й
молодшого шкільного віку (А. Богуш, О. Кононко, І. Лапшина, Т. Поніманська,
О. Проскура, Т. Степанова, Т. Фадєєва та ін.).
У дисертаційних дослідженнях розкриваються проблеми формування
готовності вихователів до реалізації наступнісних зв’язків між дошкільними
навчальними закладами і початковою школою, інтеграції професійної
підготовки вихователів і вчителів (І.Гончарова «Формування професійної
готовності педагога до забезпечення наступності дошкільної і початкової
освіти», М. Прокоф’єва «Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх
вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів», О. Соколова
«Формування готовності майбутніх спеціалістів з дошкільної освіти до
реалізації наступності в системі «ДНЗ – початкова школа» та ін.).
Згадані дослідження розкривають окремі аспекти педагогічної взаємодії з
дошкільниками й молодшими школярами; проблема підготовки вчителя до
забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого
шкільного віку потребує спеціального наукового пошуку.
Отже, актуальність проблеми магістерського дослідження зумовлена
необхідністю усунення суперечності між новою стратегічною метою
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забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого
шкільного віку й реальним станом готовності майбутнього вчителів до її
досягнення.
Означені суперечності, актуальність їх вирішення для теорії і практики
сучасної освіти зумовили вибір теми магістерського дослідження: «Підготовка
майбутнього вчителя до забезпечення наступності навчання дітей
старшого дошкільного і молодшого шкільного віку».
Розвиток сучасного суспільства, обумовлений науково-технічним
прогресом, вимагає єдності освітньо-виховного процесу, «цілісності і
наступності системи освіти» з метою формування активної, творчої
особистості, здатної до самостійного мислення, оцінки та дій. Саме це
спонукало прийняття Закону України «Про освіту», про Нову українську
школу (НУШ). З метою впровадження засад Нової української школи
розроблено Концепцію, де окреслено організацію безперервного навчання
упродовж 12-и років, а в початковій школі − за двома циклами (адаптаційноігровий і основний). У першому циклі (1-2 класи) пропонується організація
навчання дітей «через діяльність, ігрові методи як у класі, так і поза його
межами», що значно поліпшує здійснення наступності між дошкільною та
початковою ланками освіти [0; 0].
У Законі України «Про дошкільну освіту» (ст.с 6), серед принципів
дошкільної освіти наголошується, що одним із найважливіших є «наступність і
перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою», а у ст. 7
зазначено, що одним із завдань дошкільної освіти є «виконання вимог Базового
компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності
продовжувати освіту» [0, с. 6-7]. На проблемі наступності дошкільної та
початкової освіти наголошується також у Національній доктрині розвитку
освіти. Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків,
педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої
особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень
індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини,
забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні
роки. Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини
продовжується в початковій школі. Підготовка дітей до школи має відповідати
вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини.
У період упровадження Нової української школи однією з
найактуальніших залишається проблема наступності. Успіхи шкільного
навчання суттєво залежать від якості знань та умінь, сформованих у
дошкільному віці, від рівня розвитку пізнавальних інтересів й активності
дитини. Особливого значення наразі набуває проблема визначення загальних
принципів наступності між ступенями освіти. Актуальність її розгляду
викликана розривом наступності зв’язків у цілях і завданнях, змісті та методах,
формах організації навчання.
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Певна роль при цьому відводиться зміні вимог суспільства до якості освіти
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Наступність ‒ багатоаспектне педагогічне явище, визначається як
необхідний зв’язок між явищами; між новим і попереднім, між різними етапами
або щаблями розвитку. Але при всьому цьому сутність наступності полягає в
збереженні тих чи інших елементів цілого або окремих сторін його організації
під час переходу від одного етапу до іншого. Наступність зумовлюється
попередніми етапами, щаблями розвитку, які визначають теперішнє і
орієнтують на майбутнє. Аналіз педагогічного досвіду говорить про
наступність як двобічний процес, в якому на першому ступені освіти
зберігається «самоцінність» дошкільного дитинства і формуються
фундаментальні якості особистості дитини, що стають основою для успішного
навчання в початковій школі.
Історичні аспекти проблеми наступності представлені ідеями науковців
класичної
педагогіки
(А. Дістервег,
Я. Коменський,
Й. Песталоцці,
К. Ушинський). Більшість сучасних учених наступність у навчанні розглядає як
дидактичний принцип, що має універсальне значення для вирішення
суперечностей процесу навчання, його логіки та умов ефективності
(Б. Ананьєв, В. Безрукова, Ш. Ганелін, Н. Гончаров та ін.). Наступність
дошкільної й початкової ланок освіти досліджувалася в працях П. Блонського,
В. Котирло, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського та інших видатних
педагогів ХХ ст. Сучасні дослідження проблеми наступності і перспективності
між дошкільною та початковою ланками освіти стосуються забезпечення
всебічного розвитку старших дошкільників як передумови їх успішної адаптації
до школи [0].
Дошкільний вік є таким, коли формуються найважливіші риси майбутньої
особистості: формування комунікативних умінь, ставлення до довкілля, до
дорослих, ровесників; формується емоційно-моральна сфера, здатність до
співчуття тощо. Незважаючи на це, наступність у дошкільній та початковій
шкільній освіті не має розглядатися як підготовка дитини до навчання. Учителі
молодших класів мають уважно вивчити форми та методи роботи у дошкільних
закладах, щоб зробити перехід дітей від дошкільного закладу до школи
«м’якшим», дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов,
зважаючи на те, що психологічні відмінності між дітьми шестирічного і
семирічного віку є незначними. Повноцінна підготовка дитини до школи
передбачає розв’язання багатьох завдань, пов’язаних з емоційно-особистісним,
пізнавальним і художнім розвитком, формуванням комунікативних навичок,
укріпленням здоров’я дитини тощо. Основи наступності у навчанні мають бути
закладені у стандарти дошкільної освіти саме тому, що дитина у перші роки
життя здатна запам’ятати набагато більше, ніж у наступні [0].
У свій час Я. Коменський розглядав процес навчання як єдиний шлях
пізнання, де наступні нові знання є результатом додавання до уже наявних, до
раніше здобутих. Наступність у навчанні – це процес розвитку учнів шляхом
усвідомлення і взаємодії старих і нових знань, попереднього та здобутого
168

Всеукраїнський освітній форсайт

досвіду. У процесі розвитку розумової і фізичної підготовки дітей збільшується
можливість застосування ними раніше здобутого досвіду. Необхідними
умовами досягнення наступності у навчанні є психологічно й методично
обґрунтована побудова програм і підручників, дотримання послідовності у
викладанні й організації самостійної роботи учнів.
Численні дослідження педагогів і психологів доводять, що наявність у
дитини знань сама по собі ще не визначає успішності навчання. Важливо, щоб
дитина вміла самостійно їх здобувати та застосовувати. Тому головною метою
освітньо-виховного процесу має бути формування у майбутніх школярів
якостей, необхідних для забезпечення їх навчальної діяльності, а саме:
самостійності, ініціативності, обізнаності, творчого самовираження тощо [0].
За даними психолого-педагогічних досліджень, успішне навчання в школі
можливе лише за умови відповідного розвитку фізичної, інтелектуальної та
особистісної сфери дитини. Проблема підготовки дітей до школи та
формування їх готовності до навчання розглядаються з різних позицій. З одного
боку, досліджуються питання, у якому віці починати готувати дитину до
навчання у школі, а з іншого які використовувати методи та засоби для
ефективного впливу на формування зазначеної готовності (Л. Венгер, В.
Котирло, О. Проскура).
Готовність до шкільного навчання передбачає, перш за все, якісну зміну
загального розумового розвитку дитини, формування вміння спостерігати,
аналізувати, порівнювати, узагальнювати явища та події і на цій основі робити
висновки. Представники цього напряму дослідження Л. Виготський,
О. Запорожець, В. Котирло, О. Проскура та ін. зазначають, що головним є
формування у дітей установки на пізнавальну діяльність, а не звичайне
механічне заучування абстрактних знань [0; 0].
Шкільна зрілість фіксує оптимальний рівень готовності 6-річної дитини до
шкільного життя свідомого виконання ролі учня, соціалізації в нових умовах
життя, зрослих фізичних та інтелектуальних навантажень, регламентованої
навчальної діяльності, самостійної поведінки, спілкування з широким колом
нових людей. З проблеми шкільної зрілості відомі дослідження таких учених як
Л. Божович, Ю. Гільбух, О. Запорожець, В. Котирло та ін. Сьогодні
розглядаються як основні три компоненти шкільної зрілості: 1) розумова
зрілість; 2) емоційна зрілість; 3) соціальна зрілість. Шкільну зрілість у
контексті компетентнісної парадигми розглядає О. Кононко. Вона у це поняття
вкладає елементарні уявлення дошкільника, його уміння і навички, найпростіші
форми ціннісних орієнтацій у сферах життєдіяльності «Природа», «Культура»,
«Люди», «Я сам» [0].
Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою метою
мовленнєвого розвитку випускника закладу дошкільної освіти сформованість у
нього комунікативної компетенції, яка є однією з провідних базових
характеристик особистості, що формується на етапі дошкільного дитинства
(А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, О. Кононко, К. Крутій та ін.). Саме тому
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вчені приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення (діамонологічної
компетенції) – важлива умова повноцінного як мовленнєвого, так і
особистісного розвитку випускника закладу дошкільної освіти [0; 0].
Із боку ЗДО наступність виявляється у підготовці дітей до навчання з
урахуванням вимог сучасної початкової школи, а з боку школи у широкому
використанні того, чого дитина набула в ЗДО для успішного навчання, але вже
на вищому рівні. Зважаючи на це, в ЗДО необхідно так організовувати освітню
діяльність, щоб дитина не залишалася байдужою, щоб вона усвідомлювала
важливість одержуваних знань, щоб училася ставити прості гіпотези й
знаходити докази для їх захисту, елементарно аналізувати свою діяльність,
визначати причини невдач і помилок.
На сучасному етапі завдання початкової школи кардинально змінилися.
Якщо раніше основними завданнями навчального процесу було навчити читати,
писати, рахувати, ознайомити з навколишнім світом, то це вже вчорашній день,
що не відповідає сучасним вимогам до навчання молодших школярів. У
Концепції НУШ окреслено запровадження компетентнісного підходу в освітній
процес. Відповідно до цього важливо, щоб дитина змінювалася не лише тому,
що вона набула певних знань і вмінь, але і тому, що ці зміни мають визначатися
характером її діяльності, ставленням до неї, рівнем пізнавальних процесів,
готовністю до самоосвіти і самовиховання, тобто зміни необхідні для її
розвитку. Досягненню цієї мети й сприятимуть умови Концепції Нової
української школи, де виділено десять «однаково важливих і взаємопов’язаних
компетентностей». Кожну з них діти набувають під час вивчення різних
предметів на всіх етапах освіти. Однією із основних компетентностей є
спілкування державною мовою, що передбачає формування в учнів уміння усно
і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та
погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування
мультимедійних засобів), усвідомлення ролі ефективного спілкування [0; 0].
Виходячи з того, що всебічний розвиток усного і писемного мовлення
особистості розглядається як основний стрижень усього освітнього процесу, він
має здійснюватися на основі комунікативно-діяльнісного підходу. Оволодіння
мовою ‒ важлива складова соціокультурного змісту навчальної діяльності, тому
мовна освіта має ставити за мету формування комунікативних компетенцій.
Цій проблемі присвячено низку наукових досліджень і методичних праць,
починаючи ще з дореволюційних часів (Ф. Буслаєва, К. Ушинського, та ін.).
Підвищену увагу до зазначеної проблеми спостерігаємо в українській методиці
20-30-х р. ХХ ст. (праці І. Огієнка, С. Русової, С. Чавдарова). Зокрема, методика
розвитку комунікативного мовлення (хоч і без уживання зазначеного терміна) у
ці роки розроблялася С. Русовою. Особливу увагу проблемі опанування рідною
мовою й мовленням приділяв Іван Огієнко. Він наголошував: «Ступінь
вироблености рідної мови то ступінь зрілості народу й ступінь глибини його
духової культури. Сила нації в силі її культури, тому треба конче дбати про
розвиток рідної мови». Далі автор зазначає, що «мова - то серце народу: гине
170

Всеукраїнський освітній форсайт

мова гине народ» [0]. Упродовж багатьох років дослідження вчених
зосереджувалися переважно на формуванні граматичних категорій і розвитку
мовлення школярів початкової та старшої школи. І це зрозуміло, нема мовлення
без мови і нема мови без мовлення.
Аспекти розвитку мовлення шестирічних дітей у дошкільних закладах
були розроблені А. Богуш (розвиток зв’язного мовлення), Т. Пироженко
(розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей), К. Крутій (активізація
вживання службових частин мови в мовленні), О. Аматьєвою (навчання
виразності мовлення), Т. Постоян (розвиток зв’язного мовлення в процесі
продуктивно-творчої діяльності) та ін.
У дошкільнят формуються вміння вживати у процесі спілкування
насамперед прості речення, а з урахуванням вікових особливостей, складні й
переказування казок. Уже в шестирічному віці діти правильно використовують
різні типи сполучників, дотримуються узгодження між словами (іменників і
прикметників), вживання відмінкових закінчень тощо.
У ранньому віці діти ще недостатньо володіють мовленням і читанням.
Тому необхідно саме з дошкільного і молодшого шкільного віку починати
навчання чіткості й виразності усного мовлення, що створює умови для
оволодіння «живим словом», тобто правильного і вільного спілкування
державною мовою. Варто зазначити, що навчання живого слова (комунікації) є
могутнім засобом розумового розвитку дітей і морального впливу на них як в
школі, так і в сім’ї. Цим засобом необхідно лише вміло навчитися
користуватися. Адже дитина за своєю природою творець, мрійник. Необхідно
надати їй більше світла, повітря, сонця в приміщенні; більше цікавості,
життєрадісності в прийомах учіння, захоплення добрим і прекрасним. Слід дати
дитині самостійність у виборі зрозумілих їй звуків, слів, де б вона могла
застосувати свою багату уяву.
Виразність і збагачення мовлення дошкільнят і молодших школярів
виробляються шляхом спостереження за мовленням педагогів, батьків. На
жаль, надто мало уваги приділяється виразності, усвідомленості та інтонаційній
вишуканості мовлення дітей. Як спілкуються дорослі, так засвоюють
мовленнєві «штампи» діти. Тому дорослі мають працювати як над своїм
мовленням, так і над проблемою формування, розвитку і збагачення мовлення
дітей. Більшість сучасних батьків підміняють розвиток мовлення дошкільника
навчанням грамоті: для них головне навчити свою дитину читати (причому,
чим раніше, тим краще). Однак читання і письмо це певний етап у мовному
розвитку дитини, якому передує велика і серйозна робота на шляху розвитку
усного мовлення дитини. Показником інтелектуального та пізнавального
розвитку дитини дошкільного віку є саме розвинене усне мовлення. Важливими
у процесі розвитку мовлення дітей є діалог і монолог. Як форми зв’язного
мовлення, діалог і монолог нерівномірно формуються в дошкільному віці і
виконують різну роль у житті дитини. Діалог є природним середовищем
розвитку особистості. Дитина з раннього віку вступає в діалогічне мовлення (в
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сім’ї, з ровесниками). Відсутність або дефіцит діалогічного спілкування веде до
різного роду спотворень особистісного розвитку, зростання проблем взаємин з
оточуючими людьми, появи серйозних складнощів в умінні адаптуватися в
різних життєвих ситуаціях. У процесі різнопланового спілкування в ігровій
діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує,
в його цілісності та різноманітності; формує і розкриває свій власний
внутрішній світ, свій образ «Я»; засвоює і створює культурні цінності, виступає
при цьому активним суб’єктом взаємодії.
Найефективнішими з точки зору комплексного розвитку особистості, її
мовленнєвої компетенції є поєднання (інтеграція) трьох різновидів мистецтва:
літератури (казки, вірші, скоромовки, загадки, прислів’я), музики та
образотворчого мистецтва. Ефективності та результативності вихователь може
досягти за таких умов:
– організація творчості дітей, в результаті чого виконання будь-якого
завдання орієнтується на свідоме творче самовираження;
– створення на занятті ігрових ситуацій, що сприяє розвитку образного
мислення та розширенню асоціативного досвіду;
– індивідуальний підхід до кожної дитини;
– організація занять за типом діалогу [0].
Особливе місце в освітньо-виховній діяльності педагогів у ЗДО та
початковій школі належить ігровим технологіям. Важливим у процесі
підвищення рівня довільності мовлення дитини, її уяви, осягненню умовності
правил є сюжетна гра. Діти придумують фантастичні історії та сюжети для ігор.
У ході гри роль підпорядковується правилу, домовленості з партнерами.
Спочатку ігрова поведінка дитини визначається взятою на себе роллю, а потім правилами. Вони стають центром гри, ядром ролі, і це важливо як для розвитку,
так і для підготовки дітей до навчання в школі, яке вимагає від дітей виконання
певних правил, яким має бути підпорядкована вся їх поведінка. Вважливий
розвивальний ефект виникнення пізнавального інтересу, розвиток мислення,
мовлення, кмітливості, розширення понятійного досвіду та самостійності, що
надзвичайно важливо для подальшого навчання має використання різних ігор.
Цікавою для дітей є гра «Назви слово за кінцевою літерою».
У Концепції Нової української школи зосереджена увага на
комунікативній спрямованості навчання. Цей принцип означає, що навчання
дітей з рідної мови має бути спрямоване на оволодіння нею як засобом
спілкування, на засвоєння дітьми навичок розмовної літературної української
мови та вмінь практично їх використовувати відповідно до ситуації
спілкування. Комплексний підхід до розвитку мовлення передбачає вирішення
на одному занятті кількох різних мовленнєвих завдань. Учитель має
пояснювати дітям різноманітність інтонацій людського мовлення. Цьому
навчити за один чи декілька уроків неможливо. Така робота має проводитися
класоводом постійно на усіх уроках [0].
Для вільного володіння усним мовленням необхідна наявність не менш
важливої умови -багатства матеріалу, тобто слів, зворотів мови, стійких
172

