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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія, емоційно 

комфортне навчання, індивідуальні освітні потреби, освітня програма 

інтегровані заняття, мережеві форми освіти, нова українська школа.  

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки України. Головна мета означеної реформи – створити освітнє 

середовище комфортне для дітей, пристосувати процес навчання до 

сучасних умов життя. 

Створити школу, в якій буде приємно навчатись, можливо завдяки: 

зручному та цікавому навчальному середовище, емоційно комфортному 

навчанню, атмосфері довіри, взаємопідтримки й взаємоповаги;  

використанню сучасних педагогічних технологій та орієнтації на 

практичні навички та компетенції, замість абстрактних знань; зміні 

характеру оцінювання результатів навчання на спонукальний, а не 

каральний; організації умов партнерства між учителями, дітьми та 

батьками, які також є рівноправними учасниками освітнього процесу; 

забезпеченню прозорого фінансування шкіл; розвитку інклюзивного 

навчання.   

Отже, для нової школи принципово зміниться процес навчання. По-

перше, змінилися вимоги до освітнього середовища, зокрема, класи для 

першокласників повністю переобладнані. У них з'явилися парти-

трансформери, нова техніка, розвивальні ігри, куточки творчості, живої 

природи, відпочинку та бібліотека. Замість важких книжок – електронні 
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підручники на планшетах. Заняття проводяться у формі гри; багато 

практичних завдань та дослідів; інтегровані заняття – поєднання декількох 

дисциплін для кращого засвоєння матеріалу; робота в команді, спільне 

вирішення завдань. Запроваджено новий, стимулюючий, підхід до 

оцінювання, замість табелів – свідоцтво досягнень та портфоліо особистих 

досягнень. Успіхи дитини у навчанні стала конфіденційна інформація, яка 

обговорюється лише між вчителем та батьками. Зміниться роль вчителя, 

відтепер це друг, помічник у пізнанні світу, партнер у вихованні 

особистості. Відтепер ключове завдання вчителя – дати змогу учням 

засвоїти необхідний матеріал за допомогою діяльнісного підходу. Вчителі 

мають заохочувати учнів отримували цілісне уявлення про світ, вивчати 

явища з точки зору різних наук та вчитися вирішувати реальні проблеми. 

Школи вперше отримають можливість організовувати для учнів мережеві 

форми освіти (окремі дисципліни можуть викладати не шкільні вчителі, а 

фахівці з профільних організацій та установ культури, спорту тощо). 

Для нової школи характерна зміна змісту освіти, зокрема, ключова 

зміна для учнів стосується підходів до навчання, відбувається  зміна 

ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти 

оптимальний спосіб для її ефективного навчання; замість 

запам’ятовування фактів та понять учні набуватимуть компетентностей. 

Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими 

знаннями користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться 

випускникам української школи у професійному та приватному житті. 

Як відомо вже затверджено Державний стандарт початкової освіти 

(2018), згідно якого, метою початкової освіти є всебічний розвиток 

дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та формування її 

наскрізних умінь, відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, розвиток самостійності, 

творчості та допитливості. 
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Реалізація мети початкової освіти ґрунтується на таких ціннісних 

орієнтирах, як: визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що 

забезпечується рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм 

дискримінації або відокремлення дітей на основі попереднього відбору; 

цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, 

які відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на 

навчання через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх 

завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини; 

розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, 

незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі; міцного здоров’я 

та добробуту, яких можливо досягти шляхом формування здорового 

способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та 

психоемоційного розвитку; радість пізнання, що обумовлюється 

використанням в освітньому процесі дослідницької та проектної 

діяльності; забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри 

і взаємоповаги, перетворення школи на безпечне місце, де запобігають 

насильству і цькуванню, надають необхідну підтримку; утвердження 

людської гідності шляхом виховання чесності, відваги, наполегливості, 

доброти, здатності до співчуття і співпереживання, справедливості, поваги 

до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, свободу 

слова тощо); плекання любові до рідного краю та української культури, 

шанобливе ставлення до Української держави; формування активної 

громадянської позиції, відповідальності за своє життя, розвиток громади 

та суспільства, збереження навколишнього світу. 

Ключові орієнтири визначають за необхідність створення у школі 

умов для розвитку вільної особистості, радості пізнання, прийняття 

унікальності та обдарованості кожної дитини. Такий підхід є підставою 

створення індивідуальної освітньої траєкторії, яку ми визначаємо як 

персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, 



 
 

8 
 

що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, 

мотивації, можливостей і досвіду. 

Ознаками індивідуальної освітньої траєкторії є:  

✓ можливість вибору форм і темпів засвоєння здобувачем освіти освітніх 

компонентів освітньої програми; 

✓ відповідність віку, здібностям, інтересам, мотивації, психодинамічним 

характеристикам; 

✓ постійна педагогічна підтримка і контроль. 

Державний стандарт початкової освіти, згідно з п. 25 передбачає, що 

базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники. 

Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів загальної 

середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності. 

Варіативний складник базового навчального плану розподіляється 

закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості 

організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб 

здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу. 

Згідно з п. 26 Державного стандарту початкової освіти, варіативність 

змісту забезпечується також шляхом запровадження резервного часу в 

освітній програмі, що орієнтовані на задоволення освітніх потреб 

здобувачів освіти, вирівнюванню рівня їхніх досягнень та розвитку 

наскрізних умінь. Саме за такого підходу уможливлюється реалізація 

індивідуальної освітньої траєкторії дитини в закладах початкової освіти.  

Отже, формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів 

можливо за умови вивчення психологічних аспектів розвитку кожної 

особистості дитини (ввести до штатного розпису кожної школи відповідну 

посаду); запровадження різнорівневого навчання; розробки індивідуальних 

програм розвитку дітей; організації співпраці з соціальними партнерами 

(центри творчості, вечірні школи, заклади професійної та вищої освіти, 

бібліотеки, музеї тощо). При цьому має змінитися роль вчителя, до його 
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завдань має входити здійснення індивідуальної педагогічної підтримки 

учнів; надання консультативної допомоги з побудови індивідуальної 

освітньої програми та визначення індивідуального темпу її опанування. 
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ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ УМІНЬ 

 УЧНІВ 3-4 КЛАСІВ 

Ключові слова: другий цикл початкової освіти; змістові лінії; 

підручник. 

Важливість розвитку індивідуальності як основи для гармонійного 

розвитку людини як особистості-творця підкреслюється в останніх 

дослідженнях науковців, усіх чинних документах про освіту. У 

Державному стандарті початкової освіти зазначено, що метою початкової 

освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Протягом 

навчання в початковій школі учні мають розпочати засвоєння основних 

змістових ліній, оволодівати ключовими компетентностями, що 

закономірно є одним із завдань сучасного підручника. Спільними для всіх 

ключових компетентностей виділено такі наскрізні вміння, як: читання з 

mailto:baranovska@i.ua
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розумінням; уміння висловлювати власну думку усно і письмово; 

критичне та системне мислення; творчість; ініціативність; здатність 

логічно обґрунтовувати позицію; уміння конструктивно керувати 

емоціями; уміння оцінювати ризики; уміння приймати рішення; уміння 

розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Саме у другому 

циклі навчання в учнів значно зростають інтелектуальні можливості учнів, 

активно формуються ціннісно-емоційна сфера, розвиваються творчі 

можливості. Одним з шляхів реалізації модернізованої стратегії навчання є 

кардинальна зміна шкільного підручника, його адаптація до сучасних 

реалій, які змінюють можливості спілкування та взаємодії [5]. Метою 

другого (основного) циклу початкового навчання є: здійснення 

навчального процесу з концентрацією педагогічної уваги на формування в 

учнів відповідальності і самостійності; підготовка до успішного навчання 

в основній школі.  Результати моніторингу НУШ (перший етап) показали, 

що найбільш поширеними формами організації роботи учнів початкових 

класів є колективна: 84,2% та індивідуальна – 68,7%, робота в парах – 

38,2%, у  складі великих груп – 11,3%. Результати моніторингу 

сформованості наскрізних умінь груп учнів початкової школи показали, 

що найменш розвиненими є ініціативність, критичне та системне 

мислення, обґрунтування власної позиції. 

Досліджуючи читацькі вміння в учнів початкових класів в 90-ті роки 

XX ст. ми проводили у своєму дисертаційному дослідженні аналіз чинних 

в той час підручників з читання. Увага зверталася на співвідношення 

репродуктивних продуктивних та творчих завдань в підручниках; на 

структурування їх за певними типами і видами. На той час репродуктивні 

завдання займали до 70% [2]. Реалізація завдань Нової української школи 

потягнула за собою кардинальну зміну підходів до якості запитань та 

завдань підручника.  Вимоги стандарту початкової освіти для 3-4 класів 

містять уміння та навички роботи з текстом, що є складовими 
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інтелектуальної, інформаційної та комунікативної компетентностей, такі, 

як: сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в 

текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення 

свого досвіду (вміння аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації, 

доведення, прогнозування, аргументування, перетворення інформації, 

оцінювання, інтерпретація тексту, творчі зміни тексту, імпровізація). 

Окремо виділяється уміння взаємодіяти  з іншими особами письмово та в 

режимі реального часу: взаємодіяти онлайн (що є надзвичайно актуальним 

для реалій дистанційного та змішаного навчання); співпрацювати з 

однокласниками, розподіляти ролі, взаємодіяти з іншими особами через 

мистецтво (участь у колективних творчих проектах, дії/ролі у творчому 

процесі), співпрацювати в команді для створення інформаційного 

продукту. Акцентується також на формуванні емоційного інтелекту: опис 

власних емоцій та емоцій співрозмовника від прослуханого/побаченого; 

формування мовленнєвого етикету; етичних принципів спілкування; 

навичок конструктивного спілкування, регулювання власного емоційного 

стану, у тому числі засобами мистецтва. Виходячи з цих та інших вимог 

було створено нові підручники, в яких було закладено у методичному 

апараті формування наскрізних освітніх ліній.  

Проведений нами аналіз підручників для третього класу та 

результати теоретичного аналізу літератури показав, що з представленого 

переліку наскрізних умінь активно формуються в початкових класах (3-4) 

наступні: читання з розумінням; уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово; творчість; вміння конструктивно керувати емоціями; 

розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. О. Савченко, 

представляючи свій підручник для 3 класу, наводить змістові лінії, 

відображені в ньому: розвиваємо навичку читання, оволодіваємо 

правилами розуміння прочитаного; взаємодіємо усно за змістом 

прослуханого: досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів: 
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оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою; досліджуємо і 

взаємодіємо з медіапродукцією; перетворюємо та інсценізуємо прочитане, 

створюємо власні тексти [3]. 

 Якісний аналіз підручників для третього класу НУШ показав, що 

запитання та завдання націлені на формування основний наскрізних умінь, 

завдання стали різноманітними, цікавими, націленими на зворотний 

зв'язок з учнем. До першої групи – читання з розумінням – ми відносили 

запитання та завдання репродуктивного характеру, що допомагали 

працювати зі змістом тексту, прямі завдання за сюжетом, виконання 

конкретних завдань; продуктивні запитання, націлені на аналіз тексту, 

вміння виділяти головне порівнювати, узагальнювати, доводити власну 

думку (завдання, які потребують формування інтелектуальної 

компетентності). До другої групи – уміння висловлювати власну думку усно 

і письмово – ми відносили запитання та завдання мовного характеру, які 

вимагають висловлення та пояснення власної думки усно та письмово: 

продуктивні завдання після виконання репродуктивної частини (мовні 

завдання за вивченими правилами, завдання на розуміння частин тексту, 

логічні завдання з текстом, які вимагають висловлення власної думки усно 

чи письмово); завдання, націлені на створення власного творчого продукту 

(завдання зі створення невеликих текстів на основі прочитаного, 

побаченого, почутого, продовження заданої теми з власного досвіду). До 

третьої групи – вміння конструктивно керувати емоціями – виділяли 

запитання та завдання, націлені на висловлення почуттів, емоційного 

ставлення до прочитаного (побаченого почутого, пережитого), вміння 

розрізняти емоційний стан героїв. До четвертої групи – вміння 

розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами – ми відносили 

запитання та завдання, націлені на формування соціальних вмінь: 

завдання-інтерв’ю, націлені на вміння сформулювати запитання, 

взаємодіяти з співбесідником та отримувати зворотний зв'язок; спільна 
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робота над завданням за текстом, робота в парі; спільні дослідницькі 

завдання; рольові завдання; завдання-змагання, ігрові завдання. 

Кількісний аналіз методичного апарату першого підручника (рис. 1) 

[1] показує, що найбільший відсоток в ньому  з проаналізованих 651 

позицій провідну займають запитання та завдання на формування вміння 

читати з розумінням (перша підгрупа – 333/ 51%;  друга підгрупа – 

103/16% );  уміння висловлювати власну думку усно і письмово займають 

другу позицію (перша підгрупа – 37/5,5% та  друга – 126/19%); уміння 

конструктивно керувати емоціями – 5/1% (але багато завдань інших 

підгруп мало емоційне забарвлення); уміння розв’язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими особами (52/8,5% за усіма підгрупами).  

ПОНОМАРЬОВА К., ГАЙОВА Л. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ: ПІДРУЧНИК ДЛЯ 3 
КЛАСУ ЗССО (У 2-Х ЧАСТИНАХ) :ЧАСТИНА 1 //К. ПОНОМАРЬОВА, Л. ГАЙОВА. – КИЇВ: 

УОВЦ ОРІОН, 2020. – 160 С.

Типи запитань та завдань підручника (наскрізні вміння)

Читання з розумінням

Уміння висловлювати власну думку усно і 
письмово

Уміння конструктивно керувати емоціями

Уміння розв’язувати 
проблеми, співпрацювати з іншими особами

 

Рисунок 1. Типи запитань і завдань для формування наскрізних умінь у 

підручнику «Українська мова та читання», част. 1 (авт. Пономарьова К., 

Гайова Л.) [1] 

Кількісний аналіз другого підручника (рис. 2) [4] засвідчує, що 

найбільший відсоток в ньому  з проаналізованих 494 позицій провідну 

також займають запитання та завдання на формування вміння читати з 

розумінням (перша підгрупа – 222/45%;  друга підгрупа – 67/13,5% );  

уміння висловлювати власну думку усно і письмово також займають другу 
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позицію (перша підгрупа – 53/11% та  друга – 36/7%); уміння 

конструктивно керувати емоціями – 49/10% (багато завдань різних типів 

мали емоційне забарвлення); уміння розв’язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими особами (63/13,5% за усіма підгрупами). 

САВЧЕНКО О. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ: ПІДРУЧНИК ДЛЯ 3 КЛАСУ ЗССО (У 2-Х 
ЧАСТИНАХ) : ЧАСТИНА 2 // О. Я. САВЧЕНКО. – КИЇВ: УОВЦ ОРІОН, 2020. – 160 С.

Типи запитань та завдань підручника (наскрізні вміння)

Читання з розумінням

Уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово

Уміння конструктивно керувати емоціями

Уміння розв’язувати 

проблеми, співпрацювати з іншими особами

 

Рисунок 2. Типи запитань і завдань для формування наскрізних умінь 

у підручнику «Українська мова та читання», част. 2 (авт. Савченко О.) [4] 

Отже, ми вважаємо, що підручники нового покоління максимально 

наближені до оновлених завдань Нової української школи. Актуальним 

наразі є питання адаптації до сучасних реалій змішаного навчання, 

особливо в початковій школі (індивідуалізація навчання, дефіцит живого 

спілкування та інше). 

Література 

1. Пономарьова К., Гайова Л. Українська мова та читання: Підручник для 

3 класу ЗССО (у 2-х частинах): Частина 1. Київ: УОВЦ Оріон, 2020. 160 с. 

2. Почупайло О. В. Формування читацьких умінь в учнів I–IV  класів: 

дис. … канд. пед наук.   Київ, 1994. 179 с. 

3. Савченко О. Я. Методичний потенціал нового підручника з 

літературного читання у 3-му класі. Український педагогічний журнал. 

2020. Вип. 25. С. 133-148. 



 
 

15 
 

4. Савченко О. Українська мова та читання: Підручник для 3 класу ЗССО 

(у 2-х частинах). Частина 2. Київ: УОВЦ Оріон, 2020.160 с. 

5. Трубачева С., Барановська О. Компетентнісно орієнтовані педагогічні 

технології в структурі шкільного підручника. Проблеми сучасного 

підручника: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Мінськ, 18–19 

трав. 2018 р.). К.: Педагогічна думка, 2018. С. 81–85. 

 

 

 

Наталія Богданець-Білоскаленко, 

доктор педагогічних наук, професор 

завідувач відділу навчання мов національних меншин  

та зарубіжної літератури  

Інституту педагогіки НАПН України 

м. Київ 

nataliabogdanets@gmail.com  

 

ВИДИ РОБІТ З ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ  

Ключові слова: підручник, робота з текстом, види роботи з текстами, 

уроки читання.  

У пропонованій стислій розвідці звернемося до підручників 

«Українська мова. Читання для 3 класу. Частина 2 (автори: Н. Богданець-

Білоскаленко та Ю. Шумейко), 2020).  

Предметом нашого аналізу стануть запитання та завдання до текстів 

підручника. Окрім звичних репродуктивних завдань за змістом 

прочитаного пропонуємо низку цікавих, творчих, компетентнісно-

орієнтованих завдань. 

Зокрема, з метою розвитку навички читання та розуміння 

прочитаного пропонуємо такі завдання: 
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- формування і розвиток якісних характеристик навички читання вголос і 

мовчки; 

- оволодіння та самостійне застосування прийомів виразного читання та 

декламування напам’ять; 

- тлумачення значень незнайомих слів та висловів; 

- виділення та пояснення основної думки твору; 

- застосування різних видів читання. 

Так, до багатьох текстів подано вказівку щодо різновиду читання, 

який може запропонувати вчитель / вчителька на уроці (Прочитайте вірш 

Л .Компанієць «Отак у нас щодня» у швидкому темпі, щоб відтворити 

атмосферу ранкової метушні. Прочитайте вірш Н. Приходько 

«Жовтень» спочатку тихо, а потім підвищуйте голос. Потренуйтеся 

швидко читати скоромовки. Прочитайте вірш «ланцюжком». 

Прочитайте легенду вголос.).  

Після творів подаємо слова, які потребують пояснення їх значень або 

ж важкі у вимові та наголошенні.  

У текстах можуть бути виділені слова або словосполучення і 

пропонуються завдання: пояснити їх значення, дібрати до них синоніми чи 

антоніми.  

Для визначення основної думки твору використовується система 

запитань за змістом тексту, завдання на висловлення думки з опорою на 

життєвий досвід учнів, перелік прислів’їв, одне з яких відповідає основній 

думці тощо. У підручнику рекомендовано віршовані твори для вивчення 

напам’ять, але їх перелік вчитель / вчителька можуть змінювати.  

Відповідно до програми у підручнику передбачено систему завдань, 

які реалізують вимоги змістової лінії «Досліджуємо і взаємодіємо із 

текстами різних видів». Це завдання на цілісне сприймання текстів, їх 

аналіз та інтерпретація, формування уміння висловлювати судження у 
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зв’язку з прочитаним, критично оцінювати отриману з прочитаних текстів 

інформацію. Прикладом таких завдань можуть бути: 

- практичне розрізнення текстів різних видів (Доведіть, що цей текст – 

легенда. Що таке вірш-безконечник? Визначте, який це вид казки. Які 

ознаки вказують на належність тексту до науково-художніх? Поясніть, 

як ви розумієте мораль байки. Чи можна назвати цей твір 

гумористичним?); 

- дослідження побудови і змісту художнього тексту (Складіть тематичну 

павутинку за прочитаним віршем. Назвіть прислів’я, яке відповідає змісту 

байки. Складіть план до легенди «Бабине літо». Прочитайте казку, 

відновивши правильну послідовність подій. Знайдіть і прочитайте в казці 

опис Пінгвінячого містечка. Установіть правильну послідовність пунктів 

плану.  Створіть малюнковий план і перекажіть за ним казку. Перекажіть 

текст від першої особи.); 

- визначення засобів художньої виразності (Якими словами можна 

описати характер маслюка? Поясніть значення виділених слів. Які слова 

допомагають створити настрій кожного вірша? Визначте настрій 

прочитаного твору. З чим порівнює авторка аромат весни? Що у вірші 

вказує на те, що автор милується рідними краєвидами? Яке ставлення 

автора до головного героя?). 

Реалізація змістової лінії «Досліджуємо і взаємодіємо з 

медіапродукцією» передбачає використання завдань за двома напрямками:  

1) пошук інформації на задану тему (За допомогою дорослих знайдіть в 

інтернеті: цікаві відомості про свята в жовтні, як можна гадюку відрізнити 

від вужа, як співає шпак, музичний твір у виконанні симфонічного оркестру).  

2) створення власного медіапродукту (Підготуйте мультимедійну 

презентацію «Прапори держав», створіть малюнок родини пінгвінів у 

графічному редакторі, намалюйте плакат «Подарунки Святого Миколая»).   
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Розвитку уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, 

оволодінню вербальними і невербальними засобами створення творчих 

продуктів сприятимуть завдання, які реалізують вимоги змістової лінії 

«Перетворюємо та інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти», а 

саме: 

- придумайте продовження розповіді (до фрагмента з повісті В.Нестайка 

«Дивовижні пригоди в лісовій школі» чи казки О.Буценя «Полохливий 

гриб»); 

- придумайте невеличку казку про книжку (за прочитаним оповіданням 

Остапа Вишні «Любіть книжку!»); 

- складіть і запишіть зв’язну розповідь про бібліотеку, якою ви 

користуєтеся чи відвідували (до тексту «Дім, де живуть книжки»); 

- напишіть мінітвір «Мої враження про літо» (до вірша О. Лущевської 

«Літо»); 

 - складіть «ланцюжок» слів, які римуються (до вірша Ю. Хандожинської 

«Батьківщина»), 

- перекажіть казку від імені героїв (до казки Івана Франка «Три міхи 

хитрощів»); 

- напишіть есе, яке є відповіддю на запитання «Який настрій викликає в 

тебе прихід зими?»; 

- розподіліть ролі та зіграйте п’єсу Т. Череп-Пероганич «Вітерець і 

Україна». 

   У підручнику подано різноманітні ілюстрації – світлини, малюнки, 

репродукції картин. Завдання на аналіз ілюстрацій передбачають різні 

види діяльності: 

- Знайдіть в тексті слова, які відповідають змісту ілюстрації. 

- Що на малюнку не відповідає змістові тексту? 

- Який цікавий епізод казки ви б проілюстрували? 

- Опишіть, що зображено на репродукції картини. 
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Ураховуючи вимоги змістової лінії «Оволодіваємо прийомами 

роботи з дитячою книжкою», рекомендуємо дітям знайти у бібліотеці чи 

мережі інтернет твори для читання: 

- знайдіть вірші в довідковій літературі про метеликів; 

- за допомогою дорослих знайдіть в інтернеті та прочитайте повну версію 

повісті В.Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі»; 

- якщо хочете дізнатися, що трапилося з головним героєм, радимо взяти 

книжку в бібліотеці та прочитати. 

На форзаці підручника розміщені пам’ятки, які сприятимуть 

формуванню уміння працювати з книжкою та давати відгуки на прочитану 

книжку.  

Особливу увагу слід звернути на компетентнісно-орієнтовані 

завдання, які передбачають використання інформації, знань учнів, їх умінь 

та навичок, вимагають уміння практичного застосування набутих знань, 

мобілізації креативного мислення. Прикладами таких завдань можуть 

бути: 

- Пригадайте з рідними минуле літо. Перегляньте разом фотографії. 