Всеукраїнський освітній форсайт

фразеологічних одиниць тощо. Цьому насамперед сприятиме робота над
збагаченням словника дітей, виробленням у них умінь і навичок сполучати ці
слова в речення, щоб вільно й правильно передавати свої й чужі думки.
Як ми вже зазначали, цій проблемі значна увага приділяється і в ЗДО.
Зважаючи на це, важливо, щоб дитина змінювалася не лише тому, що вона
набула якихось знань і вмінь, але і тому, що ці зміни повинні визначатися
характером її діяльності, ставленням до неї, рівнем пізнавальних процесів,
готовністю до самоосвіти і самовиховання, тобто зміни необхідні для розвитку
дитини.
На жаль, не завжди вихователі закладів дошкільної освіти розуміють
завдання перспективності і по-справжньому готують дітей до подолання
труднощів, які їм можуть зустрітися в 1 класі, а вчителі початкових класів не
завжди добре знають вимоги до занять в закладі дошкільної освіти. Завдання
наступності мають розв’язуватися одночасно з обох сторін. Лише за таких умов
можна досягти успіху. Основне завдання педагогів полягає в тому, щоб
створити умови для максимального розкриття індивідуального вікового
потенціалу дітей.
Отже, пріоритетною стає проблема формування мовленнєвої і
комунікативної компетенції як провідного компонента в структурі загальної
підготовки і розвитку особистості. Уже в дошкільному віці слід особливу увагу
приділяти формуванню комунікативних умінь, що допоможе дитині в
майбутньому легше адаптуватися в школі й суспільстві. При цьому школа,
враховуючи основи дошкільної освіти, має забезпечити формування
комунікативної особистості ‒ людини, яка вільно і легко висловлює власні
думки, виявляє високий рівень мовленнєвої культури, дбає про якість свого
мовлення і його вдосконалення.
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Оксана Анатоліївна Самойленко
Тетяна Володимирівна Марченко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО І
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті представлено авторське бачення проблеми підготовки майбутнього
вчителя в умовах Нової української школи. Окреслено умови та шляхи забезпечення
наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.
Ключові слова: майбутні учителі, професійна підготовка, наступність
навчання, дошкільна освіта, початкова освіта, Нова українська школа,
компетенність.
В статье представлено авторское видение проблемы подготовки будущего
учителя в условиях Новой украинской школы. Определены условия и пути обеспечения
преемственности обучения детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста.
Ключевые слова: будущие учителя, профессиональная подготовка,
преемственность обучения, дошкольное образование, начальное образование, Новая
украинская школа, компетеннисть.
The article presents the author’s vision of the problem of future teacher training in the
New Ukrainian school. The conditions and ways to ensure the continuity of education of
children of senior preschool and primary school age are outlined.
Key words: future teachers, professional training, continuity of education, preschool
education, primary education, New Ukrainian school, competence.
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РОЗДІЛ IV
ОСВІТНІ ТРЕНДИ, ЩО РУЙНУЮТЬ
СТЕРЕОТИПИ
УДК 378.018.43:[378.4:61]]-048.23
О. М. Воробйова
Н. П. Куценко
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ФАХОВИХ
МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
Останнім часом Україна й суспільство в цілому переживає складний
період, пов’язаний із заходами боротьби проти пандемії короновірусу. Заклади
освіти у 2020 році вимушені були перейти на довготривалий карантин,
запровадивши дистанційну форму навчання. Через декілька тижнів цього
процесу учасники дистанційного навчання відчули, що така форма освіти має
не лише переваги, але й слабкі місця. Онлайн освіта надає можливість
здобувачам освіти навчатися за гнучким графіком, не будучи прив’язаними до
території, є економічно вигідною. Але можливості проводити дискусії,
критично мислити, обговорювати факти під керівництвом викладача,
спілкуватися виявилися обмеженими. Учасники освітнього процесу опинились
у нових умовах навчання, де головними чинниками ії успішності стала
відповідальність, самоорганізація та самодисципліна. Перед керівництвом,
викладачами та студентами коледжу постало питання, як продуктивно,
системно та результативно організувати ефективне дистанційне навчання.
Проблемним аспектам удосконалення дистанційної освіти приділяється
увага низки дослідників.
Сутність, структуру, зміст самоосвіти, самовдосконалення особитості
засобами навчання обгрунтували в своїх наукових працях Бурлука .,
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Борисенко Н., Гриценко І., Громцева А., Денисенко В., Сидоренко Н.,
Умрик М.
Українськими науковцями у галузі педагогіки та професійної світи
досліджувалися проблемні аспекти дистанційного навчання, серед них
Биков В., Глазунова О., Думанський Н., Кухаренко В., Олійник В. та ін. Серед
зарубіжних дослідників в даній галузі можна виділити Дж. Андерсона,
Ст. Віллера, Т. Едварда.
Педагогічне та інформаційне забезпечення дистанційного навчання
описано в публікаціях Льовінського Н., Мюллера Дж., Парріша Д., Філіпса Р.;
організація освітнього процесу в системі дистанційного навчання в вищих
навчальних закладах досліджена Басовою Н., Жевакіною Н., Лавриненко Л.,
Свиридюком В., Смірновою О. та ін.
Шляхи удосконалення дистанційного викладання конкретизовано у
публікаціях Волошина О., Найдьонова О., Чайки А., Лисого І.
Мета статті – проаналізувавши переваги та недоліки дистанційного
навчання як інноваційної форми навчання, підвищити ефективність викладання
дисциплін загальноосвітньої підготовки здобувачам освіти фахового медикофармацевтичного коледжу.
З цією метою опитано викладачів циклової комісії природничо-наукових
дисциплін фахового медико-фармацевтичного коледжу у кількості 10 осіб та 78
здобувачів освіти. За результатами опитування проаналізовано переваги та
недоліки дистанційного навчання.
Половина опитаних викладачів (5 осіб – 50%) вважають, що дистанційні
лекції, практичні та семінарські заняття мають преваги. Така форма надає
можливість об’єднувати слухачів з різних місць, можливість прослуховувати
лекцію при наявності запису, зупиняти у незрозумілих місцях. Мінусом таких
лекцій є те неможливість запитати у викладача незрозуміле, провести дискусію
за окремими питаннями теми. Також важливо під час онлайн-заняття мати
відео-контакт, без якого лектору не зрозуміти, наскільки уважно слухає студент
лекцію. Окрім того, для підвищення інтересу до свого предмету лектор повинен
володіти сучасною інформацією, демонструвати значні ораторські здібності,
мати зворотний зв’язок під час проведення лекції.
Більшість педагогічних працівників (9 осіб – 90%) підтвердили, що для
підвищення ефективності дистанційних лекцій, практичних та семінарських
занять доцільно робити короткі опитування, що дають змогу обмірковувати
студентам отриману інформацію, активно залучати студентів до засвоєння
лекційного матеріалу. Також ці викладачі визнали, що дистанційне навчання
стимулює їх самих ретельно готуватися до кожного заняття, тому що сучасний
інформаційний простір постійно оновлюється.
Недоліками у онлайн-навчанні усі без винятку опитані учасники
освітнього процесу вважають перебої у роботі інтернет-платформ, інколи
невелику швидкість Інтернету.
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Більшість опитаних здобувачів освіти (54 особи – 69%) вважає
дистанційну форму проведення лекцій прийнятнішою. Недоліками відмічають
проблеми з швидкістю та якістю Інтернету (51 особа – 65%), великий обсяг
інформації, який потрібно опрацювати (74 студенти – 95%). Додатково опитані
респонденти наголосили про такі проблеми, як обмеженість доступу до
коп’ютера, ноутбука (якщо в родинах декілька учасників дистанційного
навчання), непередбачувані сімейні обставини тощо. Також виявилось, що
дистанційна освіта обмежує контроль засвоєння практичних навичок.
У непростий період онлайн-навчання навантаження на викладача значно
збільшилось. Виникла необхідність перевірити великий обсяг домашніх
завдань, виправивши помилки, вести індивідуальне листування зі студентами,
пояснювати помилки студентів і постійно перевіряти рівень засвоєних знань
[2].
Більше половини викладачів (6 осіб – 60%) зазначили, що при оцінюванні
знань для проведення підсумкового контролю, окрім тестових завдань, потрібне
індивідуальне опитування студента онлайн з відео-зв’язком.
Але при опитування студентів виявилось, що вони майже всі вподобали
опитування вивченого матеріалу за допомогою тестування (70 осіб – 90%).
Важливою під час дистанційного навчання є мотивація до навчання, а
викладач повнинен допомагати студенту її підвищувати.
Ті умови, у яких зараз опинились заклади освіти, потребують зусиль
педагогічних працівників постійно підвищувати професійну компетентність, а
здобувачів освіти – бути відповідальними та організованими у виконанні
завдань, вміти працювати з різними джерелами інформації [4].
Але не всім студентам однаково легко вдається демонструвати такі риси.
Це залежить від темпераменту, рівня відповідальності, самоорганізованості,
вміння планувати свою діяльність. Отже, на онлайн-навчанні, як і на заняттях у
стінах закладу освіти, частина студентів вчасно опрацьовують матеріал,
активно беруть участь у обговореннях, інша частина вивчає новий матеріал
повільніше. Можна сказати, що частка пасивних у навчанні студентів із
впровадженням дистанційного навчання зросла, тому що при безпосередньому
контакті викладача і студента зацікавити студента легше, ніж зробити це
дистанційно [6].
Під час дистанційного навчання викладачі коледжу поєднують синхронне
(у режимі відео-конференцій) і асинхронне навчання (потребує самостійного
планування виконання завдань або планування за допомогою викладача,
дедлайнів). Усі опитані респонденти схиляються до думки, що
найефективнішим є змішане дистанційне навання, під час якого надається
підтримка студентам у синхроні, водночас, деякі речі найкраще робити в
асинхроні. Це надає можливість здобувачам освіти самостійно планувати своє
навчання, виходячи з різних умов.
Дані, отримані нами під час опитування, в цілому майже не відрізняються
від даних, отриманих під час опитування українських викладачів і студентів [3].
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Для здобувачів освіти цінність освіти в фаховому медикофармацевтичному коледжі полягає не лише в отриманні кваліфікації. Навички
лідерства, роботи в команді, розвиток соціальних якостей особистості мають
велике значення для формування майбутнього фахівця та становлення
особистості.
Отже, високі результати навчання залежать від якості проведених занять,
методик дистанційного навчання, відпрацьованих у період карантину. В
майбутньому вони можуть успішно використовуватись у освітньому процесі в
змішаному форматі. Але для якісної підготовки майбутніх спеціалістів
обов’язковими все ж таки є аудиторні заняття, особливо у навчанні майбутніх
медичних працівників. Це важливо для розвитку нашого суспільства, його
майбутнього [3].
Висновки.
1. Половина опитаних педагогічних працівників та здобувачів освіти
віддають перевагу дистанційній формі лекційних, практичних та семінарських
занять.
2. Для кращої ефективності онлайн-лекцій потрібно включати невеликі
опитування студентів, застосовувати інші форми інтерактивної участі
студентів.
3. Дистанційна форма навчання ефективна при поєднанні синхронного і
асинхронного навчання.
4. У формуванні навичок самоосвітньої діяльності студентів фахового
медико-фармацевтичного коледжу є мотивація, педагогічне стимулювання та
науково-пошукова діяльність, що сприяє розвитку їх самоосвітньої
компетентності як майбутнього конкурентноспроможного фахівця.
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Наталія Петрівна Куценко
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ФАХОВИХ МЕДИЧНИХ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
Зміст даної статті відтворює сучасний стан, проблеми та перспективи
дистанційного навчання в умовах карантину в фаховому медико-фармацевтичному
коледжі Української медичної стоматологічної академії. Проаналізовано переваги
та недоліки дистанційного навчання.
Ключові слова: освітній процес, дистанційне навчання, самоосвітня
діяльність,
ефективність
освіти,
інформаційні
ресурси,
професійна
компетентність, самоосвітня компетентність.
Содержание данной статьи отображает современное состояние, проблемы и
перспективы дистанционного обучения в условиях карантина в профессиональном
медико-фармацевтическом колледже Украинской медицинской стоматологической
академии. Проанализированы преимущества и недостатки дистанционного
обучения.
Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционное обучение,
самообразовательная деятельность, эффективность образования, информационные
ресурсы,
профессиональная
компетентность,
самообразовательная
компетентность.
The content of this article demonstrates the current state, problems and prospects of
distance education in quarantine conditions at the Professional Medical and
Pharmaceutical college of the Ukrainian Medical Dental Academy. There are analyzed the
advantages and disadvantages of distance learning.
Keywords: educational process, distance learning, self-educational activity,
educational efficiency, information resources, professional and self-educational
competences.
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УДК 159.99
Д. Є. Гордієвський
Н. В. Драч
Н. В. Мурзаєва
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ. НОВІТНІЙ ПІДХІД ІЗ
ЗАПРОВАДЖЕННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК
Одним із провідних завдань сучасної освіти в Україні є формування
освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я
[1, с.112], що в свою чергу передбачає формування лідерських навичок у
здобувачів освіти.
Вирішення
цього
завдання
передбачає
науково-психологічне
обґрунтування змісту і методів освітнього процесу, спрямованого саме на
розвиток лідерських компетентностей. У зв’язку з цим є усвідомлення гострої
потреби у створенні та реалізації особистісного підходу до учня як одного з
основних принципів організації роботи по розкриттю потенціалу справжнього
лідера. Особистісно орієнтована освіта спрямована на повноцінну реалізацію
цих завдань. Такий підхід поєднує виховання та навчання в узгоджений процес
допомоги, підтримки, соціально-психологічного захисту, розвитку дитини,
підготовки її до життєтворчості. Провідним гаслом такої педагогічної системи
можна визначити звернення дитини до вчителя – девіз педагогіки Монтессорі:
«Допоможи мені це зробити самому».
Сучасне життя висуває суспільний запит на виховання особистості,
здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати
оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Проблемі
формування лідерських навичок в освіті нині присвячено досить велику
кількість
досліджень:
В. Г. Кремень,
І. А. Зязюн,
С. А. Бараннікова,
B. І. Загвязинский,
М. В. Кларін,
Г. М. Коджаспарова,
В. Я. Ляудіс,
А. М. Моісєєв, І. П. Підласий, Л. С. Подимова, С. Д. Поляков, А. І. Пригожін,
В. І. Рибакова,
В. О. Сластьонін,
С. О. Сисоєва,
П. І. Щедровицкий,
А. В. Хуторской та ін. [5, с.12]. Ученими обгрунтовано теоретичні положення
щодо інновацій, розкрито основні поняття (інновація, нововведення,
інноваційний процес та ін.), структура інноваційного процесу, виділено етапи
впровадження інновацій в умовах школи. Систематизація нововведень,
інновацій запропонована в роботах К. Ангеловскі, Н. В. Горбунової,
A. В. Лоренсова, М. М. Поташника Н. Р. Юсуфбекова [3, с.115] та ін. Критерії
оцінки інноваційної діяльності у загальноосвітній школі досліджені
Д. Л. Бенькович, B. М. Нікітіним, А. Р. Тімербулатовою та ін. Дослідники
проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, І. М. Дичківська,
В. Журавльов, В. Загвязинський, Е. Ф. Зеер, Н. Р. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.)
[2, с. 98] прагнуть співвіднести поняття нового в педагогіці з такими
характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Так,
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В. І. Загвязинський вважає: нове в педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи,
технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не
використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи освітнього
процесу, які несуть у собі прогресивне зерно, що дає змогу в ході зміни умов і
ситуацій ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти [4, с. 63].
Специфічними особливостями інноваційного навчання майбутніх лідерів є його
відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної
переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних
ситуаціях, готовність навчатися протягом життя. Розвиток системи і змісту
навчання в сучасному світі відбувається в контексті глобальних освітніх
тенденцій, серед яких науковці [3, с. 116] виділяють: масовий характер освіти
та її неперервність як нова якість; значущість освіти для індивіда і суспільства;
орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;
адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; орієнтація
навчання на особистість, забезпечення можливостей її саморозкриття і
самореалізації.
Виявлені тенденції свідчать, що головною функцією освіти є формування і
розвиток лідерського потенціалу людини. Освіта має забезпечити кожному, хто
навчається, широкі можливості для здобуття таких умов розвитку та підготовки
до життя: знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню
наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери
майбутньої практичної діяльності; досвіду комунікативної, розумової,
емоційної, фізичної, трудової діяльності, що передбачає формування основних
інтелектуальних, трудових, організаційних і гігієнічних умінь та навичок,
вміння комунікувати та розвивати навички вирішення міжособистісних
конфліктів, необхідних у повсякденному житті, а також для формування
свідомої позиції громадянина, здатного вирішувати не тільки особисті пробеми,
а й брати активеу участь у житті суспільства, продовженні освіти та самоосвіти;
досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних
здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах соціальноекономічного та науково-технічного прогресу; досвіду суспільних і
особистісних відносин, які готують молодь до активної участі в житті країни,
створення сім’ї, планування особистого життя на основі ідеалів, моральних та
естетичних цінностей сучасного суспільства на макрорівні інновації зачіпають
зміни в усій системі освіти і призводять до зміни її парадигми. На мезорівні
інновації спрямовані на зміни в освітньому середовищі регіону, у конкретних
навчальних закладах. При цьому йдеться в основному про створення нових
навчальних закладів на базі нових концептуальних підходів. Сьогодні можна
виділити чотири основні типи навчальних закладів:елітарні, кон’юнктурні,
експериментальні та традиційні [2, с. 11]. На мікрорівні інновації спрямовані на
створення нового змісту як окремого курсу, так і блоку курсів (наприклад,
екологічних чи гуманітарних); або на відпрацювання нових способів
структурування освітнього процесу; або на розробку нових технологій, нових
форм і методів навчання. Перший етап – ініціація нововведення і прийняття
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рішення про необхідність впровадження новацій певного типу. Ініціація може
бути викликана до життя внутрішнім спонуканням лідера організації. Як це і
було зроблено в Щербанівському ліцеї, де успішно викладається інтегрований
курс «Культура добросусідства», мета якого не тільки зменшити навчальне
навантаження за рахунок спільних тем з географії, історії, народознавства
тощо. Під час викладання цього курсу здобувачі освіти можуть
відпрацьовувати навички ефективної взаємодії, пробувати себе в ролі лідера,
розвивати навички вирішення конфліктів. Такий підхід є нормою стратегії
інновацій та аналітичної роботи щодо її впровадження. Подібні нововведення
схвально сприймаються всіма учасниками освітнього процесу. За допомогою
мультимедійних систем можливо побудувати ефективну систему контролю і
перевірки знань. Індивідуалізація тестування учня дозволяє вчителю виступати
партнером учня у навчанні, піти від масовості орієнтирів на середнього учня до
індивідуальної перевірки знань. Такий вид тестування дозволяє не тільки
перевірити знання учнів, а й використати тести з навчальною метою.
Підвищується ефективність уроку шляхом використання засобів інформаційнокомунікативних технологій, що визначається активністю учнів і інтенсивністю
навчально-виховного процесу, результативністю та досягненнями у пошуководослідницькій діяльності. Розробка і підготовка презентацій дозволяє сприяти
розвитку продуктивного мислення, організовувати взаємодію учнів під час
вирішення проблем і завдань на основі ІКТ. Наприклад, готуючи презентації до
уроку-захисту бізнес-планів, учні повинні були самостійно отримувати
інформацію та оперувати нею, проявити фантазію та знайти нестандарті
підходи та ідеї в розв`язанні завдання. Вони повинні були сформулювати
проблему, дослідити її, застосовуючи набуті знання, ставити питання,
здобувати нові знання і вміння, використовуючи їх у конкретній життєвій
ситуації. А це одна з особливостей творчого мислення. Великі можливості для
розвитку інтелектуальної сфери через інформатизацію навчання є в позаурочній
діяльності.
Підготовка до турнірів і олімпіад, інших інтелектуальних змагань, сприяє
виявленню і розвитку креативного мислення учнів, здатних пізнавати нове,
знаходити розв`язки в нестандартних ситуаціях. Використання інформаційнокомунікативних технологій сприяє підвищенню ефективності такої діяльності,
дає змогу індивідуалізувати процес підготовки, пізнання нового. Не просто
сприйняття готової інформації, а її осмислення, аналіз та критичне сприйняття.
Дослідження того чи іншого питання розвиває у учнів вміння виділяти
головне, абстрагуючись від другорядної інформації, робити висновки.