Помрійте, яким буде наступне літо. (до вірша О.Лущевської «Літо»); 

- Чи маєте ви вишиту сорочку? Коли ви її вдягаєте? Яке свято пов’язане з 

вишиванкою? Знайдіть у довідковій літературі чи інтернеті зразки 

згадуваних у тексті вишивок і створіть презентацію на тему «Барвистий світ 

української вишиванки» (до тексту О. Караванської «Вишиванка»); 

- Виготуйте разом з дорослими годівничку. Повісьте її на подвір’ї. 

Дізнайтеся з інтернету, що можна покласти в годівничку для птахів. 

Поспостерігайте, які пташки будуть прилітати до годівниці. (до вірша 

Олександра Олеся «Снігурі»); 

- Ким ви мрієте стати в майбутньому? Проведіть опитування серед 

однокласників та однокласниць. Складіть діаграму за результатами 

опитування.   



 
 

20 
 

Література 

1. Державний стандарт  початкової освіти. Режим доступу: 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (дата 

звернення: 04. 04. 2021).  

2. Богданець-Білоскаленко Н. Українська мова та читання: підруч. для 2 

кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах): Частина 2: Читання. К.: 

Грамота, 2019. 144 с. 

3. Богданець-Білоскаленко Н., Шумейко Ю. Українська мова та читання: 

підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах): Частина 2: 

Читання. К. : Грамота, 2020. 160 с. 

 

 
 

 

  Микола Головко,  

кандидат педагогічних наук, 

доцент, старший науковий співробітник 

провідний науковий співробітник  

відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України, 

м. Київ 

m.golovko@ukr.net 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В ШКІЛЬНІЙ 

ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ 

Ключові слова: природнича освіта, диференціація навчання, освітні 

стандарти. 

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів з 

природничих предметів показують, що особливістю вітчизняної шкільної 

природничої освіти залишається її орієнтованість на формування 

репродуктивних знань. Натомість навіть упевнене відтворення набутих у 

процесі навчання не забезпечує реалізацію умінь і навичок їх практичного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text


 
 

21 
 

застосування для вирішення практичних завдань. Значні труднощі учні 

закладів загальної середньої освіти відчувають, працюючи із завданнями 

на порівняння та класифікацію, формулювання оціночних суджень, 

усвідомлене розуміння природи як цілісної системи [2].  

Відтак у шкільній природничій освіті актуалізується проблема 

переорієнтації освітнього процесу з формування навичок вирішувати 

навчальні завдання за встановленими алгоритмами (вони ефективні для 

вирішення стандартних навчальних завдань, але не дають можливості 

творчо підходити до вирішення нестандартних ситуацій, максимально 

використовувати наявні інформаційно-довідкові ресурси) на залучення 

учнів до активної пошукової навчально-пізнавальної діяльності та її 

самостійного планування, тобто,  компетентнісно орієнтоване навчання, 

результатом якого будуть сформовані як предметні компетентності з 

біології, хімії, географії, фізики та астрономії, а також природничо-наукова 

компетентність як ключова. 

Одним із провідним принципів організації навчання при цьому є 

диференціація,  що забезпечує конструювання освітнього процесу (добір 

відповідної структури, змісту,  форм і методів) та його організацію з 

урахуванням інтересів, нахилів, здібностей учнів, їхнього соціального та 

професійного самовизначення [1].  

Важливою ознакою диференціації є така побудова освітнього 

процесу, за якої максимально реалізується принцип індивідуалізації 

навчання. У такий спосіб проблема диференціації проєктується на 

досягнення освітніх цілей, пріоритетними з яких є всебічний розвиток 

здобувача освіти, його особистісних характеристик, створення умов для 

конструювання власної освітньої траєкторії. Саме напрацювання з 

проблеми диференціації були покладені в основу практичної реалізації 

змісту освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти  на принципах науковості, наступності та 
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систематичності, що дало можливість вибудувати логічну структуру 

шкільних курсів природничих предметів. При цьому саме 

диференційоване навчання забезпечує можливість множинності та 

варіативності індивідуальних шляхів досягнення цілей навчання 

природознавства. Його основою стало планування обов’язкових 

результатів навчання. А також формування обов’язкових вимог до 

навченості учнів з природничих предметів на основі  виділення в змісті 

навчання рівнів обов’язкових результатів та відповідних  рівнів 

оволодіння навчальних матеріалом.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

НАВЧАННЯ В ГІМНАЗІЇ 

Ключові слова: диференціація навчання, учні гімназії, соціально-

педагогічні умови, освітнє середовище гімназії. 

Реформування вітчизняної освіти в сучасних умовах передбачає 

вибір стратегій її розвитку на засадах демократичності, гуманності, 

партнерства та компетентнісного підходу. Це зумовлює актуальність 

досліджень різних напрямів диференціації навчання учнів закладів 

загальної середньої освіти, зокрема – гімназій, оскільки наразі розпочато 

реформування базової середньої освіти, яка здобувається учнями в гімназії 

протягом наступних п’яти років після початкової школи.  

Диференціація в освіті відіграє важливу роль в якісному 

забезпеченні змін освітнього середовища школи (особливо в процесі 

переходу від стану унітарності в стан варіативності), різноманіття форм і 

засобів навчання і комунікацій між суб’єктами освітнього процесу. Як 

один із методів – диференціація дає змогу враховувати різні особливості та 

потреби учнів з метою їхньої мотивації до навчання. Вчитель має 

планувати й адаптувати навчальні завдання відповідно до індивідуальних 

потреб кожного учнів, акцентуючи увагу на позитивних результатах його 

навчання та розвитку.  

У наукових працях українських і закордонних дослідників 

(О. Барановська, Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда, Н. Дічек,  

А. Загородня, В. Кизенко, О. Савченко,  С. Габерлін, С. Трубачева, 
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К. Томлісон. І. Унт та ін.)  розкрито результати застосування принципів 

диференціації навчання, описано методи та способи диференціювання 

навчання за змістом, процесами, освітнім продуктом та навчальним 

середовищем; визначено основні параметри системи загальної середньої 

освіти, по відношенню до яких потрібна конкретизація диференціації 

освіти (цілі і функції системи загальної середньої освіти, що 

розкриваються на її різних рівнях; цілі і зміст освіти; організаційно-

правові форми та характеристики засобів і методів освіти; параметри 

соціокультурного і освітнього середовища; контингенти учнів і 

викладачів; засоби і методи діагностики результативності навчання учнів 

та показників ефективності освітнього процесу) [1; 4; 5; 7]. Необхідність 

диференціації освіти обґрунтовується, насамперед, виходячи з її 

особистісної цінності з орієнтацією на гуманістичні особистісно значимі 

цілі: соціально-педагогічну ідею свободи особистості учня і його права на 

вибір своєї освітньої траєкторії, стратегії особистісної орієнтованості 

освітнього процесу і можливості найповнішого врахування індивідуальних 

психофізіологічних особливостей, нахилів, здібностей та інтересів учня з 

метою ефективного розвитку їх як особистостей  [3; 4; 6]. 

Однак, залишається актуальною проблема реалізації диференціації 

навчання в сучасних умовах гімназійної освіти, зокрема акцентується 

увага на  суспільні цінності та пошук шляхів вирішення низки важливих (а 

інколи й болючих) соціально-педагогічних проблем. Наприклад, 

забезпечення доступності якісної освіти в умовах карантинних заходів 

(виклики пандемії COVID-19), запровадження мішаної форми навчання, 

особливо – для гірських, сільських шкіл, негативні наслідки ранньої 

спеціалізації, селекції учнів тощо. 

Актуальним є розроблення та обґрунтування системи соціально-

педагогічних умов диференціації гімназійної освіти відповідно до 

гуманістичних особистісно-орієнтованих цінностей на основі соціально-
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педагогічних принципів, що забезпечують організацію сучасного 

освітнього середовища гімназії.  

Відповідно до соціально-педагогічних принципів диференційована 

освітня система може бути охарактеризована як гуманістична за умов:  

- планування та реалізації освітнього процесу, позакласних заходів з 

урахуванням інтересів учнів і сприяння їхній соціокультурній 

самоідентифікації, індивідуальному саморозвитку, самопізнанні, найбільш 

повної самореалізації, самоактуалізації, самовизначення і саморозвитку;  

- розроблення варіантів освітніх програм і методик, які б сприяли 

створенню для кожного учня індивідуальної освітньої траєкторії, що 

відповідає його динамічним освітнім потребам, забезпечує формування 

суб'єктності учня і його позитивного ставлення до навчання; 

- застосування форм (методів) диференціації освіти [2; 3; 5], що 

сприятимуть зниженню соціальної конфліктності, проєктуванню 

комфортного і безпечного освітнього середовища гімназії. 

Таким чином, необхідність зниження соціальної напруженості в 

сучасному освітньому просторі, забезпечення ефективності освітніх 

реформ,  усунення розриву між педагогічною теорією і практикою 

обумовлює актуальність досліджень соціально-педагогічних аспектів у 

застосуванні диференціації навчання, що є особливо важливим в умовах 

впровадження нових стандартів базової середньої освіти (яка 

здійснюватиметься в гімназіях).  

Всебічні дослідження соціально-педагогічних основ диференціації 

навчання в гімназії сприятимуть комплексному вирішенню 

взаємопов'язаних проблем  подальшого реформування вітчизняної освіти. 
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Гордістю та окрасою безрадичівської землі є Старобезрадичівський 

ліцей, побудований  та введений в дію в 1993 році. За свою історію заклад  

неодноразова змінював   свій статус та назву: спочатку це була неповна 

загальна середня   школа, потім – школа І-ІІ ступенів, з 2016 року в  

закладі відкрито старшу ланку,  що дало змогу дітям села здобувати повну 

загальну середню освіту в стінах рідної школи.  В 2017 році педагогічний  

колектив прийняв рішення про участь в конкурсі на визначення опорного 

закладу  в освітньому окрузі № 1 Обухівського району. Здобувши 

перемогу, наша школа стає опорним навчальним закладом та має в своєму 

складі філію.                                 

Реформування змісту освіти та визначення Законом України «Про 

освіту»  нових закладів   привело нас до осмислення подальшої долі 

школи.  І ось вже з цього року  наш заклад працює як ліцей, в якому 

приділяється на належному рівні увага природничо-математичному 

напрямку. 

В ліцеї навчається  217 неповторних та успішних  учнів. Працює 25 

фахівців, які  люблять свою справу і дітей, завжди готові до нових 

викликів сьогодення. В основі діяльності ліцею є збереження традицій 

минулого, модернізація освітнього процесу, впровадження інноваційних 

проектів та створення конкурентоспроможного середовища. 
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   Вчителі математики та початкових класів на своїх уроках 

застосовують елементи розвиваючого навчання, де учні активізують свою 

розумову діяльність та роблять маленькі відкриття. 

   Вчителі історії знайомлять з рідним краєм, його історією,  

природою, використовуючи проєктну діяльність. 

  На уроках літератури учні розвивають творчі здібності, критичне 

мислення, вміння аргументовано висловлювати свої думки. 

 Дати дітям радість праці,  радість успіху в навчанні – перша 

заповідь вчителів початкових класів. З перших днів навчання застосовують 

технологію створення ситуації успіху. 

Водночас, педагоги Старобезрадичівського ліцею враховують, що 

першочерговим завданням, яке ставить перед школою Державний стандарт 

початкової загальної освіти, є формування в учнів ключових та 

предметних компетенцій. Для молодших школярів особливо важливим є 

оволодіння читацькою компетентністю.  Пошуки нових  форм та методів 

привели нас до знайомства з Шевчук Ларисою Миколаївною, старшим 

науковим співробітником  Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук, кандидатом педагогічних наук, автором навчальної 

програми курсу за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо».  Починаючи з 

2012 року до варіативної складової навчальних планів учнів 1-4 класів  

введено курс «Читаємо. Розуміємо. Творимо». В його основу  покладено 

комплексну роботу, диференційовану роботу учнів з текстами. 

За час тривалої та плідної співпраці з Ларисою Миколаївною ми 

пройшли кілька етапів: 

  - перший етап – це укладення угоди з Інститутом педагогіки НАПН 

України про проведення експериментальної роботи, розгляд питання на 

педагогічних радах та методичних об’єднаннях вчителів  початкових 

класів; 
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  - другий етап – це презентація  курсу та наших здобутків (проведено ряд 

творчих зустрічей та семінарів  для педагогів району, наш досвід 

впровадження курсу презентовано на  щорічному  районному 

методичному фестивалі, підготовлено методичні рекомендації та розробки 

уроків); 

- третій етап – вихід курсу за межі експериментального. 

На сьогодні вчителі використовують навчальну програму, якій 

надано відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, тематичне 

планування, посібники для всіх 1-4 класів. 

     У процесі впровадження курсу «Читаємо. Розуміємо. Творимо» 

(автор Лариса Шевчук) водночас чітко простежується, що формування 

читацької компетентності учнів початкової школи, формування умінь 

працювати з навчальними текстами  є складним, багатоаспектним, та, 

разом з тим, надзвичайно цікавим процесом. Відбувається становлення і 

розвиток якостей дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої 

діяльності, здійснюється її інтелектуальний розвиток, виховується потреба 

в систематичному читанні. 

 Головним успіхом на шляху впровадження нового курсу за вибором 

стало бажання учнів продовжувати вивчення курсу в наступному 

навчальному році, схвальні відгуки батьків та вчителів про курс за 

вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо»), автор Шевчук Лариса 

Миколаївна. Адже ми всі сьогодні прагнемо застосовувати творчий підхід 

до навчання дітей в умовах Нової української школи. 
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Якщо читачі мають проблеми з  сприйняттям тексту подумайте про 

те, щоб навчити їх одній або декільком із семи когнітивних стратегій 

ефективного читання.  

Когнітивні стратегії – це ментальні процеси, які використовуються 

кваліфікованими читачами для того, щоб видобути й вибудувати сенсу з 

тексту і створити структуровані знання в довготривалій пам'яті. Коли ці 

стратегії безпосередньо викладаються та моделюються для читачів з 

http://www.undip.org.ua/news/library/%20navch_program_detail.php?ID=9285
mailto:zagorul_ko@ukr.net
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проблемами розуміння тексту, їх сприйняття та запам’ятовування  

інформації покращуються. 

Учні, які мають проблеми з  розумінням тексту, часто помилково 

вважають, що вони читають, коли насправді вони зайняті тим, що 

називають безглуздим читанням, відволікаючись, дивлячись на друковану 

сторінку. Протилежністю бездумному читанню є обробка тексту 

високоефективними читачами з використанням когнітивних стратегій.  

Елейн К. МакЕван (Elaine K. McEwan) вважає, що для покращення 

розуміння учнями прочитаного, вчителі повинні ввести сім когнітивних 

стратегій ефективного читання: активацію, висновок, моніторинг-

уточнення, опитування, пошук-відбір, узагальнення і візуалізацію-

організацію. Розглянемо визначення семи стратегій ефективного читання. 

Активація. Так званий «запуск когнітивного насоса», який 

використовується для того, щоб активізувати відповідні попередні знання 

учнів і досвід з довготривалої пам'яті, щоб видобути й вибудувати сенс з 

тексту. 

Умовивід. Зведення воєдино того, що сказано (написано) в тексті, 

того, що не сказано (не написано) в тексті, і того, що вже відомо читачеві, 

для того, щоб видобути й вибудувати сенс з тексту. 

Моніторинг-уточнення. Полягає в обмірковуванні того, як і що 

людина читає, як під час, так і після процесу читання, з метою визначення 

того, чи розуміє вона текст, в поєднанні з можливістю прояснити і 

виправити будь-які непорозуміння. 

Опитування відбувається за допомогою самоаналізу, генерації 

питань і відповідей на питання під час участі в навчальних діалогах з 

текстом (авторами), однолітками та вчителями.  

Пошук-вибір. Зводиться до пошуку в різних джерелах, задля відбору 

інформації, відповідей на питання, визначення слів і термінів, прояснення 

непорозумінь та вирішення проблем. 
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Підбиття. Повторення сенсу тексту своїми словами-словами, 

відмінними від тих, які використовувалися в оригінальному тексті. 

Візуалізація-організація. Побудова уявного або графічного образу 

для того, щоб видобути й вибудувати сенсу з тексту. 

Також в роботі «Strategies of Highly Effective Readers: Using Cognitive 

Research to Boost K-8 Achievement» («Стратегії високоефективних читачів: 

Використання когнітивних досліджень для підвищення досягнень дітей  

від дошкільного до середнього шкільного віку» – переклад у авторській 

редакції) наведено шаблон уроку для навчання когнітивним стратегіям, 

який складається з трьох кроків: 

1. Надайте прямі інструкції щодо когнітивної стратегії. 

A. Визначте і поясніть стратегію. Узагальнення – це повторення 

учнями своїми словами сенсу прочитаного, використовуючи слова, 

відмінні від тих, які використовувалися в оригінальному тексті в усній, 

письмовій або графічній формі. 

B. Поясніть мету, для якої служить стратегія під час читання. 

Узагальнення дозволяє читачеві визначити, що найбільш важливо 

запам'ятати після завершення читання. У багатьох творах, які ми читаємо, 

є тільки одна або дві ключові ідеї, і важливо їх ідентифікувати та 

переформулювати для кращого сприйняття та запам’ятовування. 

C. Опишіть критичні атрибути стратегії. Спрощений переказ тексту 

має наступні характеристики: він короткий; по суті, містить головну ідею 

тексту; опускає тривіальну інформацію і скорочує її до розміру слова або 

фрази; не є переказом або «ксерокопією» тексту. 

D. Наведіть конкретні приклади / не-приклади стратегії. Приклади 

хороших спрощених переказів можуть включати відгуки на книги, які 

складаються з одного речення, біографію відомої людини або звіт про 

футбольний матч, в якому відображені основні моменти. Помилок, які учні 

зазвичай роблять при написанні спрощених переказів, можна легше 
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уникнути, показавши їм відмінні приклади (наприклад, абзац, який занадто 

довгий, містить занадто багато деталей або є повним переказом тексту, а 

не викладом основної ідеї). 

2. Змоделюйте стратегію, розмірковуючи вголос. Мислення вголос – 

це метакогнітивна діяльність, в ході якої вчителі розмірковують про свою 

поведінку, бачення і ставлення до прочитаного, а потім висловлюють свої 

думки вголос для учнів. Виберіть розділ відносно легкого тексту і 

подумайте вголос, коли ви його читаєте, а потім також подумайте вголос 

про те, як ви б підсумували цей текст. 

3. Полегшіть керовану практику з учнями. Використовуючи текст, з 

контентом, який легко читається, читайте вголос і складайте його 

короткий переказ разом з усім класом або попросіть учнів прочитати його 

разом з партнерами і скласти короткий переказ.  
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ПРИНЦИПИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В 
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диференціації. 

Все більше уваги в сучасній системі освіти починає приділятися 

навчанню з орієнтацією на учня. Нова українська школа прагне 

максимально враховувати права дитини, її здібності, потреби та інтереси, 

реалізуючи принцип дитиноцентризму. Практикою доведено, що 

диференціація поза модою. Це вічна інновація, тому що кожен клас – це 

різні умови її застосування. Диференційований підхід має бути 

обов’язковим принципом функціонування початкової школи. 

Особливості організації диференційованого навчання, зокрема й у 

початковій школі, досліджували Т.П. Гора, Т.Й. Мельничук, 

О.Я. Савченко, І.Е. Унт, В.О. Сухомлинський та С.П. Логачевська.  

Диференціація (від лат. differentia – відмінність) тлумачиться як 

поділ, розчленування, розшарування будь-чого на окремі різнорідні 

елементи. Диференціація навчання – це врахування індивідуальних 

особливостей учнів у тій формі, коли учні готуються на основі деяких 

особливостей для окремого навчання і здебільшого навчання в цьому 

випадку проходить за декількома різними навчальними планами і 

програмами [8, с. 8]. Диференційованим є організоване навчання 

типологічних груп, сформованими за приблизно однаковим рівнем 

розвитку, що дозволяє навчати дітей на достатньо високому рівні 
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складності з використанням різних методів, прийомів, форм самостійної 

роботи, адекватних дидактичним можливостям кожної із груп, що 

забезпечує оптимальний інтелектуальний розвиток учнів і тим самим 

сприяє більш успішному засвоєнню ними знань [7, с. 9]. 

Диференційований підхід до навчання – це створення педагогом 

невеликих груп всередині школи, класу (з урахуванням особистісних 

якостей учнів, їх нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності) і 

організація навчально-виховної роботи, що сприяє розвитку цих груп. 

Мета диференційованого підходу – пристосувати умови навчання до 

особливостей різних груп учнів [1, с. 89] та забезпечити кожному учневі 

оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи 

на кожному етапі уроку. Продовження цих думок є і в працях сучасних 

відомих науковців. Зокрема О. Савченко відзначає, що одним із шляхів 

забезпечення результатів навчання в системі уроків є диференційований 

підхід [3]. Диференційоване навчання передбачає трансформацію класних 

форм у типолого-групові форми навчання і забезпечує перехід від 

мікрогрупових форм – до індивідуальних. Диференціація навчання 

вимагає формування класів, груп за наперед визначеними критеріями, 

тобто організацію навчання з відносно гомогенним складом навчальної 

групи    [5, с. 119].  

Враховуючи взаємозв’язок суб’єктів учіння та змісту навчання в 

початковій школі, погоджуємося з думкою П. Сікорського, який виділив 

основні та похідні принципи диференційованого навчання. Основними 

принципами, які знаходяться в постійній взаємодії, є принцип науковості 

та принцип природовідповідності. Принцип науковості передбачає 

суб’єктне адаптування наукових знань без втрати їх істинності, 

правдивості й об’єктивності, рухаючись від істинно-найпростіших форм 

до строго наукових. Принцип природовідповідності – це і адаптація до 

акселераційно-вікових, індивідуальних особливостей учнів початкової 
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школи під час закладання психолого-педагогічних умов навчання, і не 

менш глибоке повсякденне вивчення вчителем своїх учнів у процесі 

самого навчання; це врахування на стадії проектування навчання і в 

процесі його практичної реалізації загальних природних закономірностей, 

вікових та індивідуальних особливостей учнів [5, с. 122].  

  До похідних принципів, відносяться принципи, що знаходяться в 

паралельному взаємозв’язку:  

1. Принцип індивідуалізації та принцип диференціації.  

2. Принцип адаптовано високого рівня трудності і складності та принцип 

активності. 

3. Принцип зв’язку навчання з життям та принцип самостійності. 

Актуальними для диференційованого навчання, на думку П. Сікорського, є  

принцип наочності, принцип навчання швидким темпом, принцип 

гуманізації [5, с. 123].  

Необхідно зазначити, що принципи диференціації в початковій 

школі тісно по’вязані з формами диференціації. Сучасними науковцями 

виділено дві форми диференціації за характером організації освітнього 

процесу: профільну (зовнішню), яка передбачає навчання різних груп 

учнів за різними програмами та планами, що відрізняються змістом, 

структурою, обсягом вимог до знань, умінь; рівневу (внутрішню), як 

сукупність прийомів та засобів навчання, що використовуються для 

забезпечення досягнення учнями різного рівня знань на основі врахування 

індивідуальних можливостей.  