Технології, які дозволяють за допомогою комп`ютера інтегрувати, обробляти,
відтворювати різні середовища, моделювати процеси і явища дають можливість
розвивати продуктивний тип мислення. Ліцеїсти працюють з різноманітною
додатковою літературою, опрацьовують інформацію з мережі Internet,
узагальнюють, аналізують матеріал навчального процесу. Питання цих
інтелектуальних змагань викликають потребу сформулювати власні гіпотези, і
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хоча реальність існування деяких з них наука і відхиляє, але цікавий саме підхід
учнів до пояснення певних явищ. Так, вивчаючи питання «Чи може
туристичний бізнес бути прибутковим?», ліцеїсти змогли переглянули та
критично осмислили велику кількість інформації, що дало змогу не тільки
провести порівняльний аналіз прибутковості європейського та українського
професійного туризму, а й зробити висновки та висловити ідеї щодо
поліпшення стану професійного туризму в Україні.
Вивчаючи питання «Продаж землі» ліцеїсти розглянули його економічне
підґрунтя, висловили власні думки щодо доцільності продажу землі
сільськогосподарського призначення на Україні. Таким чином, вільний доступ
до інформації, який забезпечує інформатизація освіти, не тільки дає можливість
учням набути певних знань та навичок, а й допомагає їм сформувати власну
життєву позицію. Для окремої людини, фахівця успішність професійної
діяльності є основною в забезпеченні її самоствердження й самореалізації.
Неуспішність у професійній сфері, за даними багатьох дослідників, порушує
стан внутрішнього здоров’я людини, призводить до стійких стресів, депресії, і
навіть може викликати прояв асоціальних дій. Тому призначенням системи
професійної орієнтації повинна бути не лише підготовка учнівської молоді до
вибору майбутньої професії, а й формування у старшокласників спрямованості
на майбутній професійний успіх як домінантного вектора суб’єкта
професійного самовизначення особистості [2, с. 261]. Відомі психологи
О. О. Ящишин та С. Я. Карпіловська в своїх дослідженнях акцентують увагу на
тому, що ефект профорієнтаційної роботи зі старшокласниками підвищується
за певних умов. До цих умов належать:
а) побудова профорієнтаційної роботи на основі врахування вікових
особливостей учнів;
б) конструювання пізнавального профорієнтаційного матеріалу на основі
принципів системності, послідовності й наступності;
в) застосування активних методів навчання та виховання в
профорієнтаційній роботі;
г) реалізація творчих зв’язків класного керівника з батьками і вчителямипредметниками.
У Щербанівському ліцеї формування спрямованості старшокласників на
майбутній професійний успіх і його реалізацію у навчально-виховній роботі
базується на таких концептуальних засадах:
– організація інформаційного середовища, яка передбачає оформлення
профорієнтаційного куточка, підготовка матеріалів з профорієнтації,
оформлення листівок, буклетів, проспектів, слайдів, плакатів та ін.
– використання засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення,
Інтернет, бібліотеки);
– співпраця з обласною службою зайнятості;
– залучення до профорієнтаційної роботи батьків учнів та випускників;
– включення у зміст навчальних та профільних предметів інформації
профорієнтаційного характеру;
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– психологічний супровід вибору старшокласниками професії;
– виховна робота (години спілкування, очно-заочні екскурсії на
підприємстства, у вищі навчальні заклади, зустрічі з представниками різних
професій);
– співпраця з національним університетом «Полтавська політехніка».
Робота в цьому напрямі проводиться всім педагогічним колективом, який
має певні традиції у цієї діяльності і вагомі результати. Проте, постійне
бажання вдосконалити процес формування лідерських компетентностей учнів із
використанням сучасного європейського досвіду, вимагає від педагогів
постійного пошуку нових підходів у наданні освітніх послуг, удосконалення і
розширення міжнародних зв’язків, проведення якісної просвітницької роботи
щодо необхідності впровадження принципів школи молодого лідера.
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Наталія Володимирівна Драч
Наталія Володимирівна Мурзаєва
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ. НОВІТНІЙ ПІДХІД ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК
В статті розглянуто шляхи формування компетентностей майбутніх лідерів,
спираючись на досвід викладання курсу «Культура добросусідства» у
Щербанівському ліцеї та проведення профорієнтаційної роботи.
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В статье рассмотрены пути формирования компетенций будущих лидеров,
опираясь на опыт преподавания курса «Культура добрососедства» в Щербановском
лицее и проведения профориентационной работы.
Ключевые слова: лидерство, профориентация, культура добрососедства.
The article considers the ways of forming the competencies of future leaders, based on
the experience of teaching the course «Culture of Good Neighborliness» in Shcherbani
Lyceum and conducting career guidance work.
Key words: leadership, career guidance, culture of good neighborliness
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Л. В. Зімакова
О. Ю. Тупиця
КООПЕРОВАНЕ НАВЧАННЯ
В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку
вітчизняного суспільства актуальним постає підготовка молодого покоління до
кооперованої діяльності. За умов пандемії для життєдіяльності особистості
стало характерним дистанційність, ізольованість, закритість, усамітнення тощо.
На нашу думку, це негативно впливатиме на процеси соціалізації, зокрема
комунікації. Освітні заклади України повинні спрямувати свій педагогічний
пошук не тільки на запровадження ІКТ, дистанційних засобів навчання, але й
технології кооперованого навчання. Актуальним це стає для вітчизняних
закладів дошкільної освіти та початкової школи, які в умовах пандемії
продовжують активно працювати і спроможні з малих років привчати дітей до
спільної діяльності, співробітництва, спільного навчання, комунікації.
Для забезпечення активної міжособистісної взаємодії дітей, доцільно
впроваджувати технологію кооперованого навчання у ЗДО. Ця технологія
забезпечує активну взаємодію учасників кооперацій (груп) задля досягнення
спільної мети, при цьому декілька кооперацій можуть брати участь у спільному
процесі або процесах об’єднаних спільною метою. Увага акцентується на
групову взаємодію, збагачення життєвого і пізнавального досвіду дітей,
проживання в міжособистісному спілкуванні, використання здобутих раніше
знань, умінь та навичок в різноманітних видах мовленнєвої активності.
Останні дослідження і публікації. Ґрунтовні дослідження використання
технології кооперованого навчання як ефективної форми організації колективу
були здійснені вченими: Е. Аронсон, Д. Джонсон, Р. Джонсон, С. Каган,
А. Осборн, Р. Славін, К. Сміт, Дж. Хопкінс. Велика кількість сучасних
досліджень українських педагогів (К. Баханов, Г. Фрейман, О. Пометун,
Л. Пироженко) присвячена вивченню інтерактивних технологій, які відіграють
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значну роль у підвищенні якості засвоєння знань дітьми, спрямованих на
розвиток особистості, зокрема її комунікативних здібностей.
Цілі статті – висвітлити актуальність кооперованого навчання в закладах
освіти України, схарактеризувати деякі його моделі та структури,
продемонструвати ефективність під час формування комунікативної
компетенції старших дошкільників у закладі дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із різновидів
інтерактивних педагогічних технологій є коопероване навчання. Коопероване
навчання є добре відомою моделлю навчання у середній та вищій школі
багатьох країн, насамперед США. Саме у американській педагогічній думці
виник і поширився цей термін, відповідно, було розроблено теоретичне
обґрунтування моделі. Таку ефективність кооперованого навчання дослідники
пов’язують з теорією соціальної взаємодії і взаємозалежності (Ж. Піаже,
Л. Виготський, К. Левін та ін.) і мотиваційною теорією А. Маслоу та
численними дослідженнями конструктивістської психології та педагогіки [1; 2;
3; 5].
Теорією та впровадженням кооперованого навчання в Україні займаються
такі науковці, як Т. Кошманова, Л. Пироженко, О. Пометун та ін. Коопероване
навчання є сучасним інтерактивним підходом до освітнього процесу у рамках
педагогіки співробітництва, це освітня технологія, яка включає в себе багато
конкретних предметних технологій, методів та прийомів; «це форма (модель)
організації навчання у малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою»
[1, с. 22].
О. Пометун та Л. Пироженко виділяють декілька структурних елементів
кооперативного навчання, а саме: позитивну взаємозалежність членів групи;
особисту взаємодію, що стимулює діяльність; розвиток навичок
міжособистісного спілкування та спілкування в невеликих групах; обробка
(аналіз, опрацювання) результатів діяльності групи [1, с. 23-25]. У процесі
діяльності й спілкування суб’єкт реалізує три основних функції: комунікативну,
перцептивну й інтерактивну, об’єднує у своєму складі три основних групи
вмінь, або здатностей: комунікативно-мовленнєву, соціально-перцептивну,
інтерактивну.
Узагальнення результатів вивчення літературних джерел щодо тлумачення
комунікативної компетентності дали змогу розглядати її як готовність
ефективно взаємодіяти зі співрозмовником, раціонально використовувати
внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у
визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. Згідно з метою
кооперованого навчання, спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням є
запорукою ефективної співпраці та досягнення спільної мети.
Отже, О. Пометун пропонує наступне твердження кооперованої діяльності
– це організація навчання учасників об’єднаних спільною навчальною метою у
парах чи малих групах. Коопероване навчання відкриває для дітей можливості
співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення
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кожної людини до спілкування, сприяє досягненню дошкільниками більш
високих результатів опанування змістом освіти [7]. Кооперована навчальна
діяльність сприяє формуванню у дітей позитивного ставлення до навчання,
розвиває вміння пристосовуватись до умов роботи в групі та забезпечує високу
загальну активність колективу. Воно дає можливість всім учасникам активно
працювати на занятті, застосовувати на практиці уміння активного слухання,
сприяє виробленню спільної думки в ситуації менш напруженій ніж робота у
великій групі. Невимушена обстановка в малій групі сприяє розвитку навіть у
сором’язливих дітей навичок міжособистісного спілкування. Висловлення
думок дає їм змогу відчути їхні власні ресурси та зміцнити їх. Крім того,
коопероване навчання вчить дітей уникати конфліктних ситуацій при
вирішенні спірних питань, стимулюють роботу командою. Результати його
застосування показують, що учасники, які мають можливість спільно
працювати, вчаться швидше і більш ефективно, оцінюють набутий досвід більш
позитивно [4;5].
Існує кілька варіантів моделі кооперованого навчання:
1. STAD (Student teams - Achievement divisions, у перекладі «команди учнів
бригади для підвищення результатів»). Вихователь поділяє колектив на групи
по чотири дитини в кожній. Всі групи мають змішаний склад – кожна
складається з хлопчиків і дівчаток з різними здібностями. Спочатку вихователь
пояснює матеріал, проводить інструктаж, а потім учасники розпочинають
роботу над поставленими завданнями. Педагог повинен прагнути до того, щоб
матеріал був зрозумілий і засвоєний усіма учасниками кооперацій. Завдання
учасники виконують індивідуально. Результати вираховуються у порівнянні з
попереднім середнім результатом цього ж учасника. Результати
підсумовуються для підрахунку командного результату. Команди, яким
вдається набрати необхідну (згідно з встановленими критеріями) кількість
оцінок (фішок, тощо), отримують винагороду.
2. TGT (Teams – Games – Tournament, букв, у перкладі «команда – гра –
турнір»). Створення команд здійснюється на тих же принципах, що і при
використанні моделі STAD. За тією ж схемою відбуваються пояснення педагога
і командна робота для забезпечення засвоєння матеріалу, проте замість
індивідуального виконання завдань, відбувається турнір, в ході якого учасники
змагаються з членами інших команд і заробляють очки для командної
скарбнички.
3. Метод «американської мозаїки» (англ. Jigsaw). При цьому підході
вихователь поділяє колектив на команди. Кожна команда отримує завдання
вивчити певний матеріал, що складається з розділів за кількістю учасників.
Кожен член команди призначається відповідальним за вивчення якого-небудь
одного розділу. Члени різних команд, які отримали той самий розділ,
збираються разом і працюють в так званих експертних групах, розбираючи
детально свою частину завдання. Потім учасники повертаються з експертних
груп в свої команди і по черзі вчать своїх товаришів того, що вивчили самі.
Мотивація полягає в тому, щоб уважно слухати і підтримувати членів своєї
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команди, створюється за рахунок того, що повідомлення товариша по команді –
єдиний доступ до навчального матеріалу. Крім того, у будь-якого є власний
стимул для того, щоб точно і детально представляти свій матеріал, оскільки він
несе відповідальність за те, як цей матеріал засвоять інші учасники команди.
Також, виокремлюють структури кооперативного навчання: «Думай –
працюй у парі – ділись», «Кажи та переключайся», «Кути», «Навчання разом»,
«Команди – ігри – турніри».
«Думай – працюй у парі – ділись» – кооперована структура, в якій
партнери особисто думають про питання (справу, ситуацію, ідею тощо), потім
обговорюють це з іншим учасником.
«Кажи та переключайся» – кооперована структура, в якій партнери
послідовно дають відповіді на запитання за сигналом (інтервали зміни ролей
часом непередбачені). Після того як тема дискусії визначена, перший партнер
починає давати відповіді на запитання або висловлювати власну точку зору з
даної теми. Інший партнер у цей час уважно слухає. За сигналом ролі
змінюються. Тоді другий партнер відповідає, а перший уважно слухає. Коли
відбувається зміна, обов’язковим завданням для другого партнера є
продовжити (або закінчити) спрямування думки першого партнера перед тим,
як представити нові ідеї.
«Кути» – кооперована структура, що дає можливість учасникам вибирати
та обговорювати окремі виміри теми. Щоб полегшити діяльність, різні аспекти
теми розташовують у визначених кутах кімнати. Потім кожен учасник обирає
окремий аспект відповіді на запитання педагога та слідує до відповідного кута.
Наприклад, припустимо, що імена різних персонажів з оповідання або казки
розташовані в кожному куті. Вихователь може запитати: «Який твій улюблений
персонаж?» й у вибраному куті учасники пояснюють причини їхнього вибору.
«Кути» – це спосіб колективного навчання, що вимагає від учасників
здійснювати вибір, шукати обґрунтування свого вибору та практикуватися в
уважному вислуховуванні інших точок зору.
«Навчання разом» полягає в тому, що члени команди в маленьких
різнорідних групах працюють разом для виконання спільних навчальних
завдань.
«Команда – ігри – турніри» – кооперована структура, у процесі якої члени
команди разом засвоюють навички навчальної діяльності, а потім
індивідуально застосовують ці навички у змагальній грі. Специфічно, що
різнорідні кооперована команди (змішані групи, що включають дітей з різним
рівнем знань, різними здібностями) формуються для того, щоб вивчити або
порівняти знання дітей, які вони отримали раніше. Після цього учасники груп
створюють однорідні змагальні команди (групи з різними здібностями) для
того, щоб змагатися у грі, яка базується на навчанні. Як правило, гра полягає в
тому, що учасники обмінюються запитаннями та відповідями. Кожний учасник
команди набирає очки за кожне запитання, на яке він дав правильну відповідь.
Після змагання учасники повертаються до їхніх кооперованих команд, маючи
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власні індивідуальні відзнаки. Кожна кооперована команда підраховує
загальний командний рахунок, – таким чином визначається командапереможець. «Команда – ігри – турніри», окрім того, що вони забезпечують
можливості кооперованого навчання, сприяють також і розвитку соціальних
навичок [6].
На основі аналізу технології кооперованого навчання, можна
стверджувати, що створення кооперацій спонукає дітей до міжособистісної
(міжгрупової) комунікації, формує у дітей відповідальність за інших учасників,
сприяє побудові стосунків з однолітками, забезпечує особистісне зростання.
За умови правильної організації та керівництва кооперованою діяльністю,
можна очікувати такі результати роботи: підвищення самооцінки; збільшення
досягнень; збільшення соціальної підтримки; доречної поведінки; навичок
кооперації; внутрішньої мотивації; зростання активності; кращого ставлення до
ЗДО, вихователя; самоконтролю. Більшість педагогів уникають кооперовану
роботу, тому що бояться загубити контроль над групою, вважають, що діти
будуть займатися своїми справами, замість того, щоб виконувати завдання, але
це хибна думка. Натомість, групова робота може бути виснажливою для
педагога й не одразу принести очікувані результати. Навіть коли діти вже
активно працюють у групах, педагог мотивує виконувати великий обсяг
роботи. Діти потребують керівництва педагога, який у будь-яку хвилину має
надати групі потрібну допомогу.
Тому, на нашу думку, поділ дітей на кооперації є ефективною
альтернативою, заміною групових занять, які у свою чергу мають більший
контроль зі сторони педагога, а діти виступають як слухачі та виконавці
настанов та вказівок дорослого. З метою забезпечення комунікативного
розвитку дітей старшого дошкільного віку, формування самостійності,
здатності до самооцінювання доцільно давати дітям свободу вибору в реалізації
конкретних завдань. Потрібно, щоб дитина відходила від шаблонного мислення
і була готова продукувати креативні рішення та нести за них відповідальність.
Проаналізувавши стан та перспективи реалізації кооперованого навчання,
ми дійшли висновку, що дана технологія недостатньо використовується в
освітньому процесі ЗДО, хоча повинна бути адаптована зважаючи на її
переваги щодо формування комунікативної компетентності старших
дошкільників.
Технологія реалізовувалася у групі дітей старшого дошкільного віку
«Калинка». Під час проведення заняття було використано метод кооперованого
навчання «американська мозаїка».
Згідно з яким, ми розділили дітей на кооперації (групи), які за складом
були різнорідні. Забезпечили позитивну взаємозалежність у групі, делегування
лідерства, в результаті чого, кожна дитина змогла відчути відповідальність за
свою команду. Під час заняття між учасниками відбувалася постійна
комунікація. Педагог виступав у ролі спостерігача.
У контрольній групі в цей час проводилися звичайні групові заняття з
розвитку мовлення старших дошкільників.
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Аналізуючи хід проведення формувального етапу експерименту в
досліджуваних групах, отримали наступні дані: наведемо приклад виконання
завдань за кооперованою технологією навчання Іллею К. зі старшої групи
«Калинка», що показав високий рівень комунікативної компетентності. Під час
виконання завдання по розучуванню вірша за мнемотаблицею разом із іншими
учасниками команди Ілля активно вступав у взаємодію, під час пояснення
завдання дивився на партнерів по спілкуванню, йому була притаманна
доброзичлива інтонація, жести, міміка. Ілля послідовно пояснював дітям як
виконувати мовленнєві дії під час опису за мнемотаблицею.
Під час виконання завдання «Поясни учасникам команди послідовність
виконання дій малювання за трафаретом» Анастасія С. показала середній рівень
комунікативної компетентності. Вона зверталася до дітей без особливих
емоцій, засоби спілкування були однобічні, наявні невербальні засоби
спілкування. Загалом, Анастасія впоралася із поставленим завданням: навчити
учасників команди малювати за трафаретом, але, починаючи опис послідовних
дій проведення художньої діяльності, не дивилась у бік партнерів по
спілкуванню, не вводила їх в об’єкт своєї уваги, це свідчить про вияв також і
низького рівня сформованості комунікативної компетентності.
Денис К. під час виконання завдання «Майстерні журналісти» по
навчанню учасників правильній побудову діалогу під час знайомства з
незнайомою людиною погано орієнтувався в поставленому завданні; інтонації,
жести, міміка, усмішка були виражені недостатньо; неправильно розумів стан,
поведінку співрозмовника, в результаті, не зміг зорієнтуватися на аналізі
поведінки людини, не зрозумів завдання, не звертав уваги на прохання
співрозмовника, продовжував розповідати далі. Тому згідно отриманих даних,
можемо стверджувати, що Денис проявив низький рівень сформованості
комунікативної компетентності.
Спостереження за самостійною комунікативною діяльністю старших
дошкільників експериментальної групи на початку формувального етапу
нашого дослідження свідчать, що більшість із них не достатньо вступали у
взаємодію з партнерами по спілкуванню. Згодом деякі діти почали активно
вступати у взаємодію, проявами чого були поява усмішки, репліки «на мою
думку», «я вважаю». Наголосимо, що спочатку експерименту вихованці
зверталися один до одного без особливих емоцій лише згодом у мовленні
з’явились елементи, які несуть емоційне навантаження з позитивним знаком
(усмішка, зменшувально-пестливі суфікси в словах, виразність інтонацій).
Після проведення формувального експерименту було проведено повторне
встановлення рівня комунікативних властивостей спілкування старших
дошкільників на занятті з розвитку мовлення старших дошкільників. З цією
метою було використано ті ж самі методи, що й під час констатувального етапу
експерименту.
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Таблиця
Порівняльна характеристика результатів констатувального та
контрольного етапів експерименту
Рівні