Головною метою диференційованого навчання є забезпечення 

кожному учневі оптимального характеру пізнавальної діяльності в процесі 

навчання. Використання рівневої диференціації дає можливість: 

• гуманізувати освітній простір; 

• формувати в учнів пізнавальні потреби, навички самооцінки, 

планування і регулювання своєї діяльності;  
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• розвивати навички групової, парної, індивідуальної роботи; 

• досягнути базового рівня освіти усім учням; 

• максимально враховувати індивідуальні особливості, інтереси і 

здібності школярів.  

Отже, аналіз педагогічної літератури щодо теоретичних підходів 

досліджуваної проблем дозволяє зробити висновок про те, що 

диференціація у початковій школі передбачає, за рахунок варіативності 

у змісті, структурі та організації навчального процесу, створення 

стабільних груп чи класів, на основі здібностей та інтересів учнів, 

життєвих намірів, їхнього рівня розвитку та освітніх можливостей. 
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В Концепції Нової української школи зазначається, що кожна дитина 

– неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами 

та можливостями. Місія Нової української школи – допомогти розкрити та 

розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі 

партнерства між учителем, учнем і батьками.  

Проблема індивідуалізації виникла у процесі переходу на класно-

урочну систему. На жаль, класи у масових школах у різні часи і в різних 

країнах мали значну кількість учнів (ця проблема залишилася й у сучасних 

українських школах), що було і є значною перешкодою до реалізації 

індивідуального підходу в навчальному процесі. На це звертали увагу такі 
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педагогоги як К. Ушинський, Л. Толстой М. Бунаков, П. Каптєрєв,     

В.  Бехтеров, С. Русова. 

Л. Толстой був переконаний, що всі учні можуть вчитися успішно, а 

неуспішність виникає частіше через те, що вчитель не звертає уваги на 

індивідуальні особливості та потреби учня і не приймає відповідних 

заходів для покращення ситуації. Виховання буде успішним, на його 

думку, якщо педагогічна робота пропускається через фільтр 

індивідуальної діяльності учня [1].  

У подальшому питанню індивідуалізації навчання приділяли значну 

увагу такі зарубіжні й вітчизняні науковці як (О. Бударний, Т. Вожегова, 

В. Володько, А. Границька, О. Кірсанов, В. Крутецький, Г. Кумаріна, 

Є. Рабунський, П. Сікорський, І. Унт, А. Хуторськой, В. Шадриков, 

І. Якиманська та інші). 

Основні аспекти індивідуально зорієнтованої моделі початкової 

освіти полягають у тому, що провідне місце в процесі організації 

навчально-виховної роботи відведено індивідуальним, парним та груповим 

формам занять [5, с. 15]. Саме індивідуалізація навчання дає можливість 

створювати ситуації успіху в навчанні для учнів з різними рівнями 

навчальних можливостей. А успіх, хай навіть незначний, вселяє в учня 

віру в свої сили, що стимулює учня до організованості, наполегливості, 

сміливості та нестандартності в мисленні [2, с. 201].  

Науковці прийшли до висновку, що індивідуалізація навчання – це  

максимальне наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли 

кожен учень працює у зручному для нього темпі, манері, що відповідають 

його загальній підготовці, здібностям, обсягу оперативної пам’яті, рисам 

характеру та емоційному стану. 

Виходячи з того, що великий вплив на ефективність процесу 

навчання мають індивідуальні особливості в розумінні таких компонентів 

пізнавальної діяльності, як сприймання, увага, пам’ять, мислення, а також 
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спеціальні здібності, в загальному розумінні поняття «індивідуалізація 

навчання» розглядається, як пристосування навчальних впливів до 

індивідуально-психологічних особливостей кожного учня, з одного боку й 

створення сприятливих умов для розвитку спеціальних здібностей і 

можливостей учнів, з другого [2, с. 201] (тобто адаптування педагогічних 

умов і дидактичних засобів до індивідуальних психологічних 

особливостей учнів).  

Показником адаптованості завдань є вплив на емоційний 

(задоволеність, позитивний стан психіки), ціннісний (зміна спрямованості 

й відносин), когнітивний (пізнання нового), діяльнісний (активність у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності) компоненти особистості.  

Процес індивідуалізації передбачає постійне спостереження, 

адаптування матеріалів та занять, отримання інформації від сімей, 

взаємодія з дітьми, метою якої є підтримка їхнього розвитку. Варто не 

забувати, що вчити всіх однаково не допустимо, і тому індивідуалізацію та 

диференціацію можливо віднести до інтерактивного навчання (практика 

через дію, навчання інших, творче застосування набутих знань) [3, с. 69].  

Навчальний матеріал підручників, посібників, наочних матеріалів, не 

може бути адаптований до кожного учня в класі. У деяких випадках цього 

матеріалу буває недостатньо для реалізації індивідуального підходу, тож 

педагог має або знаходити, або самостійно розробляти відповідний 

педагогічний інструментарій.  

Зазвичай у класі виділяються кілька груп учнів, які відрізняються 

рівнем розумового розвитку, здібностями, ставленням до навчання, мірою 

активності та старанності, темпераментом і поведінкою. За цими 

характеристиками вони, як правило, поділяються на три групи: з високим, 

середнім і низьким рівнем розвитку. [4, с. 20]. Проте специфіка організації 

навчального процесу у 1 класі має певні особливості. У зв’язку з тим, що і 

в дошкільних навчальних закладах, і за ініціативою батьків майбутніх 
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школярів знайомлять із азами грамоти, то вони приходять у перший клас із 

різним рівнем уміння читати і писати. Тому на першому етапі учитель має 

визначити цей рівень у кожного першокласника: уміє виділяти звуки 

мовлення, диференціює їх, знає букви, читає склади різних типів, читає 

слова різної складності, усвідомлює їхнє значення, читає речення, розуміє 

їхній зміст, правильно інтонує, читає різні за обсягом тексти, усвідомлює 

їхній зміст. 

Учитель має уважно вивчати кожного з учнів. Для них важливо 

знати індивідуальні інтереси та схильності школярів. Так наприклад, 

спостерігаючи за навчальною діяльністю кожного учня, вчитель може 

своєчасно прийти на допомогу тому, кому вона потрібна. Таким чином 

можна запобігати прогалинам у знаннях окремих учнів і усувати причини 

незадоволення й небажання вчитися [3, с. 69-70].  

Якщо на початку навчального року протестувати першокласників, то 

з’ясується, що є учні, які не мали жодного досвіду  з навчання грамоти, 

тобто не мають поняття про звуки, не знають букв, є такі, які знають кілька 

букв, всі букви, хтось може читати склади, хтось слова, а хтось речення і 

тексти. Але якщо взяти кількох учнів, які, наприклад, можуть читати 

склади, то з’ясується, що у когось це виходить краще, швидше, з меншою 

кількістю помилок тощо. Таку ж різницю ми будемо спостерігати на 

різних рівнях навчання грамоти. У процесі навчання учні почнуть 

накопичувати знання, уміння й навички у різному темпі, з різною якістю, з 

різними фізичними і психологічними енергозатратами як учнів так і 

педагогів. Бо у кожного з цих учнів можуть бути свої особливі труднощі і 

здібності.  

Тож другим кроком учителя має бути визначення саме цих 

специфічних, притаманних саме цьому учневі труднощів. Є діти, які мають 

певне відставання у психологічному розвитку. Спотерігається ще й такий 

фактор,  – так звана традиційна чи офіційна методика навчання грамоти, 
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або ж рівень володіння нею певним педагогом, що не дають змоги 

максимально активізувати навчально-пізнавальні дії окремих учнів. Отже 

ми виокремили групу учнів, які починають навчатися читати і писати з 

нульової відмітки. Таких дітей чимало у сільських школах і не так багато у 

міських. Що ж з’ясувалося у процесі навчання цих учнів? Частина цих 

учнів у різному темпі, але починає засвоювати програму. Але деяких учнів 

із цієї нульової позначки досить важко зрушити. Наші спостереження та 

інформація, яку надають учителі початкових класів підтверджують той 

факт, що минає кілька місяців навчання, а іноді й увесь навчальний рік, а 

вони практично не читають.  

Тож для вирішення цієї дидактичної проблеми виникла потреба 

винаходити відповідний педагогічний інструментарій, який ще не 

використовувався у традиційній методиці навчання грамоти. Що пропонує 

методика в добукварний період навчання грамоти? Називати, або чути 

слово, виділяти і диференціювати звуки і позначати їх відповідними 

знаками. Але коли учні знайомляться із буквами, то знаки потрібно 

перетворити у певні звуки, вимовити їх злито складами і в кінці упізнати 

слово. Деяким учням цю розумову операцію здійснити важко, адже за 

кілька місяців навчання вони це починають робити вперше. Тож ми 

прийшли до висновку, що у добукварний період також необхідно 

озвучувати знаки. Такими знаками для позначення голосних звуків стали 

зображення форми губ розкритого рота при вимовлянні голосних звуків, а 

для позначення приголосних ми використали зображення таких істот як 

бджола – звук [з], жука – [ж,], вужа – [ш], змії – [с], тигра – [р]. Поєднуючи 

зображення відповідної певному звуку форми рота та зображення тварини 

учні у добукварний період вчаться читати склади і слова. Ці завдання 

пропонуються учням у формі казки-гри та різноманітних  дидактичних 

ігор. 
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Для підвищення ефективності запам’ятовування букв, сприймання 

складу як цілісної мовленнєвої одиниці ми розробили систему асоціацій. 

Щоб поліпшити процес сприймання значення прочитаних слів ми 

включили до завдань відповідні зображення. Лексичне значення слів, які 

мали читати учні спочатку проговорюються, демонструються на 

зображеннях, і лише після цього учні читають слова і з’єднують їх із 

відповідними зображеннями. Такий самий підхід ми використали й у 

завданнях на читання речень і текстів, коли учням потрібно відшукати 

відповідний сюжетний малюнок.  

 Важливим показником свідомого читання, та засобом  розвитку 

мовлення є переказ прочитаних текстів. Ми розробили критерії оцінки 

якості переказу та подальшого спостереження за покращенням цих 

показників. 

Деяким учням потрібно набагато більше часу для засвоєння певних 

читацьких навичок. Навичка формується після багаторазового вправляння 

у певних діях. Багаторазове повторення дуже стомлює, тому важливою 

умовою успішності є ефективні стимули. У зв’язку з тим, що ми говоримо 

про шестирічних дітей, то найефективнішим стимулом є ігрові форми 

вправляння, які ми використовуємо на всіх етапах навчання грамоти. 

Тривалий час шкільна оцінка учнями сприймалася не як оцінка їхніх 

об’єктивних навчальних можливостей, а як оцінка їх як особистості. 

Високі досягнення – молодець, низькі – погано. Психологічний тягар лягав 

переважно на учня. Учитель відсторонювався від цієї проблеми. Водночас,  

важливо зазначити, що індивідуалізація має важливе значення і під час 

перевірки й оцінювання досягнень учнів. У цьому випадку 

індивідуалізація дає змогу забезпечити вибір засобів перевірки, які мають 

на меті зняти психологічне напруження в учнів, створити умови для повної 

реалізації їхніх суб’єктивних можливостей та для об’єктивного 

оцінювання учителем [3, с. 69]. Об’єктивна оцінка (якого рівня із 
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необхідного на певному етапі навчального процесу досяг учень) потрібна 

учителеві для оцінки ефективності навчальних засобів, а учневі лише для 

підтримання його оптимістичного ставлення до навчання, показати, що він 

має свої власні успіхи. Так звана «низька успішність» – це результат 

практики порівнювати із успіхами інших учнів, або з вимогами навчальної 

програми. Кожне розроблене нами завдання передбачає як оцінку 

вчителем якості виконання завдань учнем з метою визначення 

ефективності педагогічного інструментарію, так і для самооцінки учнем 

своїх навчальних дій, щоб бачити пройдений шлях і подальшу 

перспективу, вселити впевненість і потребу рухатися далі.  