Констатувальний етап

Контрольний етап

ВР

СР

НР

ВР

СР

НР

«Калинка» (ЕГ)

18,3%

11,11%

70,59%

43,7%

37,3%

19%

«Капітошка» (КГ)

18,3%

11%

70,7%

18,4%

40,6%

41%

Порівнюючи дані таблиці, констатуємо, що в експериментальній групі
високий рівень комунікативних властивостей спілкування старших
дошкільників зріс на 25%, середній – зріс на 26,19%, а низький рівень знизився
на 51,59%. Щодо контрольної групи, то в ній показники високого рівня
залишились на то самому рівні, середній рівень зріс на 29%, а низький знизився
до 29%. Згідно з даними можна констатувати позитивні результати проведеної
роботи, а саме діти розширили та закріпили знання про морально-етичні
уявлення та взаємини з іншими людьми (зокрема однолітками), з’явилося
бажання брати участь у спільній діяльності з однолітками.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Завдяки реалізації
технології кооперованого навчання на занятті з розвитку мовлення старших
дошкільників поступово набула етапності, послідовності, ініціативності,
позитивного сприйняття діяльності. Вони почали зацікавлено шукати нові
варіанти побудови діалогу, що дало педагогам змогу підкріпити практичну
роботу різними прийомам співробітництва: вказівкою, заохоченням,
зверненням до досвіду дитини. Крім того, зросла ініціативність дітей активно
вступати у взаємодію. Діти почали виявляти цікавість до партнера по
спілкуванню. Отже, дані експериментального дослідження, що засвічують
позитивну динаміку у формуванні комунікативної компетентності старших
дошкільників, дозволяють стверджувати, що реалізація технології
кооперованого навчання на занятті з розвитку мовлення є дієвим засобом під
час формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного
віку.
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КООПЕРОВАНЕ НАВЧАННЯ
В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті висвітлено актуальність кооперованого навчання в закладах освіти
України, схарактеризовано деякі його моделі та структури, продемонстровано
ефективність «американської мозаїки» під час формування комунікативної
компетенції старших дошкільників у закладі дошкільної освіти.
Ключові слова: коопероване навчання, співробітництво, комунікативна
компетенція, дитина дошкільного віку.
В статье освещены актуальность кооперированного обучения в
образовательных учреждениях Украины, схарактеризовано некоторые его модели и
структуры, продемонстрирована эффективность «американской мозаики» при
формировании коммуникативной компетенции старших дошкольников в учреждении
дошкольного образования.
Ключевые слова: кооперированое обучение, сотрудничество, коммуникативная
компетенция, ребёнок дошкольного возраста.
The article highlights the relevance of cooperative learning in educational institutions
of Ukraine, describes some of its models and structures, represents the effectiveness of the
“American mosaics” in the formation process of the communicative competence of senior
preschoolers in preschool education.
Key words: cooperative learning, cooperation, communicative competence, preschool
child.
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УДК 796.071.2Станіславський:[373.5.016:62/64
Є. О. Колісник
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ
ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ В ТЕАТРАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
К. СТАНІСЛАВСЬКОГО
Постановка проблеми в загальному вигляді. На етапі переходу до нових
освітніх стандартів, зорієнтованих на розвиток ключових компетентностей,
Міністерство освіти і науки України разом із небайдужою громадськістю та
освітянами здійснило оновлення навчальних програм трудового навчання для
учнів 5-9-х класів, увівши наскрізні вміння: доносити думку, критично
мислити, логічно захищати свою позицію, ініціативності, емоційного інтелекту,
роботи в команді та творчості [4].
Успішність оволодіння учнями наскрізними вміннями, які визначають
рівень розвитку особистості, залежить від переконливості, яскравості і живості
тих образів, на яких будується урок трудового навчання, що є провідним у
театральній педагогіці. Тому, в нашій науковій статті ми виходимо з гіпотези,
що
використання на уроках праці елементів театральної педагогіки
розвиватиме в учнів образне мисленнями, сприятиме навчанню творчості.
Останні дослідження і публікації. Проблемі розвитку особистості
засобами театральної педагогіки присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних
дослідників: В. Абрамян, Б. Брехт, Є. Вахтангов, А. Дафф, П. Єршов, І Зязюн,
А. Макаренко, Дж. Маккроскі, В. Мейєрхольд, А. Мейлі, Н. Пушкар, Н. Середа,
К. Станіславський, та ін.
Водночас питання на рівні універсального наукового впровадження
елементів театральної педагогіки у трудове навчання з метою розвитку
особистості учнів досі залишалося відкритим. Напрацювання сучасних
досліджень в галузі театральної педагогіки є психолого-педагогічним
підґрунтям для обґрунтування цілісного підходу до розвитку особистості учнів
у трудовому навчання.
Метою статті є визначення теоретико-методичних засад дослідження,
обґрунтування цілісної системи методів розвитку особистості засобами
театральної педагогіки у трудовому навчанні учнів основної школи.
Виклад основного матеріалу. Створення творчого самопочуття учнів
шляхом створення творчої атмосфери засобами театральної педагогіки
виступає передумовою досягнення творчого клімату в учнівському колективі.
Ця концепція втілена у системі театральної педагогіки К. Станіславського,
якою
розкриваються
шляхи
свідомого
оволодіння
підсвідомим,
мимовільним процесом творчості, розвитку не лише акторської творчості,
а й людської творчості взагалі [3]. Концепція розвитку творчих здібностей
особистості К. Станіславського, спираючись на об’єктивні закони
психології і фізіології, розкриває принципи театральної дії і закони
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творчості. Він прийшов до висновку, що дії актора на сцені здійснюють
зворотній вплив на його почуття. Такий особистісний підхід в театральній
педагогіці дає можливість розкрити індивідуальні, неповторні риси
кожного учня, вчить бачити їх в оточенні.
Розкриттю індивідуальних, неповторних риси кожного учня сприяє
концепція
особистісного
підходу
в
театральній
педагогіці
К. Станіславського, коли дії актора на сцені здійснюють зворотній вплив
на його почуття. Основним методом в театральній педагогіці є метод
фізичних дій [3], цікавий тим, що передбачає розвиток властивостей
пізнавальних психічних процесів особистості школяра. Умілі трудові дії,
які демонструються і контролюються вчителем, зосереджують увагу учнів,
поступово підводять до емоційного стану, що виховує пізнавальний інтерес до
трудового навчання [5, с. 96]. Вміння вчителя здійснювати своїми моторними
(руховими) діями педагогічний вплив на учнів викликає в останніх потребу в
оволодінні трудовими прийомами, які демонструються. Для цього вчителю
праці необхідно оволодіти «біомеханікою» рухів (В. Мейєрхольд [1]), яка
передбачає формування координації моторної поведінки, уміння володіти своїм
тілом..
У праці «Робота актора над собою» [3] К. Станіславський запропонував
ефективний метод створення творчого самопочуття шляхом фізичних дій, які
при правильному їхньому здійсненні здатні рефлекторно вплинути на психічні
процеси і викликати відповідні почуття. Особливості такого методу для
стимуляції творчого смопочуття і інтересу до навчально-трудової діяльності
(«манки» – термін К. Станіславського) виявляються в тому, що оновлене
сприйняття свого педагогічного завдання вчитель трудового навчання
може збагатити за рахунок підключення навчального матеріалу з
елементами театралізації, спорідненого до програмного за образноемоційним впливом.
Метод історичних паралелей [3], особливістю якого є емоційно-логічне
порівняння уявлень, властивих різним історичним епохам і періодам розвитку
суспільства. Таке порівняння сприяє ефективному вирішенню поставлених
завдань, як при засвоєнні теоретичних знань з предмета, так і через
забезпечення глибокого розуміння комунікативного боку навчального процесу.
Драматизація подій історії науки, техніки та технологій, фактів (за змістом
програми трудового навчання) сприяє формуванню в школярів громадянської
самосвідомості, досвіду дружнього спілкування з однокласниками і
колективного інтелектуальної та естетичної праці, уміння знімати нервове
напруження, фізичні та психічні утиски.
Розв’язуючи надзавдання, як один із принципів К. Станіславського, учень
працює над відбором історичного матеріалу із життя та діяльності
винахідників, учених-дослідників різних епох і країн, над режисурою
самодіяльної міні-вистави, виразністю образа, засобів і методів акторської
техніки. Прагнучі оволодіти вагою глядацької аудиторії на уроці сам учень197
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актор «заряджається» творчою увагою, в результаті чого продумує не тільки
композицію міні-вистави, а й декорацію епохи, костюм, його атрибути,
акцентацію монологічного і діалогічного мовлення та ін.
Використання методу зміни рольових позицій (я – глядач, я – діюча особа, я
– я, я – інший) сприяє розвитку гнучкості мовленнєвої поведінки учня,
мобільному самовизначенню у новій ситуації. Рольовий моделюючий
підхід дозволить зняти страх перед помилкою у школярів. Опановуючи
цей метод, учень навчається «входити» у ситуацію іншого учня, тим самим
уточнюючи уявлення про його стан та корегуючи свій вплив [2]. З
допомогою вправи «Діалоги» в учнів розвивається творче мовленнєве
самопочуття у спілкуванні: один учень обґрунтовує, захищає, відстоює,
наприклад, викладені в його проекті ідеї щодо будови і принципу дії
об’єкту проектування, а інший школяр виступає в ролі опонента, який
може критично оцінювати або схвалювати висловлені ним думки. Потім
партнери міняються ролями. Такі інсценування з жорстко заданими
характеристиками спілкування сприяють усвідомленню школярами його
конфліктних сторін, отриманню досвіду активної протидії, гнучкого
реагування на конфлікту ситуацію.
Метод дієвого аналізу, за К. Станіславським, – це спосіб навчання
навичкам вольової поведінки. У трудовому навчанні використання цього
методу необхідно при побудові логіки уроку з метою формування
комунікативної культури школяра. Застосування методу дієвого аналізу
(переклад головної ідеї на мову дії, тобто її розкриття шляхом вирішення ланки
проблемних ситуацій) в організації навчального процесу дозволяє керувати
емоційним планом уроку, вчасно змінювати плани дії, враховуючи
втомлюваність школярів, режисирувати інтригу уроку.
Кожен із розглянутих методів і засобів театральної педагогіки має
специфічну спрямованість на розвиток певних складових акторських умінь,
водночас певним чином впливаючи й на розвиток інших компонентів
особистості школяра.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Обґрунтовано методи
системного використання засобів акторського мистецтва на уроках трудового
навчання, спрямовані на розвиток властивостей пізнавальних психічних
процесів особистості школяра:методи фізичних дій, створення творчого
самопочуття, історичних паралелей, зміни рольових позицій, дієвого аналізу.
Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо вивчення
теоретико-методичних засад впровадження елементів театральної педагогіки в
педагогічну діяльність учителів трудового навчання та технологій Результатом
цього стане формування здатності вчителів до творчої комунікативної взаємодії
та професійних умінь управляти собою.
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Євгеній Олегович Колісник
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ
В ТЕАТРАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ К. СТАНІСЛАВСЬКОГО
У статті розглядаються теоретико-методичні засади концепції особистісного
підходу в театральній педагогіці К. Станіславського. Обґрунтовується цілісна
система методів розвитку особистості засобами театральної педагогіки у
трудовому навчанні учнів основної школи
Ключові слова: трудове навчання, театральна педагогіка, методи розвитку
особистості.
В статье рассматриваются теоретико-методические основы концепции
личностного подхода в театральной педагогике К. Станиславского. Обосновывается
целостная система методов развития личности средствами театральной
педагогики в трудовом обучении учащихся основной школы
Ключевые слова: трудовое обучение, театральная педагогика, методы
развития личности.
The articles consider the creation of a universal scientific and dietary system of
formation of civic responsibility of primary school students in labor training on the basis of
proven practical conceptual approaches.
Key words: civil responsibility, methods of labor training, formation.
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С. В. Королюк
ЯК УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ВРЯДУВАННІ ДОПОМОЖЕ
РОЗВИВАТИ КОМПЕТНТНОСТІ УЧНІВ, БАТЬКІВ, ПЕДАГОГІВ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Нові зміни, що відбуваються в
освіті у зв’язку з прийняттям законів України «Про освіту» (2017) та «Про
повну загальну середню освіту»(2020), спричинили перегляд особливостей
взаємодії у системі загальної середньої освіти, зокрема, щодо діяльності органів
громадського врядування.
Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації
дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в
управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та
установчими документами закладу освіти. Згідно з Законом України «Про
повну загальну середню освіту» у закладі освіти можуть діяти:
– органи самоврядування працівників закладу освіти;
– органи учнівського самоврядування;
– органи батьківського самоврядування.
Також у закладі можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих
документів закладу освіти інші органи громадського самоврядування учасників
освітнього процесу (ст. 27, п. 3.). При цьому, у діяльність будь-якого органу
громадського самоврядування закладу освіти не мають права втручатися
представники іншого органу громадського самоврядування цього закладу
освіти (п. 4.).
Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким
присвячується ця стаття. Вищим колегіальним органом громадського
самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу
закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з
уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів
самоврядування - за наявності).
Учнівське самоврядування створюється й діє з метою формування та
розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів,
пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини,
добробуту, здорового способу життя тощо. (Ст. 28, п.1.).
Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема
на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих
(робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також
вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського
самоврядування.
Органи учнівського самоврядування мають право:
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– брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу,
науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;
– проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні,
просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх
проведення перед керівництвом закладу освіти;
– брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі
освіти;
– вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні
плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
– через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з
усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.
Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти
є загальні збори трудового колективу закладу освіти (Ст. 29, п.1).
Загальні збори трудового колективу:
– розглядають та схвалюють проект колективного договору;
– затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
– визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень
комісії з трудових спорів;
– обирають комісію з трудових спорів.
Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу
освіти.
Батьківське
самоврядування
здійснюється
батьками
учнів
як
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення,
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених
законодавством та статутом закладу освіти (Ст.30, п.1).
Які ж компетентності спроможні розвивати учасники освітнього процесу
шляхом участі в органах громадського врядування?
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів, статистичною обробкою даних. Перший
том Рамки компетентностей для культури демократії [2], яку одностайно
схвалили європейські міністри освіти на постійній конференції в Брюсселі у
квітні 2016 року, містить модель компетентностей, яку мають засвоїти учні для
ефективної участі в культурі демократії та мирного співіснування з іншими у
культурно багатоманітних демократичних суспільствах.
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Ці компетентності поділяються на чотири категорії: цінності, ставлення,
вміння, знання та критичне розуміння. Відповідно до цієї моделі, вважається,
що особа діє компетентно в демократичній культурі, якщо ефективно і
належним чином відповідає на вимоги, виклики або можливості, які виникають
у демократичних та міжкультурних ситуаціях, завдяки мобілізації та активізації
кількох або всіх 20-ти компетентностей. Тож, беручи участь в роботі органів
врядування, учасники матимуть змогу розвивати пропоновані компетентності.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, підсумуємо, що
дає участь учнів, батьків, педагогів у роботі органів врядування? На наш
погляд, це:
– відкритість закладу;
– увага до потреб та інтересів усіх учасників освітнього процесу;
– відповідальність кожного;
– довіра у стосунках;
– спільні обговорення важливих питань;
– спільне прийняття рішень;
– запобігання корупції;
– активність учасників освітнього процесу;
– відсутність тиску згори;
– розбудова партнерства;
– сприйняття нового, впровадження новацій;
– командна робота;
– ініціативи «знизу»;
– зростання іміджу закладу;
– участь в демократичних процесах;
– відчуття захищеності;
– зниження рівня конфліктності;
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– повага один до одного;
– усвідомлення власної ролі в ефективності роботи закладу;
– формування громадянських компетентностей в учасників освітнього
процесу.
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Світлана Вікторівна Королюк
ЯК УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ВРЯДУВАННІ ДОПОМОЖЕ
РОЗВИВАТИ КОМПЕТНТНОСТІ УЧНІВ, БАТЬКІВ, ПЕДАГОГІВ
У статті розглянуто підґрунтя, мету та особливості створення й діяльності в
закладі освіти органів громадського самоврядування. Представлена модель
компетентностей для культури демократії, що сприяє розвитку громадянських
компетентностей в учасників освітнього процесу; визначено переваги для закладу і
його учасників діяльності органів врядування.
Ключові слова: органи самоврядування, громадське самоврядування,
компетентності, модель компетентностей.
В статье рассмотрены основы, цели и особенности создания и деятельности в
учебном заведении органов общественного самоуправления. Представленная модель
компетенций для культуры демократии, способствует развитию гражданских
компетентностей у участников образовательного процесса; определены
преимущества для учреждения и участников деятельности органов управления.
Ключевые слова: органы самоуправления, общественное самоуправление,
компетентности, модель компетенций.
The article discusses the foundations, goals and features of the creation and activities
of public self-government bodies in an educational institution. The presented model of
competencies for a culture of democracy contributes to the development of civic
competencies among participants in the educational process; identified the benefits for the
establishment and participants in the activities of management bodies.
Key words: self-government bodies, public self-government, competencies,
competence model.
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УДК 373.5.042-048.56:62(070.432)
Т. В. Куратнік
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Сучасна система освіти переживає період глобальних змін з погляду
методів, інформаційного змісту та освітнього простору. Найближче
двадцятиліття стане епохою радикальних перетворень. Зростаюче розмаїття
джерел знань та розширення доступу до них відкриває додаткові можливості
для навчання.
Очевидним є той факт, що за останнє десятиліття суспільство змінилося,
зазнали змін і запити людей та корпорацій на освіту ,важливі корективи внесла
пандемія, що зумовило трансформування безпосередньо самої системи освіти.
Сьогодні в освіті широкого поширення набувають різні види і форми
освіти, що є провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її
творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростанням
професійної компетенції, удосконаленням раніше здобутих знань, умінь і
навичок. Нові умови вимагають нових підходів.
Сьогодні кожному педагогу важливо усвідомити завдання підготувати не
учнів-формалістів, які здатні лише відтворювати набуті в процесі навчання
знання, але таких, що вміють творчо мислити, зіставляти та аналізувати факти,
аргументовано захищати власну точку зору. Вони повинні мати достатню
теоретичну підготовку, яку б уміли реалізувати на практиці в житті та для
подальшого навчання. Для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення
їх особистих та суспільних інтересів, учителю необхідно володіти методиками,
які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають творчі
здібності, спрямовані на формування ключових життєвих компетентностей
учнів. Досягнути цих завдань можливо тільки за умови інноваційного, творчого
підходу до процесу навчання.
Таким чином, ми можемо говорити про те, що сучасні виклики сприяли
трансформації освітнього процесу та формуванню нових освітніх трендів,
зокрема у напрямку технологічної освіти. Розглянемо більш детально основні з
них.
Тренд №1. Навчання впродовж життя. Світ не стоїть на місці,
розвиваються технології, з’являють нові винаходи, і, відповідно, нові
можливості. Важливою умовою для життя в суспільстві є швидка адаптація до
нової інформації, вміння навчатися та засовувати набуте у практичній діяльності.
Уперше поняття «навчання впродовж життя» («lifetime learning»)
з’явилось у роботах британських учених на початку ХХ століття. А вже
наприкінці 90-х Європейський Парламент і Рада Європи взяли цю
концепцію за основу нової освітньої політики, щоб допомогти майбутнім
фахівцям навчитися підлаштовуватися до умов змінного ринку праці.
Це означає, що навчання не може припинитися після закінчення
навчального закладу. Позаяк, якщо професії майбутнього зазнають змін,
працівник, який готовий швидко вчитися, завжди буде конкурентоспроможним.
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Саме з цих причин ідея навчання впродовж життя входить до ключових
компетентностей, визначених у законі «Про освіту», яким керується НУШ.
Тепер навчання потрібне не лише, щоб знати, але й щоб вміти знайти необхідні
знання і знати, як вчитись.
Стрімкий розвиток технологій спричинює практичне впровадження цього
тренду у технологічну освіту. Постійно з’являють нові конструкційні
матеріали, відповідно вникають новітні технології їх обробки, що вимагає
самоосвіти та самовдосконалення від учасників навчального процесу (як
учителя так і учня). Адже, володіння сучасними технологіями – шлях до
конкурентоспроможності на ринку праці, як у процесі реалізації виробу так і у
його виробництві.
Тренд №2 Змішане навчання. Вимушений перехід від традиційного до
дистанційного навчання, спричинений пандемією, сприяв впровадженню в
освітній процес технології змішаного навчання. Термін «змішане навчання» (в
англомовній літературі − blended або hybrid learning) має різні визначення у
літературі. Загалом це − поєднання офлайн- (або особисто, «на місці») та
онлайн-навчання у різних пропорціях[2].
На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної
системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати
нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального
процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі
матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на
групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того,
відбувається це у класі чи дистанційно.
За змішаного навчання відмінною також є роль вчителів. Тут вони –
фасилітатори навчального процесу. Тобто, люди, які організовують колективне
обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми
вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета вчителів − не оцінити
учнів під час опитування, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес
та допомагати у разі потреби. Так вчителі перестають бути просто
спостерігачами і займають роль менторів.
Наприклад, під час виконання навчального проєкту, учні можуть
опрацьовувати теоретичну частину вдома, переглядаючи відео та вивчаючи
супровідні матеріали, виконуючи творчо-пошукові завдання. Після цього на
уроці з учителем та однолітками індивідуально виконувати виготовлення
власного виробу або працювати у групах над практичною реалізацією проєкту.
Тренд №3. STEM- освіта. Сьогодення об’єктивно стикається з дефіцитом
спеціалістів, обізнаних у науковій сфері, здатних брати участь у інноваційних
процесах і забезпечити стабільний розвиток суспільства у майбутньому [3].
Сучасне навчання – це не просто передача знань від учителя до учнів, це
спосіб розширення свідомості молодого покоління і формування вмінь, які
можна застосувати у житті. Компетенції сформовані на різних навчальних
предметах повинні об’єднуватись у систему, що зможе бути використана як
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основа для подальшого неперервного самостійного навчання протягом життя.
Одним із актуальних на сьогодні напрямів інноваційного розвитку освіти є
STEM – орієнтований підхід до навчання. Акронім STEM (від англ. Science –
природничі науки, Technology – технології, Engineering – інженерія,
проектування, дизайн, Mathematics – математика) визначає характерні риси
відповідної
дидактики,
сутність
якої
виявляється
у
поєднанні
міждисциплінарних практико орієнтованих підходів до вивчення природничоматематичних дисциплін [3]. Саме ці напрями лежать в основі фундаментальної
освіти. При цьому математика, фізика, хімія, технології (трудове навчання)
вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення відіграє
практичне застосування отриманих знань з різних предметів у процесі
практичної діяльності. Такий підхід у викладання технологій дозволяє
використовувати набуті знання STEM дисциплін при реалізації учнями
творчих, соціальних, екологічних, науково-дослідницьких проєктів.
Тренд №4. Здоров’язбережувальна технологія навчання. На сьогодні
питання збереження здоров’я усіх учасників навчального процесу є одним із
пріоритетних. Не тільки тому, що більшість навчального часу діти проводять з
використанням гаджетів, що має негативний вплив на учня, але й зумовлене
пандемією.
Мета здоров’язбережувальної технології – забезпечити благополуччя і
здоров’я наших учнів, виховавши у них культуру здоров’я: правила здорового
образу життя в конкретних умовах; формування уміння навчатися, турбуючись
про своє здоров’я; психологічний комфорт, емоційна активність, використання
роботи двох півкуль головного мозку (логічне і творче мислення).
Реалізація поставленої мети відбувається за рахунок створення учителем
комфортного освітнього середовища під час уроку: дотримання норм
тривалості заняття, створення позитивного психологічного мікроклімату,
проведення хвилинок здоров’я (руханки, гімнастика для очей, йога, релаксація,
кольоротерапія, артерапія). Важлива роль відводиться пропаганді здорового
образу життя через реалізацію відповідних навчальних проєктів ( виготовлення
захисної маски, іграшки-антистрес).
Тренд №5 Формувальне оцінювання. Важливі принципи сучасного уроку
– активність і свідомість. Здорова дитина мотивована на успішне навчання,
дослідницьке ставлення до життя, увагу до свого внутрішнього стану. Та без
допомоги вчителя учню складно навчитися керувати собою. Саме єдність цілей
вчителя і дитини веде в кінцевому підсумку до певних результатів, коли кожен
учень може дати оцінку своєї діяльності на уроці. Це викликає в дітей почуття
радості і своєї значущості[5].
Навчання й оцінювання – нероздільні процеси. На наших очах змінюються
підходи до оцінювання результатів навчання: від накопичення оцінок у журналі
та фіксації рівня знання-незнання, уміння-невміння, до прагнення побудувати
процес навчання на засадах педагогіки партнерства, компетентнісного
підходу.
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Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають
оцінюванням для поліпшення навчання. Це інтерактивне оцінювання
учнівського прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів,
здійснюючи постійний зворотний зв’язок: «Чого я навчився за урок? Що для
мене залишилося нез’ясованим? Які запитання я б поставив учням, якби був
учителем?»
Позитивно налаштований учитель пропонує учневі допомогу у
виконанні завдання. Чим більше інформації отримує вчитель про те, що
учні знають, як міркують, що вчать і як, тим більше має можливостей для
корегування процесу.
Для учня формувальне оцінювання слугує рекомендацією до дії, а не
педагогічним вироком. Такий підхід сприяє підвищенню навчальної
мотивації й самостійності учнів, зокрема, у процесі проєктно-технологічної
діяльності. Формувальне оцінювання допомагає учителю спрямувати
результативність практичної діяльності учнів (виявлення та коригування
недоліків у роботі, метод похвали, створення ситуації успіху) на досягнення
високої успішності реалізації проєкту.
Сучасна освіта перебуває на етапі реформації та змін, спричинених з однієї
сторони стрімким розвитком суспільного прогресу, з іншої – пандемією, яка
внесла власні корективи у процес навчання школярів. Запропоновані освітні
тренди спрямовані на переорієнтацію освіти на таку, що відповідає вимогам
сучасності та веде до успішного майбутнього підростаючого покоління.
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Тетяна Вікторівна Куратнік
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Сучасна освіта перебуває на етапі ключових змін, спровокованих відповідними
вимогами суспільства. У статті визначено сучасні тренди технологічної освіти,
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орієновані на відповідність запитам сьогодення, спричинених пандемією та
стрімким науково-технічним прогресом.
Ключові слова: трансформація освіти, освітні тренди, технологічна освіта,
навчання впродовж життя, змішане навчання, STEM освіта, здоров’язбережувальна
технологія, формувальне оцінювання.
Современное образование пребывает на этапе ключевых перемен, вызванных
соответствующими требованиями общества. В статье названы современные
тренды технологического образования, ориентируемые на соответствие
требованиям современности, обусловленных пандемией и бурным развитием научнотехническим прогрессом.
Ключевые слова: трансформация образования, тренды образования,
технологическое образование, учеба на протяжении жизни, смешанное обучение,
STEM образование, технологии, способствующие сохранению здоровья,
формирующее оценивание.
Modern education is at the stage of key changes provoked by the relevant
requirements of society. The article identifies current trends in technology education,
focused on meeting the demands of today, caused by the pandemic and rapid scientific and
technical progress.
Key words: education transformation, educational trends, technological education,
lifetime learning, blended learning, STEM education, health technology, formative
assessment.
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Н. І. Курмишева
СОЦІАЛЬНЕ ТА СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ
ОСВІТНІЙ ТРЕНД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Нині в освіті України відбуваються
докорінні зміни. Реформування галузі в напрямку розбудови Нової української
школи, навчання в умовах пандемії, термінове освоєння і використання нових
ІТ-ресурсів та інструментів не тільки дітьми, але і педагогами, і батьками
здобувачів освіти, включення останніх у безпосередній освітній процес
приводять до суттєвих освітніх трансформацій. Поширюються нові освітні
тренди, що відображають нові акценти в освітній діяльності.
Ключовим ресурсом освітнього соціуму є учасники освітнього процесу, які
здатні ефективно і продуктивно використовувати освітні інновації для
особистого розвитку, розвитку команди (класу, родини, шкільної спільноти),
розвитку закладу освіти, громади, а отже – всього українського суспільства.
В умовах швидкісного поширення цифрових технологій змінюються й
освітні тренди, врахування яких дозволить закладам освіти вносити корективи
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у свою діяльність [7]. Одним із таких трендів, на думку автора статті, є
соціальне та спільне навчання.
Останні дослідження і публікації. Аналіз фахової наукової літератури
показав, що питання освітніх трендів не набуло широкого обговорення. Все ж
воно стало предметом вивчення Н. Морзе, О. Андрущенко, О. Скубашевської та
ін.
О. Кононенко, Л. Гриневич, В. Кремень та ін. досліджували тенденції
розвитку державної освітньої політики в Україні; Т. Кристопчук, К. Балабанов,
Т. Десятов, Т. Хоменко, О. Локшина, С. Коваленко, О. Огієнко, А. Сбруєва –
відносно країн Європейського Союзу. О. Острутинська, М. Умрик вивчали
освітні тренди, пов’язані з розвитком цифрологізації суспільства. О. Соколюк,
О. Тишкова розглядали включення у освітній процес мережних соціальних
сервісів. Н. Софій, Л. Сибір, Ssivas, Hattie&Donoghue досліджували
організаційний менеджмент спільного навчання.
Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким
присвячується стаття. Однак питання соціального та спільного навчання як
важливого освітнього тренду Нової української школи залишається
дослідженим недостатньо.
Метою статті є дослідження питання соціального та спільного навчання
як важливого освітнього тренду Нової української школи та можливостей
подальшого його використання у освітньому процесі закладів дошкільної,
загальної середньої, позашкільної та післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток українського
суспільства на гуманістичних і демократичних засадах, коли людина
вважається найвищою соціальною цінністю, вимагає врахування психологопедагогічних аспектів у всіх галузях господарювання, і першочергово – в освіті.
Сучасна теорія і практика педагогічного менеджменту набуває особливого
значення. Системний аналіз психолого-педагогічного змісту та структури
менеджменту освіти потребує досліджень, які вказали б місце освітніх трендів
та їхніх функцій у загальній системі та процесах управління закладом освіти.
Особливо гостро постає це питання у Новій українській школі, що працює на
принципах дитиноцентризму, умотивованості учителя, педагогіки партнерства.
У цьому контексті надзвичайно важливим видається питання організації та
реалізації соціального та спільного навчання, яке можна вважати трендовим у
освіті світу.
Світовий економічний форум в Давосі (2020) визначив ТОП 10 м’яких
навичок, які будуть необхідні представникам абсолютно усіх професій у світі
до 2025 року:
– аналітичне мислення та інноваційність;
– активне навчання та навчальні стратегії;
– комплексне вирішення проблем;
– критичне мислення та аналіз;
– креативність, оригінальність та ініціативність;
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–
–
–
–
–

лідерство і соціальний вплив;
використання, моніторинг і контроль технологій;
проектування технологій та програмування;
стійкість, стресостійкість та гнучкість;
аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей [8].
Порівняймо їх із тими, що вважалися необхідними Людині-2020:
 комплексне багаторівневе рішення проблем;
 критичне мислення;
 креативність;
 уміння керувати людьми;
 взаємодія з людьми;
 емоційний інтелект;
 формування власної думки та прийняття рішень;
 орієнтованість на клієнта / споживача;
 уміння вести переговори;
 когнітивна гнучкість (здатність розуму швидко перемикатися з однієї
думки на іншу, а також обмірковувати кілька речей одночасно) [1].
Отже, аналіз наведених вище переліків якостей / м’яких навичок
працівника-2020 і фахівця-2025 показав стабільність позиції комплексного
вирішення проблем. Натомість певним якостям особистості додано нових
акцентів: «критичне мислення» розширене «аналізом», «креативність» у
широкому розумінні – «оригінальністю та ініціативністю». У списку з’явилися
нові позиції, на яких наголошують роботодавці: «використання, моніторинг і
контроль технологій», а також «проектування технологій та програмування» як
однаково важливих у будь-якій професії. Та найважливішою навичкою 2025
року є «активне навчання та навчальні стратегії», завдяки яким будь-який
фахівець стає успішним «профі», гнучким до змін та нових викликів часу.
Звичайно, hard skills не втрачають своєї важливості. Поза сумнівом, вони –
у пріоритеті результатів якості освіти. Але будь-який заклад освіти (дитсадок,
школа, інститут, університет чи академія) є важливим соціальним інститутом,
що не може «ховатися у мушлі», створюючи свій окремий штучний світ, що дає
лише знання і не готує здобувача освіти до життя у VUCA-світі: світі
нестабільному, невизначеному, складному і неоднозначному. Отже, школа
вимагає від учнів, вчителів, батьків когнітивної гнучкості [3], що досягається
шляхом активного навчання та використання навчальних стратегій. Реалізувати
таке навчання можна через упровадження основних засад соціального та
спільного навчання.
Поняття спільного навчання у педагогічній науці тлумачиться по-різному:
 як організація навчання, коли спеціалісти (наприклад, учитель та асистент
учителя) разом здійснюють викладання у єдиному фізичному просторі (класі), у
різноманітній за складом групі учнів / дітей, серед яких є діти з особливими
освітніми потребами (Н. Софій, Л. Сибір);
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 як підхід, за якого групи учнів, що працюють разом, щоб вирішити
проблему, мають завершити окремі завдання та / або створити спільний єдиний
продукт (Ssivas, Hattie&Donoghue).
Та з якої позиції б не розглядали спільне навчання, незаперечним
залишається те, що усім учасникам освітнього процесу спільно і окремо
кожному необхідно володіти навичками роботи з іншими людьми, роботи в
команді. І якщо у дорослих ця навичка може бути у певній мірі сформованою,
то по відношенню до дітей вона є просто життєво необхідною, адже це
потрібно як для навчання, так і для роботи у майбутньому.
Соціальне навчання найчастіше розглядається:
– як система набуття знань, навичок і вмінь соціальної взаємодії в процесі
соціалізації особистості, що включає:
а) певний набір соціальних інститутів (освітні установи, школи, коледжі,
центри підготовки та перепідготовки фахівців; вчителів, соціальних педагогів,
психологів, аніматорів, наставників, методистів, тьюторів, модераторів,
навігаторів, працівників засобів масової інформації; працівників соціальної
реклами і т.д.);
б) певний набір освітніх концепцій, підходів, освітніх програм, навчальних
планів і робочих програм навчання конкретних навчальних дисциплін,
методичних посібників тощо;
в) певні структури управління процесом навчання (керований процес
соціального навчання);
– як процес передачі / засвоєння соціального досвіду;
– як діяльність: навчальна діяльність, навчальна робота, інформаційна
робота, наукова робота [6].
Соціальне навчання також має певні особливості, оскільки його метою та
результатом є опанування знаннями, уміннями та навичками розвитку
соціальності – здібності людини взаємодіяти із соціальним світом. Процес
соціального навчання спирається, передусім, на організацію спілкування між
учасниками соціально-педагогічного процесу та включає в себе різні сторони
(обмін інформацією, вплив, взаємодію, співпрацю) та форми (творчі та
практичні заняття, лекції, тренінги, ігри, різні заходи). Проте особливе місце в
соціальному навчанні посідає організація взаємодії особистості із середовищем,
координація виховних зусиль суспільства в цілому, соціальних груп, сім’ї,
різних соціальних інститутів та закладів. Соціальне навчання заперечує
механічне нав’язування людині готових соціальних норм, оскільки кожна
людина має індивідуальні біологічні та психологічні особливості, проходить
соціалізацію в певному соціумі, а тому по-різному реагує на однаковий вплив
[2].
У контексті розгляду соціального та спільного навчання активно можуть
використовуватися такі види організації навчально-пізнавальної діяльності:
– коворкінг – модель організації діяльності людей з різним типом
зайнятості у єдиному робочому просторі. Йому властива гнучка організація
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робочого простору, прагнення до формування спільноти учасників та
внутрішньої культури. Самі учасники залишаються незалежними і вільними,
мають можливість спілкуватися, обмінюватися ідеями та допомагати один
одному, на відміну від роботи вдома. Найпопулярнішим прикладом коворкінгу
у шкільній практиці є «Батьківські посиденьки»;
– нетворкінг – соціальна і професійна діяльність, спрямована на те, щоб за
допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно
вирішувати складні життєві завдання, важливі освітні питання тощо. Основна
ідея – вибудовування довірчих і довгострокових відносин з людьми і
взаємодопомога. Нетворкінг є складовою управлінської діяльності керівника
закладу освіти, хоча часто без вживання цього терміна;
– краудсорсинг – передача певних виробничих функцій невизначеному
колу осіб (без укладання трудового договору). Найяскравіший приклад – Дні
батьківського чи учнівського врядування;
– бенчмаркінг – безупинний систематичний пошук і впровадження
найкращих практик, що сприяють розвитку закладу освіти. Дієвий інструмент
для визначення рівня якості діяльності школи порівняно з іншими, подібними
за розмірами та/або специфікою діяльності, географічного розташування тощо;
– челендж – жанр, поширений у соціальних мережах. У відеоролику (-ах)
учасник (блогер) виконує певне завдання на відеокамеру, розміщує відео в
мережі і пропонує повторити його своєму знайомому або необмеженому колу
користувачів, «кидає виклик» іншим;
– івент – це рекламний захід, спрямований на просування бренду у
внутрішньому або зовнішньому освітньому середовищі; яскравий, святковий,
розважальний освітній захід;
– синергія – це ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або
більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого
компонента у вигляді простої їхньої суми. Наприклад, знання і зусилля кількох
людей організовуються таким чином, що вони взаємно посилюються: «ціле
більше суми окремих частин» (2 + 2 < 4); ціле більше, аніж проста сума своїх
частин (Арістотель).
Цікавими є практичні техніки Сингапурських навчальних структур –
унікальної системи шкіл Сингапуру, учні якої системно демонструють
надзвичайно високі показники якості освіти на тлі міжнародної картини.
Основний принцип – робота дітей у четвірках (діяльність команди, у рамках
якої змінюються методи діяльності, способи взаємодії, напрями пізнавальної
діяльності). Наприклад:
Джоттос («запишіть думки»). Учні не дотримуючись черги беруть
заготовлені на столі аркуші і записують на них відповідь з заданої теми,
промовляючи її вголос, щоб відповіді інших учасників не дублювались. Кожен
учасник заповнює чотири аркуші.
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Зум ін («збільшувати») використовується для розвитку пізнавального
інтересу до конкретної теми через детальний її розгляд і аналіз матеріалу.
Мікс-фріз-груп. Учасники освітнього процесу рухаються, поки звучить
музика, потім утворюють групи по кількості учасників, що дорівнює відповіді
на задане після закінчення музики запитання.
Релліробін. Робота в парі, де учні по черзі обмінюються відповідями з
особистого списку.
Реллітейбл. Робота в парі, де учні по черзі записують відповіді на
спільному аркуші.
Тайм-пеа-шеа. Робота в парі, де учні по черзі діляться розгорнутими
відповідями протягом окресленого таймінгу.
Мікс-пеа-шеа. Учасники переміщуються по класу, поки звучить музика,
потім утворюють пару і обговорюють запропоновану тему, використовуючи
навчальну структуру «релліробін» або «таймд-пеа-шеа» [5].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Досить поширена точка
зору, що освіта – це партнерство дитини, родини та закладу освіти. Такий собі
трикутник. Насправді кутів набагато більше. Окрім перелічених, це і відділи
освіти, центри професійного розвитку, інститути післядипломної педагогічної
освіти [4]; організації, що територіально знаходяться поряд із закладом освіти;
громадські організації, бізнесові структури тощо.
Навіть із точки зору «трикутника» спільне навчання – це освітній процес,
реалізований на засадах педагогіки партнерства, а його ефективність і дієвість
забезпечується через співпрацю між учнями, батьками, вчителями за рахунок
різноманітних проектів, неформальних зустрічей, бесід, навчальних гуртків
тощо. Соціальне навчання – із використанням різноманітних платформ та
завдяки онлайн інструментам.
Організаційний розвиток закладу освіти в умовах складної
епідеміологічної ситуації, можливості впливу на зміну організації освітнього
процесу потребують подальших досліджень.
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СОЦІАЛЬНЕ ТА СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ
ЯК ВАЖЛИВИЙ ОСВІТНІЙ ТРЕНД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Досліджено питання соціального та спільного навчання як важливого
освітнього тренду Нової української школи. Встановлено особливості організації
такого навчання. Визначено можливості подальшого його організації та
використання у освітньому процесі закладів дошкільної, загальної середньої,
позашкільної та післядипломної освіти.
Ключові слова: соціальне навчання; спільне навчання; тренд; заклад освіти;
навички; учасники освітнього процесу; здобувачі освіти; Нова українська школа.
Исследован вопрос социального и совместного обучения как важного
образовательного тренда Новой украинской школы. Установлены особенности
организации такого обучения. Определены возможности дальнейшего его
организации и использования в образовательном процессе учреждений дошкольного,
общего среднего, внешкольного и последипломного образования.
Ключевые слова: социальное обучение; совместное обучение; тренд; учебное
заведение; навыки; участники образовательного процесса; соискатели образования;
Новая украинская школа.
The issue of social and joint learning as an important educational trend of the New
Ukrainian School is studied. The peculiarities of the organization of such training are
established. Possibilities of its further organization and use in the educational process of
preschool, general secondary, out-of-school and postgraduate education institutions are
determined.
Key words: social learning; coeducation; trend; educational institution; habits;
participants in the educational process; students; New Ukrainian school.
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УДК 371.215
Н. О. Сайко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Сучасна система шкільної освіти
характеризується низкою проблем, що порушують соціальне функціонування
дітей та учителів. Дуже часто від дітей відразу вимагаються вже сформовані
уміння навчатися (швидко читати, рахувати, бути дисциплінованим тощо), при
цьому забувається основна мета школи – навчити дітей вчитися; у зв’язку з
неуспішністю деяких дітей, дається оцінка особистості школяра – двієчник,
трієчник, яка перетворюється у стигму і супроводжує дитину усе шкільне
життя, а можливо і більше; іноді відсутність підтримки у досягненні успіхів у
школі з боку батьків призводить до формування безвідповідального ставлення
до школи, не сформованості потреби вчити домашнє завдання, зневажливе
ставлення до вчителя та усього шкільного життя; до цього додається
психологічне та педагогічне безсилля деяких учителів (у зв’язку з цим виникає
авторитарний стиль спілкування, керівництва дитячим колективом;
використання елементів педагогіки – страху тощо). Але і сам учитель
знаходиться у несприятливих умовах, що відображається на якості навчальновиховного процесу, наприклад, велика кількість дітей у класах, боязкість не
виконати навчальну програму, постійний адміністративний контроль над
вчительською діяльністю, низький соціальний статус учителя у суспільстві
тощо. Ускладнює ситуацію перевантаженість дітей навчальною діяльністю, що
призводить до стану постійної втоми, погіршення здоров’я та, з часом, до
утворення захисної реакції дитини – прогуляти або зірвати урок, не вивчити
домашнє завдання, не самостійне виконання навчальних завдань тощо. Звідси
вимальовується психологічний портрет сучасного випускника: нічого не
пам’ятаю, щось учив, щось бачив, але нічого не вмію, занижена самооцінка,
невпевненість, підвищена тривожність, страх за майбутнє, відсутність чітких
планів подальшого життя тощо та вчителя - формальне, поверхове виконання
тих чи інших завдань, захисна реакція у вигляді промовчати, «моя хата з краю»,
боязкість і неможливість привнести щось творче, своє у освітній процес школи
і взагалі створюється позиція «я тут нічого не вирішую» тощо.
Мова йде про явище дидактогенії – негативний психічний стан учня,
викликаний порушеннями педагогічного такту вчителем, вихователем,
батьками, тренером та іншими, що виявляється у пригніченому стані, страхах,
фрустраціях та негативно відображається на діяльності учня [3].
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема негативного
впливу шкільної системи на зростаючу особистість висвітлювалася науковцями
різних часів і періодів розвитку суспільства. Так, ще чеський педагог
Я. Коменський, В. Сухомлинський зазначали про згубний вплив шкільної
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системи на здоров’я учнів [4;9]. Сучасні науковці І. Кон, В. Ганузін, О. Захаров,
В. Лутфуллін, О. Деркач, Н. Ляшова та інші вивчаючи проблему дидактогенії,
тлумачать це поняття, як синдром педагогічного насильства, тобто виникнення
комплексу відхилень у стані здоров’я школярів під впливом неадекватних
педагогічних методів, дій та навчальних програм.
Відомий педагог В. Сорока-Росинський, аналізуючи роботу школи імені
Ф. М. Достоєвського, зазначає, що в педагогіці і дидактиці вивчаються
особливості індивідуального підходу до учня, але ніхто не говорить про
індивідуальний підхід до вчителя. Часто вчителі розглядаються як набір чеснот,
«є вони у нього на всі 100% – відмінний педагог, на 75% – гарний, на 50% –
посередній, нижче 50% – «поганий». Але ж кожен учитель – особистість зі
своєю гідністю, перевагами, недоліками, слабкостями [7].
Враховуючи те, що під негативним впливом педагогічної системи школи
перебувають не тільки учні, а і вчителі, оскільки вони є частиною цієї системи,
то можна більш широко сформулювати визначення поняття «дидактогенія» негативний психічний стан учня і вчителя, викликаний порушеннями етичноморальних норм взаємодії у педагогічному процесі, що
виявляється у
пригніченому стані, страхах, фрустраціях та негативно відображається на
діяльності учня і вчителя.
Тому шкільна педагогічна система потребує певних перетворень, зміни
підходів, створення комфортного як фізичного, так і психологічного
середовища.
У кожній школі є своя специфіка психоемоційної атмосфери, та залежить
вона, в першу чергу, від керівних органів школи, від ставлення директора до
своїх підлеглих. Робота щодо створення комфортного середовища школи має
починатися зі зміни стилю керівництва з авторитарного на демократичний, з
гуманізації взаємин у педагогічному, учнівському колективах та всього
навчально-виховного процесу.
Можна говорити про суцільну демократизацію освіти, та практика
засвідчує, що найдієвішим з точки зору швидкості отримання результатів є
авторитарний стиль керівництва, залякування всього педагогічного колективу,
навіть використання такого методу, як булінг у вигляді пліток, постійної
негативної оцінки професійної діяльності вчителів та пресинг різними
адміністративними покараннями – несправедливий розподіл годин на початку
навчального року, ізоляція від класного керівництва, систематичне відвідування
уроків з подальшою їх негативною оцінкою, надмірний контроль за діяльністю
вчителя тощо. В сучасних умовах суцільного контролю, постійних перевірок
різними структурами школи опиняються в ситуаціях постійного доведення своєї
ефективності, виникає страх запровадження інновацій. У свою чергу, це
відображається на стосунках у педагогічному колективі та стилях керівництва.
Такі складні завдання потрібно вирішувати поступово, з використанням різних
форм і методів роботи. В першу чергу, послабити контролювальну та підсилити
дорадчу функцію всіх структур, які скеровують діяльність школи – відділи
освіти, методичні кабінети, Центри якості освіти тощо. Доцільним стає контроль
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не змісту та форм роботи школи, а основних принципів її діяльності та їхньої
відповідності Закону України про освіту; надання більшого відсотку свободи для
творчості школам та можливості дослухатися до порад керівних структур, а
можливо, і відмовитись від певних елементів системи, що нав’язується. У свою
чергу, директор і завуч освітнього закладу повинні знати «у чому сила і
слабкість кожного з учителів, щоб створювати ситуацію успіху серед
педагогічного колективу, помічати переваги і цінувати вчителя та давати
можливість для творчості і самовдосконалення» [7].
Тому є необхідним проведення систематичної роботи щодо корекції стилів
керівництва – лекцій, тренінгів для директорів шкіл з ефективного менеджменту,
який передбачає створення оптимальних умов для професійної діяльності.
Поступово принцип гуманізації та демократизації середовища буде
реалізуватися і в інших видах взаємозв’язків – між учителями й учнями та в
учнівських колективах. Для дітей особливо важливим є поважливе ставлення до
них, врахування їхніх думок, точок зору та допомога в орієнтації на
загальнолюдські моральні цінності. Тому для формування комфортного
середовища на основі гуманістичного принципу є необхідною організація
корекції стилів спілкування учасників освітнього процесу.
Спілкування має бути атракційним, тобто таким, яке характеризується
особливою формою сприйняття і пізнання іншої людини, що заснована на
формуванні стосовно неї стійкого позитивного почуття, психологічно
комфортним; обов’язковою умовою спілкування між учителем і учнем є
формування позитивного ореолу співбесідників.
Реалізація акмеологічного підходу у створені комфортного середовища
передбачає розуміння об’єктів і суб’єктів освітнього процесу як таких, що
здатні до саморозвитку і творчості, до самоорганізації свого життя і
професійної діяльності.
Акмеологія – (від грец. akme – найвищій ступінь будь-чого, квітуча сила) –
наукова галузь, що вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку
людини на стадії її зрілості та можливості досягнення нею найвищого рівня у
своєму розвитку. При цьому головна проблема акмеології – не стільки
хронологічні межі повноцінної зрілості, а внутрішній, духовний стан людини,
яка здатна перетворити будь-який життєвий період у період розквіту [2, с. 317].
Н. Максимова підкреслює, що акмеологічний підхід означає орієнтацію на
певну якість життя [6]. Безпосередньо в науковому вжитку поняття
«акмеологія» стосується в основному людей зрілого віку та характеризує
особливості професійного зростання. Однак орієнтація на певну якість життя
має відбуватися з початку життєвого шляху людини, і особливо слід
підтримувати особистість у кризові періоди її розвитку. Особливо слід звернути
увагу на норму освітнього процесу. Який учень вважається успішним? Мабуть
той, хто демонструє успішність у навчанні, високий рівень розвитку моральних
якостей. А тепер слід задати питання батькам: «Якими вони бажають бачити
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своїх дітей: розумними, слух’яними чи щасливими? Чому школа не вчить дітей
як бути щасливим, це сприймається як щось неосяжне, не можливе у цьому
житті. А щастя, задоволеність життям має бути нормою життя кожного. Школа
має вчити як бути щасливим.
Для цього слід створити умови, в яких би кожна дитина відчула свої
здібності, можливості, успіхи, впевненість у власних силах.
Орієнтація на успіх, віри у свої сили, сприйняття категорії щастя як норми
життя – це основний принцип, на якому має базуватися освітній процес.
Вершиною розвитку, формування комфортного середовища є виникнення у
кожного члена, як педагогічного, так і учнівського колективу почуття
захищеності, комфорту, оптимістичного сприйняття дійсності.
Для переорієнтації педагогічного середовища потрібна злагоджена
взаємодія усіх учасників освітнього процесу, тому актуальності набуває
синергетичний підхід до створення комфортного середовища школи. Термін
«синергетика» походить від грецького «синергена» - співдіяння, співпраця,
передбачає співпрацю, узгоджену взаємодію суб’єктів та об’єків освітнього
процесу [10].
Основними принципами створення комфортного середовища, за
синергетичним підходом, є:
– визнання першорядності комфортого перебування дитини у шкільному
середовищі або створення «функціонального комфорту», тобто оптимального
функціонального стану, за якого досягнута відповідність засобів і умов праці
функціональним можливостям діючих суб’єктів навчального процесу [8];
– цінність співпраці (навчально-виховний процес має бути побудований як
діалог або полілог і багатий на імпровізацію);
– орієнтація на створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі;
– рівність і довіра щодо пізнавальних можливостей усіх дітей, віра в їхні
творчі можливості (атрибутом професіоналізму стає любов до дитини; важливо,
чи створені умови для успішного розвитку дитини);
– основна мета навчально-виховного процесу – це самореалізація, розвиток
лідерських якостей та впевненості.
Системний підхід у створенні комфортного середовища школи полягає у
поступовому і постійному перетворенні школи на комфортне середовище, в
якому б особистість мала змогу реалізуватися та отримувати задоволення від
своїх успіхів. Основними дієвими особами мають бути соціальний педагог,
психолог, психологічна служба школи у цілому, учителі, учні, дирекція школи
та батьки. Системний підхід включає такі аспекти: системно-елементний
(вивчення елементів, що складають дану систему); системно-структурний
(вивчення внутрішніх зв’язків між елементами системи); системно-цільовий
(вивчення цілей і підцілей системи); системно-ресурсний (аналіз ресурсів, що
необхідні для функціонування системи); системно-інтеграційний (визначення
сукупності якісних властивостей системи, що забезпечують її цілісність і
відмінних від властивостей її елементів); системно-комунікаційний (аналіз
зовнішніх зв’язків системи із зовнішнім середовищем та іншими системами);
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системно-історичний (вивчення виникнення системи, етапів її розвитку і
перспектив).
Основою створення комфортного середовища також є діяльнісний підхід.
У педагогічному словнику С. Гончаренка зазначається, що діяльнісноособистісна концепція у навчально-виховному процесі передбачає включення
дитини у практичну діяльність, у різноманітні її види при постійному супроводі
вчителя, стимулюванні та активності позиції дитини, і лише за таких умов
навчання і виховання може бути ефективним [11]. Для розвитку лідерських
якостей особистості, розвитку вмінь відстоювати власну позицію, реалізувати
теоретичні знання на користь власної особистості, досягнення успіху, цілей
потребує конкретних практичних дій, оскільки самих тільки планів,
мрійливості для досягнення життєвих цілей замало, потрібно діяти. Наявність
життєвих планів без їхньої реалізації або певних бажань без їхнього
задоволення призводить до формування безсилої, пасивної позиції особистості,
комплексу невдалої людини, яка нічого не досягла. Саме тому особиста,
самостійна дія є основою успіху людини. Для дітей, особливо підліткового віку,
у яких відбувається активна перебудова ціннісних орієнтацій, формування
максималістської позиції, коли світ піддається суцільній критиці та виявляється
готовність усе змінити на краще, дія стає основою їхнього розвитку як
особистості. Тренуючись виконувати ті чи інші види діяльності,
удосконалюючи власні здібності, дитина має змогу відчути задоволення від
свої успіхів, стійкість своєї позиції та відчуття того, що від нього щось
залежить і він у змозі це змінити або чогось досягти.
Щоб мати зазначений ефект від практичної діяльності необхідне
формування відповідного ставлення до власної особистості, своїх успіхів та
невдач, життя в цілому. Тому актуальності набуває аксіологічний підхід у
створенні комфортного середовища. Основою аксіологічного підходу є емоції
– позитивні чи негативні. Безпосередньо, рушійною силою успіхів людини є
позитивні емоції, тоді як негативні справляють гальмівний ефект на
особистість. Шкільне середовище має орієнтуватися на створення позитиву,
оптимізму в позиції учнів, відчуття щастя. Існує поняття «міжнародний індекс
щастя» (Happy Planet Index), який відображає добробут людей та стан
навколишнього середовища в різних країнах світу. Міжнародний індекс щастя
ґрунтується на загальних цінностях, що стосуються бажання людей прожити
довге та повноцінне життя. Для розрахунку міжнародного індексу щастя
береться до уваги суб’єктивна задоволеність життям, очікувана його тривалість
та екологічний слід покоління. Рейтинг щастя формують незалежні експерти,
враховуючи ВВП на душу населення, соціальний розвиток, здоров’я та
тривалість життя, свободу вибору, задоволеність життям, рівень корупції, а
також коригувальний коефіцієнт.
Категорія «щастя» у філософії є досить складною, погоджуючись із
сучасним науковцем Г. Васяновичем, її можна визначити як стан людини, для
якого характерні переживання внутрішнього вдоволення власним буттям,
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повноти і осмисленості свого життя, відповідності досягнутого життєво
значущим цілям і мріям [1].
Відчуття щастя тісно пов’язане з відчуттям свободи, основою якого є
можливість робити добровільний вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і
цілей, незалежність від думки інших та їхньої оцінки, відсутність страху творчо
підходити до вирішення певних питань, усвідомлення своєї потрібності та того,
що тебе цінують у певному колективі. Саме відсутність перелічених
компонентів штовхає дітей, особливо підліткового віку, до пошуків своєї
свободи та відповідних умов для власного розвитку. Свобода передбачає не
лише певну позицію і ставлення до власного життя, а й вільність думок,
висловлювань і найголовніше – можливість діяти.
Руут Веєнховен, один із відомих сучасних дослідників щастя, зазначає, що
рівень щастя, який люди демонструють паралельно з рівнем здоров’я та
благополуччя, є одним із найважливіших показників того, наскільки конкретне
суспільство, оточення придатне та комфортне для життя людей [12, с. 124].
Щаслива людина – це та, яка має цілі, можливості їх вчасно досягати, тому
стає необхідним проаналізувати праксеологічний аспект створення
комфортного середовища.
Термін «праксеологія» походить від грецького praxis – дія, практика і в
буквальному перекладі означає «знання про дії». Сьогодні праксеологія
визначається науковцями як галузь філософських знань; як філософська
концепція, що має статус програмно-концептуального проекту; як спеціальна
наукова дисципліна, що презентує загальну теорію організації діяльності.
Праксеологія, передусім, являє собою як системне знання про загальні
принципи і способи організації раціональних, доцільних, успішних дій.
Дія є основним поняттям праксеології та вимагає потрійного визначення:
1) визначення мети, 2) визначення умов, що відносяться до діяльності,
3) визначення засобів, пристосованих як до визначеної цілі, так і до існуючої
діяльності. Отже, ціль, умови і засоби – ось три елементи практичної діяльності
[5, с. 31].
По-перше, слід правильно обирати цілі, оскільки деякі з них заздалегідь
приречені на недосягнення. Ціль має бути усвідомленою, чітко
сформульованою, реальною, позитивно спрямованою, слугувати покращенню
соціального функціонування особистості та не суперечити вже досягнутому
успіху. У дитини враховуючи вікову потребу – прагнення до самостійності –
вибір цілей у покращенні соціального функціонування має базуватися на
власних бажаннях і прагненнях та усвідомлені повної відповідальності. Однак
деякі учні потребують допомоги у визначенні цілей або їхньої корекції.
Проведене опитування у загальноосвітніх навчальних закладах говорить про те,
що учні, які перебувають під постійним педагогічним впливом і контролем,
мають ускладнення щодо визначення та висловлення особистісних цілей. Вони
називають цілі, що мають загальнолюдський, загальнонаціональний характер
(наприклад, хочу змінити життя усіх людей на краще; хочу, щоб українці жили
щасливо тощо або взагалі не називають, так як вони відсутні). Але, світ
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складається з окремих особистостей, і якщо у людини не має бажання змінити
своє власне життя на краще, то вона не в змозі впливати й на життя інших. Для
визначення цілей учні мають чітко розуміти, що саме їх не влаштовує в
їхньому оточенні, що вони бажають змінити. Відправною точкою має бути
думка учнів про те, що, змінюючи себе, ми змінюємо власне оточення і
ставлення до нас.
По-друге, свідоме, активне ставлення до визначення цілей життя,
самостійний їх вибір має планомірно трансформуватися у здійснення
конкретних дій задля їхнього досягнення, інакше особистість відчує
безпорадність, невпевненість та сформується позиція «Я нічого змінити не
можу і тому буду терпіти те, що є». Наступним етапом є створення програми
дій, яка містить конкретні практичні кроки до досягнення мети, свого бажання.
Вона передбачає практичну діяльність, можливо, тренування або виконання
певних завдань, що ведуть до реалізації запланованого. Обов’язковим є
фіксування найменших досягнень та встановлення часових меж даної
програми.
По-третє, створення комфортного середовища школи передбачає
створення умов для економного та раціонального використання фізичних,
розумових сил дитини. Це може вирішуватися за рахунок уведення, як
обов’язкового елементу навчального процесу, методів оптимізації
психоемоційного стану особистості. Відомо, що організм дитини бере активну
участь у сприйнятті та аналізі інформації, особливо в умовах дефіциту часу,
надлишку або, навпаки, недостатності обсягу інформації. Розумова
працездатність, що, поряд із фізичною, є визначальною в діяльності
особистості, супроводжується певним нервово-психічним напруженням, яке
закономірно супроводжується змінами в роботі вегетативних систем.
Відповідно до змін у серцево-судинній та дихальній системі активізується
енергетичний обмін, підвищується м’язовий тонус. Часто розумове напруження
призводить до зниження розумової працездатності, що є вкрай небажаним
явищем для учнів під час навчально-виховного процесу. Тому стає необхідним
використання таких методик, які допомагають відновити як фізичний, так і
психоемоційний стан: аутогенне тренування, пальчикова гімнастика, дихальна
гімнастика, елементи арт-терапії тощо.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, сучасна школа, в
першу чергу, має акцентувати увагу не на об’ємі знань учнів, а на створені
комфортного середовища для кожної дитини, базуючись на гуманному,
акмеологічному, праксеологічному, діяльнісному та системному підходах. При
цьому зорієнтованість усієї освітньої системи має бути не на об’ємі знань учнів,
а на їх задоволеності шкільним життям, на сформованості їх лідерських
якостей, впевненості у собі та позитивного світоспрйнятті.
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Наталія Олександрівна Сайко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ
Акцентується увага на негативних впливах шкільної системи на діяльність
учителів та формування особистості дитини; розглядаються основні методологічні
підходи до організації комфортного середовища школи. Підкреслюється необхідність
переорієнтації школи на фіксацію успіхів учнів та рівень їхньої задоволеності
шкільним життям.
Ключові слова: дидактогенія, гуманізація, норма шкільного життя, відчуття
задоволеності, орієнтація на успіх.
Акцентируется внимание на аспектах негативного влияния школьной системы
на деятельность учителей и процесс формирования личности ребенка;
рассматриваются основные методологические подходы к организации комфортной
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среды школы. Подчеркивается необходимость переориентации школы на фиксацию
успехов учеников и уровень удовлетворенности школьной жизнью.
Ключевые слова: дидактогения, гуманизация, норма школьной жизни, чувство
удовлетворенности, ориентация на успех.
The core accent is placed on the negative effects of the school system on the activities
of teachers and the formation of the child’s personality; the main methodological
approaches to the organization of a comfortable school environment are considered. The
need to reorient the school to record the success of students and the level of their enjoyment
with school life is emphasized.
Key words: didactogeny, humanization, norm of school life, feeling of enjoyment,
orientation on success.