Практика роботи показує, що робота з розробленим нами 

інструментарієм дає змогу кожному учневі максимально реалізувати свій 

інтелектуальний потенціал, уникати перевтомлення, забезпечити 

позитивне ставлення до навчання грамоти, зберегти психологічну 

рівновагу і позитивні емоції. 
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Питання диференціації навчання, аспекти впровадження 

диференційованого підходу не є новими для організації шкільної освіти, 

але й дотепер зберігають актуальність для практичного втілення. Ще у 70-

80-х роках ХХ століття педагоги і психологи (Бабанський Ю., Бугайов О., 

Гільбух Ю.,  Давидов В., Кирсанов О., Скрипченко О., Савченко О., 

Сапогов В., Чередов І.) намагалися заглибитися у зміст поняття 

диференціації навчання, зокрема з’ясувати, яким саме категоріям школярів 

диференціація навчання позитивно сприятиме, в яких організаційних 

формах доцільно забезпечити диференційований підхід, які  дидактичні 
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засоби необхідно розробити для ефективного навчання і виховання дітей 

шкільного віку на засадах диференціації та індивідуалізації. Результатом 

таких досліджень стало розуміння диференційованого навчання як 

впровадження процесу навчання, що передбачає глибоке вивчення 

індивідуальних особливостей учнів, виокремлення типологічних ознак для 

утворення тимчасових учнівських груп, організацію роботи цих груп над 

виконанням специфічних навчальних завдань, які позитивно сприятимуть 

розумовому і моральному розвитку дітей. 

 Багато уваги вирішенню проблеми впровадження 

диференційованого підходу у практику початкової освіти як у 

теоретичному, так і практичному аспектах приділила академік 

О.Я. Савченко, яка усвідомлювала саме у диференціації додатковий 

потенціал для досягнення максимального саморозвитку учнів 6-10-ти 

років. «У початкових класах закріплення й повторення слід здійснювати 

через систему диференційованих завдань, що дає змогу точніше 

врахувати рівні попередньої підготовки учнів, діапазон групових та 

індивідуальних відмінностей» [3, с.18]. 

Отже, провідні фахівці і на сучасному етапі реформування шкільної 

освіти радять акцентувати увагу передусім на пропозиції упровадження 

диференційованих завдань. Авторам шкільних підручників, робочих 

зошитів й інших дидактичних матеріалів для початкової школи необхідно 

ретельно продумати, в яких змістових лініях предметних галузей слід 

передусім застосувати систему диференційованих завдань.  

Для формування читацької компетентності молодших школярів 

передбачено такі змістові лінії: оволодіваємо навичками читання й 

уміннями розуміти текст; усвідомлюємо особливості художньої літератури 

як мистецтва слова; працюємо з різними видами текстів; розвиваємо 

емоційно-оцінювальне ставлення читача до змісту твору; досліджуємо світ 

дитячої книги, набуваємо досвіду читацької діяльності; розвиваємо 
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мовленнєво-творчі здібності школярів. Для набуття особистісних якостей, 

що характеризують читацьку компетентність, молодші школярі на уроках 

читання залучаються до таких видів діяльності: пізнавальної, навчальної, 

пошукової, мовленнєвої, естетичної, художньої та інших. Це абсолютно 

різні види діяльності, але і кожна окремо, і разом у комбінації, вони 

необхідні для динамічного саморозвитку молодшого школяра, й не тільки 

на уроках читання. Їх результатом має бути не лише сприймання 

художнього або пізнавального твору (тексту), але й спроможність учнів до 

самостійного створення різних типів текстів, їх творчого упровадження в 

усіх сферах життя школярів. Саме літературно-мовленнєва діяльність 

безпосередньо пов’язана зі сприйманням, елементарним аналізом 

літературних творів і словесною творчістю під впливом художніх вражень 

[1, с. 52].  

Навчально-пізнавальні та розвивально-творчі завдання, що 

пропонуються у навчальних книгах для усіх учнів початкової школи є 

відносно типовими, але інтелектуальні можливості учнів кардинально 

різняться: різний рівень мотивації навчання, ступінь сформованості 

провідних психічних процесів (сприймання, пам’ять, увага, мислення, 

мовлення), різниться темп розумової діяльності, діти потребують різної 

міри допомоги з боку дорослого або зовсім не потребують її. Саме це ми й 

маємо враховувати при впровадженні диференційованих завдань на уроках 

мовно-літературного циклу. 

Першим кроком реальної диференціації має стати впровадження 

диференційованого підходу на етапі первинного сприймання художнього 

твору. У сучасних школярів переважає зорове сприймання, але не завжди у 

процесі пізнання або й живого спілкування перед очима обов’язково буде 

зоровий образ предметів обговорення. Тому важливо відрегулювати 

зорове і слухове сприймання у школярів. На нашу думку, доречними 

будуть диференційовані завдання з розвитку емоційно-чуттєвого 
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сприймання. Наведемо приклади таких завдань із підручника «Російська 

мова і читання. 3 клас» [2]. 

По-перше, це завдання з розвитку слухового сприймання:  послухай 

загадку, відгадай її; послухай скоромовку, точно відтвори її; прочитай 

вірш, подумай, чому він названий «тараторкою»; послухай казку, вибери із 

пропонованих правильну відповідь на запитання до неї; послухай 

оповідання, перекажи його. 

При опрацюванні навчальної теми або розділу важливо досягти 

паритету у виконанні завдань на слухове і зорове сприймання. Тому 

необхідно систематично поглиблювати й конкретизувати зорове 

сприймання. Логічними завданнями з розвитку зорового сприймання 

будуть такі: послухай загадки, правильно знайди малюнки-відгадки; 

уважно прочитай народні прикмети, уяви подібні ситуації, закрий 

підручник, повтори прочитані прикмети по пам’яті; прочитай слова, 

відтвори скоромовки з цими словами;  прочитай виділене речення, 

подумай, мудрість якого народу в ньому закріплена; намалюй до казки 

кілька ілюстрацій, вибери з тексту речення, якими їх можна підписати; 

потренуйся читати, вставляючи за змістом пропущені слова. 

Серед молодших школярів є не лише візуали або аудіали, а й учні, 

які налаштовані на активне сприймання нових об’єктів і засобами інших 

аналізаторів: дотику, нюху, смаку. Тому слід пропонувати і завдання для 

розвитку тактильного сприймання: послухай казку, скажи, за якими 

ознаками ти відгадав / відгадала її головного персонажа; послухай 

оповідання, скажи, як ти розумієш вираз «кульбабки розкривають свої 

долоньки»; розкажи, яким ти уявив / уявила собі головного персонажа 

казки «Для чого потрібні голки?». 

Так поступово створюється первинний образ місця події, персонажів 

твору. Але чи стане він яскравим, чи зможе надовго привернути дитячу 

увагу,  залежатиме передусім від розвитку уяви школярів. Важливо 



 
 

49 
 

підтримати і репродуктивну уяву, і дати простір для розвитку творчої уяви 

учнів. На нашу думку, диференційовані завдання з розвитку уяви можуть 

бути такими [2]:  

• завдання з розвитку репродуктивної уяви: уважно прочитай 

народні прикмети, поясни, з якою порою року вони пов’язані; поясни, яка 

чарівна сила схована у казках; знайди підтвердження своїм словам у 

прочитаних казках;  уважно розглянь ілюстрацію, подумай, який епізод з 

казки  представлений; 

• завдання з розвитку творчої уяви: уяви, що в рідний край 

прийшла осінь; які народні прикмети пригадуєш ти, уявляючи осінню 

природу; подумай, в якій ситуації міг з’явитися вираз «у страху очі 

великі»; склади свою історію з цим виразом;  розкажи, до якого епізоду з 

казки ти хотів / хотіла би намалювати ілюстрацію, що на ній буде 

зображено; розкажи, про яку пригоду з твого життя нагадало тобі 

прочитане оповідання. 

Таким чином, навчальна книга і вчитель допомогли дітям створити 

для кожного власні передумови для літературної творчості. Тепер важливо 

виробити реальний досвід створення оригінального мовленнєвого 

продукту. Формування такого досвіду слід розпочати із залучення дітей до 

редагування  тексту, потім до самостійного завершення твору, а як 

результат – власного створення художнього або навчального, медіатексту. 

У підручнику для 3 класу нами продумано такі диференційовані 

завдання для розвитку літературно-творчих здібностей: завдання на 

редагування художнього або навчального тексту (прочитай загадки, 

зверни увагу, які образні вирази роблять їх більш цікавими; прочитай 

частину тексту, постав до неї кілька запитань на відтворення змісту 

прочитаного); завдання на завершення художнього або навчального 

тексту (прочитай казку з зупинками, подумай, чим вона може 

завершитися; знайди у казці завершення; подумай, щоб ти змінив / змінила 
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у ній; за пропонованою ілюстрацією склади завершення оповідання; 

запропонуй власне продовження казки); завдання на створення 

художнього або навчального тексту (спробуй самостійно скласти загадку 

за ознаками або за діями; за пропонованою схемою склади розповідь про 

елементи дитячої книги; подумай, який пам’ятник дитячій книзі 

запропонував / запропонувала би ти; розкажи, з якими правилами ти 

ознайомився / ознайомилася у шкільній бібліотеці).  

Літературно-мовленнєва діяльність потребує від учнів спеціальних 

здібностей, літературних уявлень, умінь вчасно й оригінально включитися 

у процес створення тексту. Тому важливі і завдання, що враховують 

різний ступінь складності літературно-мовленнєвої діяльності: 

проаналізувати зразок (наприклад, перекажи епізод за ілюстрацією; 

перекажи твір, близько до тексту; перекажи твір, відповідаючи на 

запитання; прочитай партитуру тексту, зверни увагу на умовні позначки), 

виконати за аналогією (перекажи текст за малюнковим планом; віднови 

правильну послідовність частин тексту; прочитай текст, поділений на 

частини, добери назву до кожної з них; згадай, як голосом ми вчилися 

передавати образ лисички; використай набуті уміння при читанні народної 

казки …), внести деякі власні зміни у спосіб вирішення ситуації (склади 

свою партитуру виразного читання тексту, поясни власний вибір 

інтонаційних засобів; знайди три пояснення, чому твоїм друзям необхідно 

прочитати цю книгу; поясни свою думку, використай для цього модель 

казки), застосувати набуте у нових умовах (поясни значення виразів, 

подумай, чому саме їх використав автор у своєму творі; попрацюйте в 

групі, розподіліть ролі, обговоріть характеристики персонажів, яких 

будете представляти голосом; прочитайте казку в особах) [2]. 

Ми навели приклади диференційованих завдань, що реалізовані у 

підручнику з читання. Але переконані, що значно ширший спектр таких 

завдань може бути представлений у робочих зошитах. Саме виконуючи 
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завдання в них, кожна дитина  може для себе визначити, які завдання їй 

дійсно цікаві, потрібні, корисні; для виконання яких достатньо або не 

достатньо уявлень й досвіду, коли потрібна допомога учителя й якою 

мірою. Тому, на нашу думку, автори підручників та інших дидактичних 

матеріалів мають сконцентрувати увагу для представлення 

найрізноманітніших диференційованих завдань для школярів, з 

урахуванням їхніх індивідуальних та типологічних можливостей. 
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СТОРІТЕЛІНГ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТЕКСТОТВОРЕННЯ 

МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

Ключові слова: сторітелінг, ігри від Джанні Родарі, карти 

Пассаторе, карти Проппа, кубики Рорі. 

Компетентнісно спрямована освіта, на яку орієнтує сучасного 

педагога НУШ, створює передумови для індивідуалізації та диференціації 

навчання, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних 

технологій, формування соціальної, комунікативної, комп`ютерної та 

інших видів компетенцій учнів. Сучасне підростаюче покоління 

спілкується, переважно, у віртуальному світі. Тому реальне спілкування 

стає мистецтвом, якому потрібно навчати знову. Для цього чудово 

підходить метод «сторітелінгу». 