УДК 373.3.091.313
А. В. Ситнік
І. Б. Тимофєєва
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ТРЕНД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Молодший шкільний вік особливо важливий для
формування інформаційно-цифрової грамотності як складової частини
інформаційної культури особистості, оскільки саме в цей період відбувається
активізація розвитку пізнавальних здібностей, формування змістовних
узагальнень і понять, світоглядних переконань [3, с. 44].
На сьогоднішній день питання використання гейміфікації вчителем є
досить актуальним. Гейміфікація – це проектний підхід використання ігрового
дизайну в різних контекстах для індукування досвіду, знайомого з ігор для
підтримки різних дій і поведінки [8]. Вона полягає у створенні елементів
розваги, котрі знаходять у іграх, і перенесенні їх у реальне життя при
формуванні знань та навичок, необхідних у навчальній діяльності [1, с. 136].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади ігрової
діяльності розкриваються у психолого-педагогічних працях таких науковців як
Н. Ничкало, Н. Матяш, В. Беспалька, Ю. Машбиць, О. Полат, М. Савчин,
Г. Селевко, С. Сисоєва й ін; концептуальні основи використання інформаційних
технологій в освітньому процесі висвітлено в роботах В. Бикова, А. Верлань,
С. Гончаренка, Р. Гуревича, Ю. Дорошенка, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Морзе,
О. Мороза, Н. Ничкало, Ю. Рамського, С. Сисоєвої та інш.
Н. Бібік, М. Вашуленко, О. Савченко розглядають ігрову діяльність як
дидактичний засіб, який активізує здатність дітей самостійно мислити і діяти,
створює атмосферу свободи, творчого розкріпачення в колективі та умови для
саморозвитку, дає змогу повніше враховувати вікові особливості дітей.
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Метою статті є аналіз впровадження гейміфікації як одного з ефективних
способів залучення учнів початкової школи до активного навчання й
оволодіння навчальним матеріалом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні явище гейміфікації
активно застосовується у багатьох сферах людської діяльності, водночас
нерозривно воно пов’язане зі сферою навчання, де якнайкраще демонструє
свою ефективність [7, с. 74].
Гейміфікація або ігрофікація поширюється в усіх сферах сучасного життя.
Особливо актуальним стає її застосування в освітньому середовищі, оскільки
гейміфікація допомагає побудувати педагогічний процес на основі активності
кожного учня, сприяє підвищенню навчальної мотивації, створює умови для
реалізації інтегрованого навчання [4, с. 52].
Гра – це найкращий спосіб пізнання світу для дитини. Його процес є
досить складним і суперечливим. Ще з малечку ми отримуємо перший досвід
дослідження навколишнього світу і зазвичай це відбувається за допомогою ігор
та іграшок. Гра є однією з найважливіших занять дитини, вона сприяє
розумовому, емоційному та психологічному розвитку з раннього дитинства [8].
Серед переваг ігрової методики навчання варто виділити те, що гра
розвиває творчі здібності та кмітливість, активізує навчальний інтерес,
мотивує, навчає вмінню працювати в команді, тренує вміння й навички, крім
того використання цієї методики дає учням своєрідну емоційну розрядку [8].
Основними аспектами гейміфікації є: динаміка – використання сценаріїв,
які вимагають уваги користувача й реакції у реальному часі; механіка –
використання елементів сценарію, таких як віртуальні нагороди, бонуси, бали;
естетика – створення загального ігрового враження, яке сприяє емоційній
залученості; соціальна взаємодія – широкий спектр технік, що забезпечує
взаємодію між користувачами, характерну для ігор [6, с. 305].
Для того, щоб процес гейміфікації був успішним, він повинен включати
деякі з цих ключових елементів: пропонувати певний виклик, містити певні
рівні складності, мати можливість здобувати бали за виконані завдання,
отримання нагороди, можливість отримати значки за успіх, мати певний
сценарій чи мотив.
У своєму дослідженні О. Карабін розглядав структурні елементи
гейміфікації за такими рівнями:
1) компоненти гейміфікації (зовнішні атрибути: нагороди, значки, символи
тощо);
2) принципи роботи (змагання і взаємодія з учасниками гри, очікування
перемоги, зворотний зв’язок);
3) динаміка гри (прогрес гравця, стосунки між учасниками гри, емоції).
Елементи гейміфікації можна застосувати на різних етапах освітньої
діяльності такі як:
– цілісний урок;
– структурний елемент уроку;
– багаторазове використання [3, с. 46].
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Активна діяльність під час навчання є ключовою для формування
компетентностей та наскрізних вмінь. Завдяки грі дитина вчиться, докладає
зусиль до навчальної діяльності, не втомлюючись, виснажуючись або
нудьгуючи [2, с. 59].
Для того, щоб процес навчання називався гейміфікованим він повинен
містити 4 характеристики:
1) чітко визначені цілі, що забезпечують мотивацію участі у грі;
2) логічні та послідовні правила, що задають обмеження та рамки досягнення
поставлених цілей;
3) стабільна система зворотнього зв’язку, яка гарантує досяжність поставлених
цілей і слідування правил гравцями;
4) добровільна згода на участь у грі і слідування правилам досягнення мети [8].
У своїй статті Л. Сергеєва [5] розглядає гейміфікацію у трьох формах:
1) змагання – це головна складова ігрової мотивації, де використовуються
такі елементи, як турнірні таблиці, зрозумілі цілі та правила;
2) механізм типу «безпрограшний» («Win-win»), тобто гра без переможця,
яка приємна своїм процесом;
3) естетика, мета якої візуалізувати, зробити зрозумілими та приємними
цілі, завдання, вектор розвитку, підвищити видимість результатів роботи
співробітників [5].
Серед онлайн-сервісів, які доцільно застосовувати на уроках у початковій
школі виділяють такі:
– Khanacademy – безкоштовні відео-курси з різних предметів;
– LearningApps.org – сервіс, для створення інтерактивних додатків з метою
ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу. Учитель може
використовувати уже готові вправи, або у власному класі створювати нові. Усі
вправи класифіковано за категоріями: вибір, заповнення, розподіл, онлайн-ігри,
послідовність, інструменти;
– Mikcike – освітнє онлайн-середовище, у якому можна створювати
інтерактивні вправи з будь-якого навчального предмета [4, с. 53].
Таким чином гейміфікація навчання у початковій школі характеризується
такими особливостями:
1) надає учням право на здійснення помилок без страху бути висміяними
чи покараними оцінкою;
2) забезпечує виконання зворотного зв’язку;
3) дозволяє учням простежити свій ріст у навчальній діяльності та
виокремити власні досягнення;
4) створює умови для практичної діяльності учнів;
5) сприяє ефективному формуванню екологічних знань, умінь та навичок
молодших школярів, виробленню правил поведінки в природі [4, с. 53].
Впровадження гейміфікації сприяє мотивації молодших школярів до
освітнього процесу; розвиває розумові навички, просторову уяву та реакцію;
заохочує до роботи в інтерактивному середовищі; формує практичні вміння та
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навички роботи у групах із закріпленням навчального матеріалу; сприяє
організації самостійної роботи молодших школярів тощо [3, с. 46].
Недоліками впровадження гейміфікації в освітній процес можна вважати
нерозуміння цілей і завдань освітнього процесу; невміння впроваджувати ігрові
механіки; наявність дефіциту в комунікації під час освітнього процесу;
удосконалення підготовки вчителів початкової школи з використання
інформаційних технологій та засобів; наявність часових витрат, пов’язаних із
розробкою та впровадженням ігрової діяльності.
Також важливо пам’ятати, що гейміфікація не є просто зануренням у
віртуальний тривимірний світ ігор. Інтеграція елементів гри в процес навчання
відбувається з ряду причин: завдяки навчанню через гру, цікавість учнів
зростає і вони починають шукати різні шляхи, щоб знайти вірне рішення. Крім
цього навчальні ігри мотивують нас поєднанням виклику і винагороди. Ще
однією беззаперечної перевагою гейміфікації є те, що учні вчаться на своїх
помилках, при цьому їх мотивація не згасає [8, с. 210].
Висновки. Отже, використання методу гейміфікації дозволить підвищити
навчальний інтерес учнів, активізувати процеси креативного мислення,
покращить навички співпраці учнів, а також створить сприятливе середовище
для активного навчання. Ігрова діяльність захоплює та веде молодших
школярів в уявне інформаційне середовище, викликаючи цим цікавість до
вивчення навчального матеріалу. Гейміфікація освіти підвищує пізнавальний
інтерес молодших школярів, саме тому питання впровадження її в освітній
процес початкової школи є актуальним.
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Ситнік Анастасія Віталіївна
Тимофєєва Ірина Борисівна
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ТРЕНД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті проаналізовано впровадження ігрової діяльності як одного з
ефективних способів залучення учнів початкової школи до активного навчання й
оволодіння навчальним матеріалом. Розглянуто гейміфікацію як сучасний процес
навчання, визначено складові частини процесу гейміфікації, Охарактеризовано ігрові
механізми на різних етапах освітньої діяльності.
Ключові слова: ігрова діяльність, гейміфікація, елементи гейміфікації, ігрові
механізми, інформаційні технології, гра, ігровий метод.
В статье проанализированы внедрения игровой деятельности как одного из
эффективных способов привлечения учащихся начальной школы к активному
обучению и овладению учебным материалом. Рассмотрено геймификацию как
современный процесс обучения, основные элементы геймификации. Охарактеризованы
игровые механизмы на разных этапах образовательной деятельности.
Ключевые слова: игровая деятельность, геймификация, элементы геймификации,
игровые механизмы, информационные технологии, игра, игровой метод.
The article analyzes the introduction of play activities as one of the effective ways to involve
primary school students in active learning and mastery of educational material. Gamification is
considered as a modern learning process, the main elements of gamification. Game mechanisms
at different stages of educational activity are characterized.
Key words: game activity, gamification, elements of gamification, game mechanisms,
information technologies, game, game method.

УДК 373.015.31-027.31:316.61
С. П. Яланська
РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Досить важливим на сьогодні для
кожної особистості є володіння «soft skills» – загальними, соціальними
навичками, що сприяють успішному виконанню професійної діяльності
незалежно від фаху. Тому освітній процес Нової української школи має
забезпечувати умови для формування та розвитку таких навичок, що будуть
основою для ефективної професійної діяльності у майбутньому.
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Останні дослідження і публікації. Перехід до інформаційнотехнологічного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші
перманентні зміни потребують постійної модернізації освітньої галузі. Перед
суспільством постають завдання у забезпеченні пріоритетності розвитку освіти
і науки. Сучасне психолого-педагогічне бачення освітніх трендів значною
мірою ґрунтується на досягненнях теорії педагогічної та психологічної наук
(В. Г. Кремень, Г. О. Балл, І. Д. Бех, С. У. Гончаренко, М. В. Гриньова,
А. В. Іванченко, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, А. О. Реан, В. В. Рибалка,
С. О. Сисоєва, М. М. Солдатенков, М. Д. Ярмаченко та ін.).
Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким
присвячується ця стаття. Згідно закону України «Про освіту» метою освіти є
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування
цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей,
виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору
та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству,
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного
потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля
забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [2].
Soft skills дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності
та напрямку, в якому працює людина. Традиційно в психології їх відносять до
числа соціальних навичок: вміння переконувати, знаходити підхід до людей,
лідирувати, міжособистісне спілкування, ведення переговорних процесів,
робота в команді, особистісний розвиток, управління часом, ерудованість,
креативність і т.п.
Мета статті – розкрити можливості розвитку «soft skills» – загальних,
соціальних навичок в умовах Нової української школи, що сприятимуть
подальшому успішному виконанню професійної діяльності незалежно від фаху.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів, статистичною обробкою даних. Серед
важливих «soft skills» виділяють поняття креативності. Заслуговує на увагу
концепція креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності,
автором якої є американський психолог Дж. Гілфорд. Розробляючи зазначену
проблему, вчений указав на принципове розходження між двома типами
розумових операцій: конвергенцією і дивергенцією. Конвергентне мислення
актуалізується в тому випадку, коли людині, яка розв’язує задачу, потрібно
на основі множини умов знайти єдине правильне рішення. Конкретних
рішень може бути і декілька, але ця множина завжди обмежена. Дивергентне
мислення визначається як «тип мислення, який рухається в різноманітних
напрямках». Такий тип мислення припускає варіювання шляхів вирішення
проблеми, призводить до несподіваних висновків і результатів. Дж. Гілфорд
вважав операцію дивергенції основою креативності як загальної творчої
здібності [1].
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Глибокий науковий інтерес у контексті проблеми розвитку творчості
особистості
становить
запропонована
американськими
вченими
Р. Стернбергом і Д. Лавертом концепція креативності – так звана «теорія
інвестування». Ці автори вважають креативними таких людей, які здатні
«купувати ідеї за низькою ціною і продавати за високою». «Купувати за
низькою ціною» – означає займатися невідомими, невизнаними або
малопопулярними ідеями. Завдання полягає в тому, щоб правильно оцінити
потенціал їхнього розвитку і можливий попит. Творча людина, всупереч
опору середовища, нерозумінню і неприйняттю, наполягає на визначених
ідеях і «продає їх за високою ціною». Після досягнення ринкового успіху
вона переходить до іншої непопулярної або нової ідеї.
Р. Стернберг вважає,
що людина може не реалізувати свій творчий потенціал у двох випадках: 1)
якщо вона висловлює ідеї передчасно, 2) якщо вона не виносить їх на
обговорення занадто довго, після чого ідеї стають очевидними, «застарівають»
[3].
Для формування та розвитку соціальних компетентностей, активізації
пізнавальної, творчої діяльності учасників освітнього процесу можна обрати
такий психолого-педагогічний інструментарій, зокрема: гейміфікація –
використання ігрових елементів в освітньому процесі; сторітелінг: створення
історій для навчання, створення творчого продукту; скрайбінг – творча
візуалізація в освітньому процесі. Існує два види скрайбінгу: скрайбінгпрезентація та відеоскрайбінг.
Переконані, що доцільним є використання в освітньому процесі Нової
української школи програми розвитку толерантності учнівської молоді.
Таблиця 1.
Програма формування та розвитку толерантності студентської
(учнівської) молоді
№
1.

Назва блоку

Основні психолого-педагогічні та тренінгові засоби

Формування та
розвиток
позитивного,
екопсихологічного
мислення,
інтерналізації
загальнолюдських
цінностей та
розуміння
цінностей інших
культур

Заняття 1. «Що таке толерантність?».
1. Вступне слово ведучого.
2. Вироблення та прийняття правил роботи.
3. Міні-лекція на тему «Толерантність».
4. Вправа «Толерантність та особистісний розвиток».
5. Вправа «Вольові зусилля та досягнення мети».
6. Рубрика «Чи знаєте, Ви, що…?».
7. Підведення підсумків.
Заняття 2. «Позитивно мислимо».
1. Вступне слово ведучого.
2. Вироблення та прийняття правил роботи.
3. Міні-лекція на тему «Позитивне мислення».
4. Вправа «Проти конфліктів, насильства
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2.

3.

Формування
розвиток
психологічної,
стійкості,
саморегуляції

дискримінації».
5. Вправа «Долаємо стереотипи».
6. Рубрика «Чи знаєте, Ви, що…?».
7. Підведення підсумків.
та
Заняття 3. «Саморегуляція та копінг-дії».
1. Вступне слово ведучого.
2. Вироблення та прийняття правил роботи.
3. Міні-лекція на тему «Саморегуляція та копінг-дії».
4. Вправа «Я володію емпатією».
5. Вправа «Проти агресії, заздрощів».
6. Рубрика «Чи знаєте, Ви, що…?».
7. Підведення підсумків.

Набуття
досвіду
конструктивного
діалогу,
доброзичливого та
терпимого
ставлення
до
оточуючих
і
навколишніх
подій,
що
не
порушують прав
людини

Заняття 4. «Консолідуємось в європейському і
світовому просторі».
1. Вступне слово ведучого.
2. Вироблення та прийняття правил роботи.
3. Міні-лекція на тему «Культурні універсали» .
4. Вправа «Культура миру»
5. Рубрика «Чи знаєте, Ви, що…?».
6. Підведення підсумків.
Заняття 5.
«Міжособистісна,
соціальна,
міжкультурна взаємодія взаємодія».
1. Вступне слово ведучого.
2. Вироблення та прийняття правил роботи.
3. Міні-лекція на тему «Міжособистісна, соціальна,
міжкультурна взаємодія».
4. Вправа «Правила толерантного спілкування».
5. Вправа «Кожен з нас особистість».
6. Рубрика «Чи знаєте, Ви, що…?».
7. Підведення підсумків.
Заняття 6. «Від розуміння та співпереживання до
дій!..»
1. Вступне слово ведучого.
2. Вироблення та прийняття правил роботи.
3. Вправа «Допоможи іншому словом та ділом».
4. Рубрика «Чи знаєте, Ви, що…?».
5. Підведення підсумків.

З таблиці 1 зрозуміло, що програма складається із сукупності блоків, які
представлені
психолого-педагогічними
та
тренінговими
засобами,
спрямованими на розвиток готовності до адекватного і повного пізнання
власних можливостей та сформованості толерантності [4]. Програма передбачає
забезпечення психолого-педагогічних засобів, що сприяють формуванню та
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розвитку толерантності учнівської молоді. Учні осмислюють уявлення, що
склалися про себе та інших. Учасники програми отримують інформацію про те,
як вони виглядають в очах інших людей; як їх дії та вчинки сприймаються
іншими. Доцільним є проведення блоків програми під час виховних занять з
учнями, засідань психологічних гуртків, та ін.
Розглянемо особливості складових блоків програми.
Блок №1. «Формування та розвиток позитивного, екопсихологічного
мислення, інтерналізації загальнолюдських цінностей та розуміння
цінностей інших культур». Забезпечує розвиток показників когнітивного
компоненту толерантності. Формує прагнення до самовдосконалення,
мотивує до творчої самореалізації, забезпечує розвиток позитивного
мислення, організацію навчально-виховного процесу, що сприяє глибокому
сприйняттю і розумінню загальнолюдських цінностей.
Блок №2. «Формування та розвиток психологічної стійкості,
саморегуляції» розрахований на розвиток показників емоційного
компоненту толерантності особистості. Його зміст передбачає мотивацію
доброзичливого, терпимого ставлення до оточуючих; спонукає до
уникнення агресії, заздрощів. Обов’язковим є проведення всіх складових
блоку програми, що інтегрують в собі психолого-педагогічні засоби.
Блок №3. «Набуття досвіду конструктивного діалогу, доброзичливого
та терпимого ставлення до оточуючих і навколишніх подій, що не
порушують прав людини» розрахований на розвиток показників
поведінкового компоненту толерантності особистості. Його зміст спонукає
до позитивних вчинків, взаєморозуміння та взаємодопомоги, забезпечення
конструктивного постійного зворотного зв’язку [4]. Комплекс психологопедагогічних та тренінгових засобів являє собою сукупність вправ, творчих
завдань, рольових, ділових ігор, міні-лекцій для розвитку толерантності
учнів.
Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Отже, переконані, що освітній процес Нової української школи має
забезпечувати умови для формування та розвитку соціальних навичок, що
будуть основою для ефективної професійної діяльності у майбутньому.
Доцільним є використання різних психолого-педагогічних засобів, які
сприяють розвитку креативності, вмінням працювати в команді, толерантно
ставитися до оточуючих.
Перспективною є розробка елементів гейміфікації, засобів сторітелінгу
скрайбінгу для ефективного вивчення різних предметів шкільного курсу з
урахуванням вікових особливостей учасників освітнього процесу.
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Світлана Павлівна Яланська
РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
В учасників освітнього процесу Нової української школи мають бути
сформовані та постійно удосконалюватися вміння: переконувати, знаходити підхід
до оточуючих, лідирувати, толерантно спілкуватися, співпрацювати в команді,
креативно розв’язувати ті чи інші завдання. «Soft skills» дозволяють бути успішним
незалежно від специфіки діяльності в якій працює людина.
Ключові слова: соціальні навички, креативність, толерантність, учасники
освітнього процесу, Нова українська школа.
В участников образовательного процесса Новой украинской школы должны
быть сформированы и постоянно совершенствоваться умения: убеждать, находить
подход к окружающим, лидировать, толерантно общаться, работать в команде,
креативно решать те или иные задачи. «Soft skills» позволяют быть успешным
независимо от специфики деятельности в которой работает человек.
Ключевые слова: социальные навыки, креативность, толерантность, участники
образовательного процесса, Новая украинская школа.
Participants in the educational process of the New Ukrainian School should develop
and constantly improve skills: persuade, find an approach to others, lead, tolerantly
communicate, cooperate in a team, creatively solve certain tasks. «Soft skills» allow you to
be successful regardless of the specifics of the activity in which a person works.
Key words: social skills, creativity, tolerance, participants of the educational process,
New Ukrainian school
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Розділ 5. CLIL – технологія майбутнього

РОЗДІЛ V
CLIL – ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО
УДК 37.02
О. М. Вовченко
Г. С. Гончарова
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕНЯ МЕТОДИКИ CLIL
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У РАМКАХ ДОСЛІДНОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
У НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
У сучасному полікультурному суспільстві володіння іноземною мовою
розглядається як один із головних інструментів розширення предметних знань
та можливостей. Різноманітні методи та підходи в навчанні іноземних мов
набувають високої популярності в сучасному світі глобалізації та інтеграції.
За даними Ради Європи багатомовність поєднує цілий спектр мовних та
культурних можливостей, серед яких рідна мова/мови, вивчені мови,
використовувані мови та частини набутих мов. Отже, підготовка до життя в
багатомовному світі передбачає використання мовного триптиху: «мова
навчання», «мова для вивчення», «мова через навчання», в якому іноземна мова
перестає бути прерогативою гуманітарних спеціальностей, особливо
філологічних і стає інструментом досягнення успіху в будь-якій освітній,
професійній чи суспільній діяльності людини.
Постає закономірне питання: яким чином поєднати в закладі загальної
середньої освіти вивчення іноземної мови із вивченням інших дисциплін не
зашкодивши жодній з освітніх цілей?
Одним із можливих рішень зазначеної проблеми може бути застосування
методики CLIL, яка дає можливість створити «ситуації, коли предмети або
частини предметів викладаються іноземною мовою з подвійною метою, а саме:
вивчення змісту немовного предмету із одночасним вивченням іноземної мови»
[1], «інтегрувати мови з немовним змістом в освітньому середовищі з
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двофокусним навчанням» [2], тобто поєднати мовну та немовну спрямованості
навчального змісту. Крім цього таке середовище є сприятливим для
спрямування зусиль учнів на вивчення немовного предмету засобами іноземної
мови таким чином, щоб спонукати їх до мислення іноземною мовою.
Саме тому Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради обрав темою
наукової дослідно-експериментальної діяльності «Упровадження методики
предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в освітній процес закладу
загальної середньої освіти».
CLIL – це абревіатура від Content and Language Integrated Learning –
терміну, запропонованого дослідником Девідом Маршем [1; 2; 3; 4]. Серед
зарубіжних дослідників CLIL слід виокремити таких науковців, як Д. Койл,
Р. Худ, П.Бертокс, Л. Коллінз, І. Тінг та ін., які зробили свій внесок у розвиток
ідеї CLIL.
Існує кілька визначень методики CLIL, запропонованих, доповнених,
уточнених її автором та іншими науковцями. В українській науці CLIL відомий
як методика предметно-мовного інтегрованого навчання (О. Ходаковська [6],
Ю. Cоболь та ін.) методика контекстно-мовного інтегрованого навчання
(Ю. Руднік), «зонтиковий» термін, який об’єднує такі поняття як підходи і
методи, імерсійне навчання, білінгвальне навчання і т.д., які застосовуються із
метою реалізації багатомовного підходу у навчанні (Ю. Руднік) [5].
Не зважаючи на те, що сьогодні багато європейських країн досить успішно
використовують методику CLIL на практиці, відкритим залишається питання
щодо впровадження даної методики у закладах загальної середньої освіти
України, адже помітним є дефіцит адаптованого до українських освітніх реалій
і потреб та автентично українського навчально-методичного забезпечення для
впровадження методики CLIL, зразків шкільного курикулуму, в яких
враховується впровадження методики CLIL.
Відповідно до результатів аналізу наукових публікацій закордонних та
вітчизняних авторів, потребам, меті та завданням, поставленим перед
освітянською спільнотою Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради, ми
послуговуємося тлумаченням змісту англомовного терміну CLIL (Content and
Language Integrated Learning) як методики предметно-мовного інтегрованого
навчання, яка дозволяє сформувати в учнів лінгвістичні та комунікативні
компетенції іноземною мовою в тому ж навчальному контексті, у якому
формуються та розвиваються загальноосвітні знання та вміння.
Для впровадження методики CLIL в навчальну програму досліджено
характеристики та особливості типів багатомовного навчання та обрано
найбільш відповідний до особливостей діяльності Наукового ліцею №3
Полтавської міської ради, а саме методика предметно-мовної інтеграції, яка є
формою двомовної освіти і відображає певні відносини між предметом, учнями
та мовою. У цьому випадку предметно-мовну інтеграцію визначаємо як
методику, за умови застосування якої іноземна мова використовується в якості
засобу викладання низки освітніх предметів звичайному контингенту учнів.
235

Розділ 5. CLIL – технологія майбутнього

Для імплементації інноваційної методики CLIL в освітній процес
української школи було укладено Програму дослідно-експериментальної
діяльності регіонального рівня «Упровадження методики предметно-мовного
інтегрованого навчання (CLIL) в освітній процес закладу загальної середньої
освіти», відповідно до якої у закладі вже відбувся організаційно-підготовчий
етап та триває формувальний етап експерименту.
У ході організаційно-підготовчого етапу, який тривав з квітня 2018 року
по грудень 2019 року, педагоги закладу пройшли навчання в тандемах: учитель
іноземної мови та учитель предмету циклу MINT, на семінарах із питань
упровадження методики CLIL у освітній процес у Goethe-Institut в Україні
(м. Київ), було створено робочу групу науковців, методистів та вчителів, які
здійснюють науково-методичний супровід експерименту, а також організовано
підготовку вчителів до експериментального навчання. Робоча група розробила
зміни до організації освітнього процесу у 5–9 класах та методику моніторингу
впливу методики CLIL на рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з
іноземної мови і предметів циклу MINT, а також на результативність участі в
предметних олімпіадах, науково-дослідницьких конкурсах та проєктах. У ході
експерименту відбувається систематичне інформування громадськості та
педагогічної спільноти про проміжні результати реалізації експерименту.
Заклад є учасником довготривалого всеукраїнського проєкту «Мережа сталого
розвитку CLIL у моїй школі» Гете-Інституту в Україні. 1 листопада 2019 року
Науковий ліцей №3 отримав статус експериментального закладу освіти
регіонального рівня.
У січні 2020 року у Науковому ліцеї №3 розпочався формувальний етап
дослідно-експериментальної діяльності, завданнями якого є:
− створення програми впровадження методики CLIL в освітній процес у 5-9
класах;
− розробка та апробація навчально-методичного забезпечення для
впровадження методики CLIL під час вивчення предметів циклу MINT у 5–9
класах;
− забезпечення наставницької підтримки вчителів – учасників
регіонального експерименту;
− здійснення експериментального навчання;
− коригування програми та навчально-методичного забезпечення
впровадження методики CLIL в освітній процес у 5-9 класах;
− моніторинг ходу експерименту та його проміжне коригування.
За результатами дослідно-експериментального застосування методики
CLIL у ІІ семестрі 2019-2020 н. р. укладено збірник навчальних матеріалів
«Упровадження методики CLIL в освітній процес закладу середньої освіти.
Випуск I» У даному збірнику узагальнено, систематизовано та опубліковано
навчально-методичне забезпечення для впровадження методики CLIL під час
вивчення предметів циклу MINT, яке тандеми вчителів (учитель іноземної мови
та вчитель фахового предмету) розробили та апробували на уроках у 5-7 класах.
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На уроках із застосуванням предметно-мовного інтегрованого навчання
формуються усі комунікативні види мовленнєвої діяльності: сприймання на
слух, зорове сприймання, писемна, усна та онлайн взаємодія, писемне та усне
продукування. При подачі нової лексики вчителі намагаються утримуватись від
перекладу слів, широко застосовують демонстраційний та ілюстративний
матеріал. Зазвичай учні прослуховують або читають текст з певної теми та
виконують до нього завдання творчого, дослідницького або пошукового
характеру (заповнюють таблиці, створюють діаграми, постери тощо).
Увага фокусується не на відпрацюванні граматичного матеріалу, а на
засвоєнні лексики та розвитку комунікативних навичок з теми, що
вивчається. Мова засвоюється природнім шляхом, так, як її опановують
діти-носії мови.
Урок-CLIL завжди є предметно орієнтованим, інтерактивним,
побудованим на дослідженні чи експерименті. Матеріал з фахового
предмету за рівнем складності дещо поступається рівню знань учнів з
цього предмету на рідній мові. Завдання відображають особливості
іноземної мови, що вивчається, відпрацьовуються навички застосування
тих чи інших лінгвістичних форм. Тексти, відео, аудіо кожен вчитель з
тандему ретельно підбирає у відповідності з темою та з фактичним рівнем
знань учнів.
На уроках предмето-мовного інтегрованого навчання вчителі широко
застосовують навчальні платформи та мобільні застосунки, а саме Kahoot,
Quizlet, Padlet, Mentimeter та LearningApps. При цьому значна увага
приділяється розвиткові мовних навичок з лексики та граматики, а також
мовленнєвих навичок письма та читання.
Окрім того, цифрові інструменти використовуюься у ході дослідів та
експериментів, аналізування результатів та підведення підсумків. Така робота
проводиться у різних режимах: індивідуальному, парному, груповому, часто у
формі змагання. Таким чином, навчання гарантовано перетворюється з нудного
процесу заучування на мотивуючий навчальний експериментальнодослідницький процес. У кінці кожного уроку є обов’язковою рефлексія, яка
проводиться у вигляді заповнення предметно-мовного портфоліо, протоколу
експерименту тощо.
Одним із завдань, спрямованих на досягнення мети дослідження є
здійснення проміжних моніторингів впливу методики CLIL на формування
ключової компетентності «здатність спілкуватися іноземними мовами» та
готовність учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності, яка
формується в процесі розвитку ключових компетентностей в ході предметномовного інтегрованого навчання.
Для реалізації даного завдання було проведено вхідний та вихідний
моніторинги знань учнів з метою дослідження динаміки процесу формування
компетентностей учнів.
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Клас
5/6-А,
5/6-В
5/6-С
6/7-А

6/7-К

7/8-А

7/8-Н

Ключові компетентності
Компетентності на уроках CLIL
Контрольні
(експериментальні)
компетентності
спілкування
компетентності у математична
іноземною
природничих
компетентність
(англійською) мовою науках*
спілкування
математична
компетентності
у
іноземною
компетентність
природничих науках
(англійською) мовою
спілкування
компетентності у спілкування іноземною
іноземною
природничих
(англійською) мовою;
(німецькою) мовою
науках
інформаційно-цифрова
компетентність
спілкування
інформаційноспілкування іноземною
іноземною
цифрова
(німецькою) мовою;
(англійською) мовою компетентність
компетентності
у
природничих науках
спілкування
компетентності у спілкування іноземною
іноземною
природничих
(німецькою) мовою;
(англійською) мовою науках
математична
компетентність
спілкування
математична
спілкування іноземною
іноземною
компетентність
(англійською) мовою;
(німецькою) мовою
компетентності
у
природничих науках

У Статті 12 Закону України «Про освіту» зазначено назву однієї з
ключових компетентностей як «компетентності у галузі природничих наук,
техніки і технологій». Оскільки на уроках за методикою CLIL здійснювалося
інтегрування іноземної мови та природознавства/біології, то формування даної
компетентності відбувалося лише в розрізі складової природничих наук. Тому в
ході моніторингу досліджувалася лише дана складова, що має назву у нашому
дослідження «компетентності у природничих науках».
Перший вхідний моніторинг було проведено у січні 2020 року на початку
ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної діяльності у 5-7 класах.
Проведення відповідного вихідного моніторингу передбачалося у травні 2020
року. Дослідно-експериментальна діяльність у березні-травні 2020 року була
призупинена у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби на території
нашої держави та переведенням учнів на дистанційне навчання. Експеримент
було продовжено у вересні-грудні 2020 року у тих же класах за тими ж
напрямками. Вихідний моніторинг відбувся у грудні 2020 року. Вхідний
моніторинг писали учні, які навчалися у 5-х, 6-х, 7-х класах, при написанні
вихідного моніторингу ці ж учні продовжили навчання у 6-х, 7-х, 8-х класах
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відповідно. У зв’язку з цим при здійсненні аналізу результатів тестувань було
позначено кожну паралель класів наступним чином: 5/6, 6/7, 7/8.
Загальна схема розробки тестових завдань (надалі – завдання
CLILовського характеру) визначалася двома складовими: з іноземних мов –
мовною та фаховою; з предметів циклу MINT – суто предметною та
прикладною: застосування знань у конкретних життєвих ситуаціях.
Кількісною характеристикою динаміки процесу формування ключових
компетентностей учнів кожного конкретного класу є отримані бали, що визначалися
за результатами виконання завдань з англійської та німецької мови, математики,
інформатики, природознавства, біології та фізики учнями цих класів.
Результати тестування з іноземних мов та предметів циклу MINT серед учнів 58-х класів оброблялись та оцінювались окремо за 20-бальною шкалою. В
залежності від кількості набраних балів, усі учні були розподілені за чотирма
відповідними рівнями підготовки: високим (17-20 балів), достатнім (11-16
балів), середнім (5-10 балів) та низьким (0-4 бали).
Розглянемо результати проведених вхідних та вихідних моніторингів, на
основі яких було здійснено аналіз динаміки процесу формування основних
ключових компетентностей учнів, що відбувався в результаті впровадження
методики CLIL у 6/7 класах. У 6/7-А та 6/7-К навчалося 73 учні. Моніторингом
було охоплено 93-95% учнів даної паралелі. За даними проведених вхідних та
вихідних моніторингів було здійснено аналіз процесу формування основних
ключових компетентностей учнів, що відбувався в результаті впровадження
методики CLIL у 6/7 класах. Динаміку процесу формування відповідних ключових
компетентностей учнів подано у вигляді гістограм, які відображають результати
моніторингів за чотирма рівнями розвитку компетентностей учнів у відсотках та їх
порвняння.
Експериментальними компетентностями у 6/7-А були «спілкування іноземною
(німецькою) мовою» та компетентності у природничих науках, а контрольними:
«спілкування іноземною (англійською) мовою» та інформаційно-цифрова
компетентність. Експериментальні компетентності у 6/7-К класі: «спілкування
іноземною (англійською) мовою» та інформаційно-цифрова компетентність,
контрольні: «спілкування іноземною (німецькою) мовою та компетентності у
природничих науках».