Сторітелінг (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – 

розповідати) – це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її 

допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, 

мотиваційну, когнітивну сфери слухача. Ця методика була розроблена та 

успішно випробувана на особистому досвіді Девідом Армстронгом, 

головою міжнародної компанії Armstrong International. У процесі 

створення сторітелінгу Девід Армстронг врахував відомий психологічний 

фактор: історії значно легше сприймаються, вони більш захоплюючі та 

цікаві, ніж правила або директиви [1, с.93]. 

В Україні дослідженням методу сторітелінгу почали займатися 

нещодавно і на сьогодні цей метод вважається інновацією в освіті. З 
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вітчизняних праць можна знайти статті М. Василишиної, Е. Ерднієвої, 

Н. Гущиної, Н. Калюжної, О. Караманова,  Н. Самойленко, К. Симоненко. 

На сьогодні у педагогіці метод сторітелінгу використовується в основному 

для вивчення іноземних мов дітьми дошкільного та шкільного віку і 

практично немає праць, у яких би сторітелінг застосовувався для навчання 

української мови. 

Для сторітелінгу характерно, що історія написана із дотриманням 

кількох ключових принципів, які відрізняють її від простого викладу 

фактів: наявність персонажа, наявність інтриги,  наявність сюжету. 

Структура історії: 1. Вступ  2. Власне історія  3.Розв’язка  4.Висновки.  

Правила сторітелінгу та його переваги над іншими методами: 

• розповідь на початку заняття (сюрпризний момент) має тривати не 

більше 2-3 хв. Це може бути непростий або комічний випадок з життя 

персонажа, мета якого – донести до дітей важливу інформацію; 

• персонажі (або персонаж) мають бути яскраві, добре знайомі дітям ; 

• ключовим є запитання, на якому зосереджено увагу слухачів і на яке  

дають відповідь наприкінці історії; 

• для підтримання уваги дітей важливо забезпечити оптимальний ритм 

історії (тобто те, наскільки швидко або повільно вона розвивається); 

• емоційне наповнення оповідки має наближати її до власного досвіду; 

• cторітелінг як комунікаційний прийом використовується з метою 

мотивації дітей до навчальної діяльності або для розвитку в них зв’язного 

мовлення; 

• школярів мають бути учасниками подій, що відбуваються з персонажем  і 

особисто стосуються кожного з них; 

• оповідачу доречно варіювати тон, гучність свого голосу, адже розповідь 

тихим голосом, а іноді навіть пошепки, допомагає слухачам сприйняти 

сюжет, злитися з ним, співпереживати персонажам; 
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• бажано супроводжувати розповідь відповідними мелодіями і звуками; 

• розповідь не слід перевантажувати зайвими деталями та наочністю. 

Переваги сторітелінгу в роботі з учнями у тому, що це цікавий засіб 

урізноманітнення заняття,  який розвиває уяву, фантазію та креативність, 

сприяє налагодженню добрих взаємин між вихованцями та педагогом, 

знімає психологічне напруження.  

Загалом на уроках можуть використовуватися різні сторітелінгові 

методи, наприклад: крокування картиною; фантазування; творчі завдання; 

ігри від Джанні Родарі; карти Пассаторе; карти Проппа; кубики Рорі. 

Детально з методикою їх проведення можна ознайомитися за вказаними 

нижче джерелами. 

Метод «Крокування картиною» складається з певних кроків, які 

допомагають вирішувати завдання на шляху до складання історії за 

малюнком: «Діли! Зʼєднуй! Увійди в картинку! Забігай наперед!» Такі 

кроки, як «чарівний клубочок», ведуть дітей картиною до мети. 

Ігри від Джанні Родарі – всесвітньо відомого італійського 

письменника-казкаря – включають наступне: Історія з набору слів. Біном 

фантазії. Несподіванка. Техніка фантастичних гіпотез. Ігри з помилками 

ін.[5].  

Розвиток творчого та логічного мислення у школярів можна 

проводити  за допомогою карт італійського актора Пассаторе – 

спеціальних карток з яскравими малюнками, використовуючи які, учні 

разом імпровізують цікаву історію чи казку [2].  

Карти Проппа – всесвітньо відомого російського лінгвіста-казкаря – 

це своєрідний конструктор казки, що складається з окремих карток, на 

яких схематично позначені події та епізоди пригод. З їхньою допомогою 

можна навчити молодших школярів аналізувати зміст будь-якого 

оповідання, переказувати сюжет і вигадувати власні історії [3]. 
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Кубики Рорі – ірландського тренера з креативного мислення і 

творчого вирішення проблем – це від 3 до 9 кубиків, розділених за 

тематикою: «Універсальні», «Дії (активності)», «Подорожі», «Фантазія», 

«Тварини», «Медицина» тощо, за якими складається сторітелінгова історія 

[4].  

Отже, сторітелінг – це метод творчого складання історій, який 

сформувався давно, а запроваджуватися в освіті почав недавно. 

Дослідивши його теоретичну основу, можна сказати, що сторітелінг – один 

з тих методів навчання, за допомогою якого розвивається творчість, логіка 

та словниковий запас школярів, урізноманітнюється робота на  уроці. 

Звичайно, цей метод потребує більш ґрунтовного вивчення і подальшого 

практичного впровадження. 
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Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, 

культурних, професійних та економічних контактів у сучасному світі. 

Саме тому вивчення іноземних мов слід розглядати як процес 

особистісного розвитку здобувача освіти в контексті «полілогу культур». 

Через те освітній процес має бути спрямований не на механічне засвоєння 

здобувачами освіти певної суми знань, а на засвоєння знань із творчим 

підходом, появи потреби у самостійному здобутті знань. 

Навчання іноземних мов повинно відповідати потребам 

міжнародного спілкування (комунікації). Національна Доктрина розвитку 

освіти в Україні наголошує на важливості опанування іноземної мови як 
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засобу комунікації, що має на меті набуття здобувачами освіти 

відповідних умінь і навичок.  

Саме ці обставини викликали необхідність переглянути деякі 

підходи до освітнього процесу, проаналізувати фактори, що гальмують 

підвищення. Нова освітня система в Україні та нові задачі, які стоять перед 

нею вимагають суттєвих змін у викладанні іноземних мов [4, с. 1]. 

Кількість людей, які вивчають іноземні мови стрімко росте з року в 

рік. Майже для всіх стало зрозуміло, що без знання іноземних мов у 

сучасному світі людині не можливо обійтися. Змінився і вік здобувачів 

освіти. Якщо досі методика орієнтувалася перш за все на школярів, то 

зараз батьки намагаються почати вивчення іноземних мов якомога 

раніше.  Тим більше, що психологи визначили, що дошкільний вік є 

найсприятливішим періодом для даного виду діяльності.  

Деякі вчені вважають, що розвиток дитини потрібно починати 

якомога раніше. Закордонні фізіологи наголошують на оволодінні 

іноземною мовою до дев’яти років. На їх думку після цього періоду 

мозкові механізми мовлення стають менш гнучкими та не можуть легко 

пристосуватися до нових умов. Отже, пісня десяти років дитина починає 

долати багато перешкод, бо здібність до іноземної мови, властива для 

мозку дитини, з віком зменшується [5, с. 8]. 

На думку американського лікаря  Г. Домана вивчення іноземних мов 

повинно здійснюватися з кількох місяців, бо продуктивним періодом є 

період, коли у дитини росте мозок, тому можливості для навчання в цей 

період просто унікальні [1, с. 11]. 

Описана ситуація створила велику потребу суспільства в 

кваліфікованих педагогічних кадрах, тому що їх недостатність призводить 

до сумних наслідків. Люди, які погано володіють основами мови, 

вважають, що вони спроможні навчити дошкільнят, оскільки, на їх думку, 

маленьким дітям цих знань вистачить. Але навіть досвідчені педагоги, які 
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добре знають мову, не завжди отримують бажаний результат, бо навчити 

малечу іноземній мові – це дуже складна справа. Навчання дошкільнят 

потребує зовсім іншого методичного підходу, ніж навчання школярів. 

 Отже, в умовах оновлення педагог повинен не тільки постійно 

професійно зростати, але й оцінювати свою педагогічну діяльність через 

досягнення своїх здобувачів освіти. Під час проведення уроків педагогу 

слід знайти найкоротший шлях до емоційного розвантаження дитини, 

позбавлення її скутості, стимулювання художньої уяви,  здатності до 

образного й вільного сприйняття навколишнього світу. Відповідь на це 

питання – гра, фантазування й творчість. 

За Хейзингом  людська культура виникла та розгортається в грі. Гра, 

як і праця та навчання, – це один із основних видів діяльності людини, 

дивовижний феномен нашого існування. Гра –  це вид діяльності в умовах 

ситуацій, які спрямовані на відтворювання та засвоєння суспільного 

досвіду, в якому будується й вдосконалюється самокерування  поведінкою. 

На відміну від гри,  педагогічна гра має суттєву ознаку – чітке ставлення 

цілі навчання та відповідний до неї педагогічний результат [2, с. 11]. 

Л.С. Виготський та Д.Б. Ельконін саме гру називають головним 

видом діяльності дошкільнят та здобувачів освіти початкової ланки.  

Ігрову форму занять на уроках іноземної мови реалізують за 

допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб 

спонукання, стимулювання дітей до освітньої діяльності. На заняттях 

завдяки виконанню ігрових завдань відбувається розвиток логічного 

мислення, довільної уваги, пам'яті, зорового й слухового сприйняття, 

моторики, навички спілкування. Ігрові прийоми та ситуації сприяють 

підвищенню пізнавального інтересу здобувачів дошкільного та молодшого 

шкільного віку до певних навчальних предметів, розвитку їхніх творчих 

здібностей, ініціативи, згуртуванню колективу, заохоченню до участі у 

спільних проєктах. 
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За останні роки багато вчених висвітлили питання теорії дитячих 

ігор та запропонували свої варіанти класифікацій. Наприклад, І.Л. Шолпо 

пропонує свій варіант класифікації навчальних ігор, які можливо 

використовувати при вивченні іноземних мов під час занять із 

дошкільнятами та молодшими школярами. Зокрема, І.Л. Шолпо поділяє 

навчальні ігри на ситуативні, музично-ритмічні, художні та ігри-змагання: 

✓ ситуативні – це рольові ігри,  які моделюють ситуацію спілкування 

(ігри репродуктивного характеру та імпровізовані ігри); 

✓ музично-ритмічні (традиційні ігри) – це танцювальне коло, пісні та 

танці із вибором партнерів; 

✓ художні (творчі) ігри– це драматизації, театральні, словесно-творчі, 

образотворчі; 

✓ ігри-змагання – це лексичні та граматичні ігри: лото, кросворди, 

аукціони, виконання команд тощо [3, с. 51]. 

З огляду на зазначене вище можливо зробити такий висновок: 

▪ ігрова діяльність може використовуватися на будь-якому етапі 

заняття; 

▪ ігрові технології допомагають запам’ятати та закріпити новий 

учбовий матеріал, що розвиває пізнавальний інтерес до іноземної мови; 

▪ завдяки грі учитель залучає дитину до спільної діяльності (уникає 

примусу); 

▪ участь у грі сприяє виникненню інтересу, що робить освітній процес 

ефективним; виховує командний дух, бажання виграти, розкрити себе; 

розширює кругозір; несе величезний емоційний заряд; виховує творчі 

якості (ініціативу, наполегливість, цілеспрямованість). 

Для ефективного вивчення іноземної мови у дошкільному та 

молодшому шкільному віці застосовують різноманітні форми навчання, 

технології, методи, прийоми та ін.  Однак, найефективнішою та 
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захоплюючою для малечі є саме гра. Ігри успішно використовує значна 

кількість педагогів для вивчення іноземних мов з дітьми від 3-9 років. 
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Відповідно до Державного стандарту початкової освіти (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87) [1], метою 
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початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Саме тому 

проблеми диференціації та індивідуалізації навчання були, є й 

залишаються константно важливими  для вчителя початкової школи. 