Рис.1. Динаміка процесу формування ключової компетентності
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«спілкування іноземною (англійською) мовою»
Аналіз даних вхідного та вихідного моніторингів щодо визначення
динаміки процесу формування ключової компетентності «спілкування
іноземною (англійською) мовою» вказує на її зростання в обох класах, а саме: у
контрольному 6/7-А класі під час вихідного моніторингу високий рівень
показали 38% учнів (динаміка: + 90%), достатній – 50% (динаміка: – 6%), у
експериментальному щодо даної компетентності 6/7-К класі високий рівень –
51% (динаміка: +325%), достатній рівень – 34% ( динаміка: – 32%). Тобто
зростання відсотка учнів, які виконали завдання на високому рівні в
експериментальному класі є більш значним.

Рис.2. Динаміка процесу формування ключової компетентності
«спілкування іноземною (німецькою) мовою»
Аналіз даних вхідного та вихідного моніторингів щодо визначення
динаміки процесу формування ключової компетентності «спілкування
іноземною (німецькою) мовою» вказує на її зростання в обох класах, а саме: у
експериментальному щодо даної компетентності 6/7-А класі високий рівень
показали 57% учнів (динаміка: +50%), достатній – 37% (динаміка: –10%), у
контрольному 6/7-К класі високий рівень - 51% (динаміка: + 750%), достатній
рівень – 46% ( динаміка: –44%).

Рис.3. Динаміка процесу формування інформаційно-цифрової компетентності
Результати вхідного моніторингу з інформатики, що визначав рівень
сформованості інформаційно-цифрової компетентності в учнів, свідчать про те,
що у кожному класі майже половина учнів виконала завдання на достатньому
та на середньому рівні – 48% учнів у 6/7-А класі, 36% учнів у 6/7-К класі.
Після впровадження методики CLIL за результатами вихідного моніторингу,
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який містив завдання суто предметного та прикладного характеру
(застосування знань у конкретних життєвих ситуаціях), розподіл учнів за
рівнями виконання завдань змінився в кожному класі. У експериментальному
щодо даної компетентності 6/7-К класі спостерігається значна позитивна
динаміка високого рівня виконання завдань учнями (+800%), негативна
динаміка виконання завдань на достатньому та низькому рівнях (–37 % та –9%
відповідно), незначна позитивна динаміка низького рівня (збільшення на 6 в.п.).
У контрольному 6/7-А класі, навпаки, простежується позитивна динаміка щодо
низького рівня виконання завдань (зростання на 19 в.п.) та середнього рівня
(+10%), а негативна – щодо достатнього рівня (–51%). Хоча у 6-7-А класі
наявна незначна позитивна динаміка високого рівня виконання завдань (+3
в.п.).

Рис. 4. Динаміка процесу формування компетентностей учнів
у природничих науках
Результати вхідного моніторингу з біології, який передбачав визначення
рівня сформованості компетентностей у природничих науках, вказують на те,
що переважають середній (39%) та достатній (50%) рівні у 6/7-А класі та
приблизно рівномірний розподіл за трьома рівнями ( 30% середній, 37%
достатній, 33% високий) у 6/7-К класі. Після впровадження методики CLIL за
результатами вихідного моніторингу розподіл учнів за рівнями виконання
завдань змінився в усіх класах, як в експериментальному щодо формування
компетентностей у природничих науках (біологія) 6/7-А класі, так і в
контрольному щодо них 6/7-К класі. В експериментальному класі відсоток
учнів, які продемонстрували достатній та високий рівні, становлять 83% та 3%
відповідно, у контрольному – 47% та 0% відповідно. Слід зазначити, що у
контрольному класі значна частина учнів виконали завдання на середньому
рівні: 53 % (динаміка: +76%).
Проаналізувавши дані вхідного та вихідного моніторингів з англійської
мови щодо визначення загального показника динаміки процесу формування
ключової компетентності «спілкування іноземною (англійською) мовою», ми
прийшли до висновку, що позитивна динаміка прослідковується в обох класах.
Хоча зростання відсотка учнів, які виконали завдання на високому рівні в
експериментальному класі щодо даної компетентності є більш значним
(+325%). Позитивна динаміка була нами відзначена і в процесі формування
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ключової компетентності «спілкування іноземною (німецькою) мовою». Слід
зазначити, що більш значне зростанням спостерігається тут у контрольному
6/7-К класі. Це можна пояснити тим, що при написанні вхідного моніторингу
результати високого рівня у цьому класі мали лише 6% учнів, тоді як при
написанні вихідного моніторингу – 51 %, що є меншим показником ніж у
експериментальному 6/7-А класі – 57%. Якщо говорити про динаміку процесу
формування інформаційно-цифрової компетентності, то у експериментальному
6/7-К класі спостерігається значна позитивна динаміка щодо високого рівня
виконання завдань учнями (+800%), а у контрольному 6/7-А класі наявна лише
незначна позитивна динаміка високого рівня виконання завдань (+3 в.п.).
Аналізуючи динаміку процесу формування компетентностей учнів у
природничих науках, ми відзначили, що в експериментальному класі відсоток
учнів, які продемонстрували достатній та високий рівні, становлять 83% та 3%
відповідно, що є значно більшим ніж у контрольному – 47% та 0% відповідно.
Важливим фактом у нашому дослідженні впливу методики CLIL на
формування готовності учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності,
яка формується в процесі розвитку ключових компетентностей в ході
предметно-мовного інтегрованого навчання є написання у жовтні-грудні 2020
року учнем 7-К класу Поповичем Михайлом науково-дослідницької роботи на
тему «Комікс у світовому просторі» („Comics in the world space“), з якою у ході
І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України Михайло посів ІІІ місце.
Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що
впровадження методики CLIL, загалом має позитивний вплив на процес
формування ключової компетентності «здатність спілкуватися іноземними
мовами» та готовність учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності.
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Олеся Миколаївна Вовченко
Галина Степанівна Гончарова
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕНЯ МЕТОДИКИ CLIL
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У РАМКАХ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
У НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Особливості впровадження методики CLIL (предметно-мовного інтегрованого
навчання) у рамках дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня у
Науковому ліцеї №3 Полтавської міської ради. Організація освітнього процесу з
іноземних мов та предметів циклу MINT у закладі відповідно до мети експерименту.
Ключові слова: методика CLIL, експеримент, освітній процес, іноземна мова,
предмети циклу MINT.
Особенности
внедрения
методики
CLIL
(предметно-языкового
интегрированного обучения) в рамках опытно-экспериментальной деятельности
регионального уровня в Научном лицее №3 Полтавского городского совета.
Организация образовательного процесса по иностранным языкам и предметам цикла
MINT соответственно целям эксперимента.
Ключевые слова: методика CLIL, эксперимент, образовательный процесс,
иностранный язык, предметы цикла MINT.
Features of the CLIL (content language integrated learning) methodology
implementation in the framework of research experimental activity at the regional level in
the Scientific Lyceum №3 of the Poltava City Council. Organization of the ducational
process in foreign languages and subjects of the MINT cycle in accordance with the
objectives of the experiment.
Key words: CLIL technique, experiment, educational process, foreign language,
subjects of the MINT cycle.

УДК 37.02
Заколодна А. М.
Киричок Л. Д.
Хрипко Н. М.
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ
МЕТОДИКИ CLIL У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми. Сучасний світі все більше потребує міжкультурної
комунікації, яка тісно пов’язана з упровадженням нових технічних та цифрових
технологій. На сьогоднішній день в учнів виникає потреба в глибокому
вивченні іноземних мов, як засобу міжкультурної комунікації. Перед освітою
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постає завдання органічно поєднати між собою фахові знання та предметномовні. Це можна здійснювати за методикою CLIL. Методика CLIL підвищує в
учнів інтерес до вивчення іноземних мов, занурює їх у природне мовне
середовище, стає засобом для вивчення нового предмету. Дозволяє вивчити не
тільки теми, терміни, але і певні мовні конструкції, що збільшує словниковий
запас учнів, тим самим готує їх до подальшого вивчення і застосування нових
знань і вмінь.
У рамках науково дослідно-експериментальної діяльності Науковий ліцей
№3 Полтавської міської ради обрав тему «Упровадження методики предметномовного інтегрованого навчання (CLIL) в освітній процес закладу загальної
середньої освіти», що впроваджується в середній та старшій школі.
Результатом роботи освітян є збірник праць [1].
Використовуються елементи методики CLIL в ліцеї тандемом учителів
початкової школи та англійської мови. Зазначений підхід забезпечує підготовку
молодших школярів до подальшого навчання за цією методикою.
У даній статті представлена розробка уроку з природознавства та
англійської мови з використанням елементів методики CLIL.
Тема уроку: Явища природи. Пори року.
Очікувані результати (як досягнення учнів) з іноземної (англійської) мови:
учні назвуть англійською мовою пори року та місяці, найбільш поширені
предмети одягу; увідповіднять англійські назви одягу з англійськими назвами
пір року і місяців; упізнають знайомі слова в запропонованому тексті
англійською мовою; дадуть відповіді на поставлені запитання про погоду;
використають малюнки як підказки для розуміння змісту; виконають указівки
вчителя, сформульовані англійською мовою.
Очікувані результати (як досягнення учнів) з фахового предмету
(природознавство): учні назвуть пори року, увідповіднять явища природи з
порами року; опишуть явища природи і порівняють їх між собою;
працюватимуть у групі і об’єднають різний природній матеріал в сезонну
композицію.
Кількість академічних годин: 1
Рівень знань з іноземної мови: А1
Мовний інвентар:
Іменники
Дієслова Прикметники Прислівники
Hot, warm,
Seasons, summer, Wear,
Randomly,
shine,
cool, cold
winter, spring,
slowly, quickly
blow
autumn, clothes,
dress, trousers,
shorts, hat, jacket,
coat, shoes, skirt,
T-shirt, boots

Фразеологізми
To be over, to be
different from
each other, the
same

Обладнання: інтерактивна дошка, наявність каналу зв’язку з Інтернетом.
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Навчальні матеріали: English World 3, Liz Hocking Mary Bowen, MacMillan
Education, 2018, 128p.
Інтернет ресурси:
1) URL: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2) URL:https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&list=PLaRM6e6vJ
CADteqHRrh0QdbfyKoBbittb&index=7
3) URL: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/seasons
4) URL: https://www.youtube.com/watch?v=VsgpUHUYuJI
5) URL:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Clothes/She’s_wearing..._uq5611aq
Хід уроку
I. Організаційний момент
Треба дружно привітатись:
«Добрий день» – «Good day»,
Дружно голосно сказати:
«Добрий день» – «Good day»,
Вліво, вправо поверніться,
Туди-сюди посміхніться,
«Добрий день» – «Good day»
Звучить пісня англійською мовою
(URL: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8).
– Діти, сьогодні урок природознавства у нас незвичайний. Бо спілкуватися
ми будемо двома мовами – англійською та українською. А також у нас присутні
гості …
II. Актуалізація корекція опорних знань, мотивація навчальної діяльності
Гра «Очікування». Вправа «Мікрофон»: «То що ж Ви очікуєте від такого
уроку?».
Очікувані відповіді учнів: на уроці було цікаво; я виконала добре завдання;
урок приніс хороший настрій; я взяв для себе щось корисне; урок приніс мені
радість від роботи; урок був захоплюючим.
Очікування вчителя: ви будете старанними і уважними; кожен із вас зможе
виконати всі завдання; запропонуєте нові ідеї; будете творчими, зможете
помріяти.
Настрій уроку – сонечко.
Звучить
пісня
про
погоду
англійською
мовою
(URL:
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&list=PLaRM6e6vJCADteqHRr
h0QdbfyKoBbittb&index=7).
Запитання до учнів (англійською мовою):
− What is the weather like in summer?
− What is the weather like in autumn?
− What is the weather like in winter?
− What is the weather like in spring?
− What is the weather like today?
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− What weather do you like?
Фенологічні спостереження «Синоптична лабораторія».
Бесіда:
− А зараз відправимося в синоптичну лабораторію. Надаємо слово
синоптикам.
Повідомлення синоптиків (англійською мовою):
− Children, we live in a beautiful world that fascinates us with its beauty every
day: whether snowflakes fly by or raindrops fall on our palms, whether we hold a
chamomile in our hands or watch the dance of autumn leaves - we always admire,
think we know what will be tomorrow, but we can never guess exactly. So, nature is a
fairy tale, and we can understand, see and read it with the heart. And today we will
try to do it. A riddle will help us in this. So let’s try to guess it.
– What are they? They have four colours; they change colours every three
months
Повторення назв пір року англійською мовою.
III. Повідомлення теми і мети уроку.
− Сьогодні на уроці ми з вами узагальнимо наші знання про пори року, які
ви отримали на уроках природознавства, англійської мови.
IV. Основний етап уроку.
Розповідь учителя:
− За однією з легенд багато років тому у матінки Землі та татуся сонця було
4 доньки: Зима, Літо, Весна і Осінь. Коли вони були маленькі то прагнули
постійно бути разом, гратися однаковими іграшками та одягатись в однакові
сукні.
Але йшов час і дівчата виросли і тепер кожна з сестер зрозуміла, що вона
відрізняється одна від одної. Тепер вони стали одягатися в кольори відповідно
до їх характеру, в кожної було своє індивідуальне заняття і зустрічались вони
лише раз на рік, та і то Зима лише з Весною, Весна лише з Літом, Літо лише з
Осінню, і Осінь лише з Зимою. І саме сьогодні вони і зустрілися на нашому
уроці.
Topic and objectives of the lesson
− A t this lesson we will summarize our knowledge of the seasons that you
received in science lessons, English.
− According to one of the legends many years ago, Mother Earth and Father Sun
had 4 daughters: Winter, Summer, Spring and Autumn. When they were small they
wanted to be together all the time, play with the same toys and wear the same dresses.
But time passed and the girls grew up and now each of the sisters understood that
they are different from each other. Now they dress in colours according to their
character, each have their individual lessons and meet only once a year: Winter only
with Spring, Spring only with Summer, Summer only with Autumn, and Autumn
only with Winter. And today they meet at our lesson.
1. Autumn, autumn, autumn!
The summer is over,
The trees are bare
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There’s mist in the garden
And frost m the air.
2. Winter, winter, winter!
The snow is falling,
The wind is blowing,
The ground is white
All day and all night.
3. Spring, spring, spring!
The trees are green,
Blue skies are seen,
Grey winter has gone away,
The world looks new and gay.
4. Summer, summer, summer!
The sun is shining,
The flowers are blooming,
The sky is blue, the rains are few.
− Наші гості будуть працювати з нами. І хочуть з Вами познайомитися.
(діалог англійською мовою).
− Пори року сперечаються: хто із них кращий. Тож ми вирішили це
дослідити.
Учні провели опитування серед батьків, учнів та вчителів. Пропонуємо
Вашій увазі фрагмент.
Зараз ми спробуємо довести чи спростувати ці думки.
Для цього Ви об’єдналися в групи та маєте емблеми-кольори та назви
(прикріплюють назви пори року англійською мовою)
V. Узагальнення і систематизація знань.
Фронтальне опитуання (про місяці англійською мовою):
− What summer months do you know?
− What autumn months do you know?
− What winter months do you know?
− What spring months do you know?
Робота з текстом. URL: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/readingpractice/seasons
The game «Yes or no»:
1) There are three seasons in a year.
2) Trees and grass start to grow in spring.
3) The day and the night are the same length in summer.
4) There are two seasons at the South and North Poles.
5) Spring is the warmest season of the year.
6) Summer begins on the longest day of the year.
7) The leaves change their colours in summer
8) Some animals hide and sleep in winter.
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Фізкультхвилинка:
− Діти, ви так гарно працювали, тож настав час для відпочинку!
URL : https://www.YouTube.com/watch?v=VsgpUHUYuJI
− Для того, щоб затишно почувати себе в різні сезони, потрібно вміти
підбирати одяг відповідно до погоди. Тож зараз і перевіримо, як ви це можете
робити.
Повторення слів про одяг, вірші про одяг, гра «Одягни ляльку».
URL:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua
ge_(ESL)/Clothes/She’s_wearing..._uq5611aq
VІ. Заключна частина.
Слово вчителя:
− На початку уроку наші пори року не могли вирішити хто з них
найкращий та найголовніший. Давайте спробуємо довести, що всі вони
важливі. Для цього вам потрібно попрацювати в групах і виготовити сезонну
композицію. Пам’ятайте про те, що під час презентації своєї роботи ви
поовинні згадати і назвати англійською мовою частини виготовленої вами
сезонної композиції.
Учні працюють в групах, презентують свою роботу.
− Діти! Ви побачили наскільки гарним є той світ, в якому ми живемо, адже
все, що нас оточує нам і допомагає. Природа дає нам безліч видимих і
невидимих дарів: любов, радість, милування, насолоду, а інколи, коли ми
забуваємо, що вона теж є дуже сильною та примхливою, що має силу і владу наводить страх і мстить за наші помилки. Ми повинні любити і берегти той
світ, який нас оточує і час від часу віддячувати йому своїми маленькими
справами.
Нема поганого нічого у природи,
А все що маємо нам Бог послав з небес.
І пори року – теж винагорода,
Яку стрічають люди день у день.
Природа – казка,
Тож читаймо серцем,
Її написані для всіх нас сторінки.
Мабуть, тоді нам кожному воздасться
За весни й зими – за усі роки.
Мабуть, тоді ми станемо мудріші,
Коли побачимо її земну красу,
Як навчимося ще і розуміти
Ту первозданну, ту святу красу.
VII. Підбиття підсумків. Рефлексія
− Ви сьогодні молодці! Працювали дуже старанно і енергійно.
− Чи справдились ваші очікування від уроку?
− Чудової весняної пори до нас приходить одне з найбільших
християнських свят – Великдень. Дозвольте Вас привітати і побажати: нехай
ангел закриває своїм великим, надійним крилом від усіх негод, думки нехай
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будуть світлі, нехай щастя в дім приходить з кожним світанком. А життя
наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм,
приємними відчуттями.
− І від нас з найкращими побажаннями прийміть ці подарунки.
Висновок. Використання елементів методики CLIL для учнів 2-го класу
дозволяє використовувати інструментарій іншомовної освіти у навчанні з
природознавств, розвиває та удосконалює в учнів лінгвістичні та комунікативні
компетенції.
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ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ
CLIL У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (ЯВИЩА ПРИРОДИ. ПОРИ РОКУ)
Представлено розробку інтегрованого уроку для 2 класу природознавство –
англійська мова з використанням елементів методики CLIL. Тема уроку: явища природи.
Пори року. Урок проведений на базі Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради.
Ключові слова: методика CLIL, урок, учні, явища природи, пори року.
Представлено разработку интегрированного урока для 2 класса природознавство –
английский язык с использованием элементов методики CLIL. Тема урока: явления в
природе. Времена года. Урок проведен на базе Научного лицея №3 Полтавского
городского совета.
Ключевые слова: методика CLI, урок, ученики, явления в природе, времена года.
Annotation: The plan of an integrated lesson for the second grade, Science - English with
elements of the CLIL methodology is presented. The topic of the lesson: «Seasons. Natural
phenomena». The lesson was conducted at Scientific Lyceum №3 of Poltava City Council.
Keywords: CLIL method, lesson, natural phenomena, seasons.
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Всеукраїнський освітній форсайт

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

ЗМІСТ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Матеріали всеукраїнського освітнього форсайту
(28 квітня 2021року)
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