Система післядипломної освіти вчителів покликана швидко й 

активно реагувати на зміни, котрі відбуваються в системі освіти країни 

загалом і в системі загальної середньої освіти зокрема. Новий Закон 

України «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.) [2] передбачає 

фундаментальну реформу системи загальної середньої освіти та наголошує 

на необхідності виховання молодих громадян України як носіїв 

загальноєвропейських цінностей. І як результат, існує великий попит на 

підготовку вчителів Нової української школи як агентів змін та носіїв 

загальноєвропейських цінностей. 

Таким чином, виокремлена проблема потребує ґрунтовного 

теоретико-методологічного осмислення й на цій основі розроблення 

психолого-дидактичного та дидактико-методичного забезпечення 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в сучасних 

реаліях, зумовлених непередбачуваними глобальними впливами, 

пов’язаними з пандемією COVID-19. І саме система післядипломної освіти 

вчителів може виявитися дієвим засобом об’єднання зусиль науковців і 

практиків у забезпеченні появи оновленого змісту освіти (за урахування 

трансформації сприйняття системи загальноєвропейських і 

загальнолюдських цінностей), а також інноваційних (зумовлених 

сучасними непередбачуваними глобальними викликами) підходів, 

технологій, методик, форм організації, методів, прийомів і засобів 

навчання в системі загальної середньої освіти загалом та в системі 

початкової освіти зокрема.  
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Дистанційний формат (або змішаний формат) організації освітнього 

процесу в початковій школі зумовлює актуалізацію проблеми створення 

умов для забезпечення надання якісних освітніх послуг на засадах 

диференціації та індивідуалізації навчання.  

Отже, в Інституті педагогіки НАПН України (спільними зусиллями 

відділів дидактики й інновацій та стратегій розвитку освіти) було 

проведено низку досліджень щодо вивчення сучасних проблем, пов’язаних 

із пандемією Covіd-19, щодо організації освітнього процесу в 

дистанційному або змішаному форматі на різних рівнях навчання в 

закладах загальної середньої освіти.  

Кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником 

Л.М.Шевчук (за наукового консультування доктора педагогічних наук, 

професора О.В.Малихіна) було розроблено опитувальник та проведено 

опитування серед учителів початкової школи різних регіонів України, 

спрямоване на вивчення проблем, пов’язаних із організацією освітнього 

процесу в початковій школі в умовах дистанційної та змішаної форм 

навчання на засадах реалізації принципів диференціації та індивідуалізації 

навчання. В опитуванні взяли участь 247 вчителів. 

У результаті опитування з’ясовано, що вчителі трактують поняття 

«диференційований підхід» таким чином: 

• індивідуальне виконання завдань різної складності; 

• робота у групах, парах; 

• рівнева диференціація (вивчення програмного матеріалу з учнями, 

проведення тестування, розподіл учнів на групи за рівнем засвоєння 

матеріалу, повторне проходження матеріалу) 

• навчання у різному темпі, надання індивідуальних завдань для 

кожного учня.  

Різними є тлумачення (запропоновані педагогами) термінів 

«диференціація навчання» і «диференційоване навчання» (таблиця 1.) 



 
 

63 
 

Таблиця 1. Трактування термінів «диференціація навчання» і 

«диференційоване навчання» 

Диференціація навчання Диференційоване навчання 

Не змінюючи навчальну 

програму, подавати навчальний 

матеріал різними способами,  

щоб досягти потрібного 

результату.  

 Форма організації 

навчальної діяльності, яка 

враховує інтереси та здібності 

учнів. 

 Врахування індивідуальних 

відмінностей пам’яті, мислення, 

уяви, нахилів, здібностей в 

умовах звичайного класу. 

Створення таких умов, за 

яких кожна дитина могла б 

повноцінно оволодівати 

змістом навчального матеріалу, 

гармонійно розвиватися, 

відповідно до своїх 

індивідуальних можливостей. 

Пристосування змісту і 

процесу навчання до 

індивідуальних можливостей 

кожного учнях. 

Диференційованим є організоване 

навчання типологічних груп, 

сформованими за приблизно однаковим 

рівнем розвитку, що дозволяє навчати 

дітей на достатньо високому рівні 

складності з використанням різних 

методів, прийомів, форм самостійної 

роботи, адекватних дидактичним 

можливостям кожної із груп, що 

забезпечує оптимальний 

інтелектуальний розвиток учнів і тим 

самим сприяє більш успішному 

засвоєнню ними знань. 

Навчання з урахуванням знань, умінь 

і навичок кожного здобувача освіти. 

Створення умов, що дають змогу 

кожному  з учнів розкрити всі свої 

потенціальні навчальні можливості. 

Система, у якій навчальні групи, 

класи формуються за певною спільною 

ознакою й відповідно до цього навчання 

проводиться за різними навчальними 

планами й програмами з максимальним 

урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів і забезпеченням 

оптимальних результатів у їхньому 

розвитку та у формуванні відповідних 

якостей. 

На думку опитаних учителів, на реалізацію диференціації навчання у 

початковій школі впливають такі чинники: 

✓ мотивація освітньої діяльності, рівень підготовки учнів 

✓  уміння самостійно виконувати завдання,уміння аналізувати 

виконані завдання  

✓  рівень знань, умінь і навичок здобувачів освіти, матеріальна база 

школи, компетентність учителя 
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✓  наповнюваність класу, інклюзія, обізнаність вчителя з цього 

питання, наявність відповідної методично та дидактичної підтримки 

✓  загальна готовність дітей до навчальної діяльності; передбачення 

складнощів, які можуть виникнути у дітей; атмосфера, сприятлива 

для учнів; мотивація; завдання відповідно можливостям та 

здібностям; розуміння результату, який повинен бути 

(цілепокладання). 

Водночас, які труднощі можуть виникати  під час застосування 

диференціації навчання у початковій школі: 

▪ небажання вчителя враховувати потреби і можливості здобувачів 

освіти; 

▪  кількість дітей в класі 30 і більше; 

▪  різний темп роботи учнів, при систематичному застосуванні багато 

часу на підготовку; на різних уроках − різні групи; 

▪  добір завдань, що потребують різної глибини узагальнення і 

висновків; завдання, розраховані на різний рівень теоретичного 

обґрунтування роботи, що виконується; завдання репродуктивного і 

творчого характеру; 

▪  труднощі під час складання диференційованих завдань для 

самостійної роботи школярів, які різняться між собою рівнем 

засвоєння навчального матеріалу; 

▪  неготовність дітей до сприймання будь-якої інформації; 

▪  значно збільшується обсяг підготовчої роботи, час виконання, 

підбиття підсумків. 

На запитання «Як впливає дистанційне навчання на застосування 

диференціації навчання? Чи почали Ви більше застосовувати 

диференціацію навчання (і як саме)?» було отримано такі відповіді: 

«Важко застосовувати диференційовані завдання під час дистанційного 

навчання, зокрема, під час онлайн-уроків.», «Так. Диференціація навчання 
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дала змогу створити умови для розвитку творчих здібностей учнів та 

усунути прогалини в знаннях.», «Негативно, недостатньо часу для 

визначення диференційного підходу до навчання кожного учня.», 

«Позитивно, дітям подобається. Да, почала більше застосовувати 

диференціацію навчання.», «Дистанційне навчання ніяк не вплинуло. 

Вважаю, що дистанційне навчання дає змогу організувати 

диференційовані завдання, тести... але на жаль вчитель не має можливості 

спостерігати безпосередньо процес виконання завдань, проводити групову 

роботу на диференціацію.», «Під час дистанційного навчання більше 

застосовувати диференціацію навчання не стала. Багато уваги приділяла 

учням під час індивідуальних консультацій.» 

Зважаючи на зазначене вище, вважаємо доцільним та необхідним: 

• здійснення аналізу наявних підручників та дидактичних матеріалів з 

різних предметів задля визначення можливостей їх використання в 

освітньому процесі на засадах забезпечення реалізації диференціації та 

індивідуалізації навчання. 

• розроблення нових електронних та паперових підручників та 

дидактичних матеріалів з різних предметів, які б уможливлювали 

реалізацію різних видів диференціації та індивідуалізації навчання (за 

змістом навчання, за рівнем складності завдань, за рівнем вияву 

самостійності на основі урахування індивідуально-психологічних 

особливостей учнів). 

• розроблення методичних рекомендацій для вчителів початкової 

школи щодо можливостей застосування диференціації та індивідуалізації 

навчання в умовах дистанційного та змішаного форматів організації 

освітнього процесу в початковій школі. 

• розроблення програми курсів підвищення кваліфікації вчителів 

щодо організації освітнього процесу в початковій школі в умовах 
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дистанційного та змішаного навчання на засадах реалізації принципів 

диференціації та індивідуалізації навчання. 

• підготовку методичних рекомендацій щодо підвищення 

педагогічної компетентності батьків з надання допомоги своїм дітям – 

учням початкової школи самостійності на основі урахування їхніх 

індивідуально-психологічних особливостей. 

• організацію системно-систематичної роботи щодо підвищення 

інформаційної компетентності вчителя початкової школи в умовах закладу 

загальної середньої освіти. 
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Вальдорфська педагогіка в Україні з’явилась порівняно недавно, 

проте можна констатувати той факт, що вона впевнено зайняла свою нішу 

у вітчизняній освітній системі, викликає інтерес у педагогічних колах та 

зацікавленість батьків, що дає змогу говорити про Вальдорфську школу як 

про існуючий факт. За результатами науково-методичного експерименту 

всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні», 

який тривав 13 років, педагогічна система «Вальдорфська школа» 

рекомендована до впровадження у закладах освіти України (Наказ МОН 

України від 15.09.2014 № 1044).  

Освітня програма початкової освіти за вальдорфською педагогікою 

(далі – Вальдорфська освітня програма) була розроблена відповідно до 

Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, 

ґрунтується на «Основних характеристиках (критеріях) вальдорфської 

освіти», визначених Internationale Konferenz der Waldorfpädagogischen 

Bewegung (Haager Kreis) (Міжнародна Рада Вальдорфської освіти (Гаазьке 

Коло)), суголосна Концептуальним засадам реформування середньої 

школи «Нова українська школа», пройшла експертну оцінку щодо 

відповідності вимогам Державного стандарту початкової освіти (лист 

ДСЯО від 11.09.2020 №  01/01-23/1044) та входить до переліку п’яти 

mailto:mrs.mezentseva@gmail.com
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нетипових освітніх програм, схвалених МОН України для використання у 

закладах загальної середньої освіти (лист МОН від 07.04.2021 № 1/9-188). 

Вальдорфська освітня програма визначає [5, c. 8-9]: 

- ідейні засади та принципи діяльності закладів освіти, що працюють за 

вальдорфською педагогікою; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти за 

вальдорфською педагогікою; 

- форми організації освітнього процесу та систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти; 

- загальну характеристику змісту початкової освіти та взаємозв’язки 

(інтеграція) освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо;  

- типовий навчальний план закладу освіти, що працює за вальдорфською 

педагогікою; 

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, загальний обсяг 

навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів 

освіти; 

- форми спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання 

цього поступу.  

Важливими новаціями Державного стандарту початкової освіти, 

який наразі є основою створення усіх освітніх програм, є рекомендації 

щодо організації освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу 

на інтегрованій основі та з переважанням ігрових методів у першому 

циклі (1-2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 

класи) [1], що дозволяє повною мірою реалізувати метод епохально-

інтегрованого викладання, запропонований вальдорфською педагогікою . 

Метод епохально-інтегрованого викладання передбачає протягом 2–

4 тижнів розпочинати навчальний день учнів з вивчення певного 

навчального предмету на «Головному уроці» («Головний урок» – поняття, 

властиве дидактиці Вальдорфської школи), тривалість якого 70 (35+35) хв. 
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для 1класу, 80 (40+40) хв. для 2 класу та 90 (45+45) для 3 та 4 класів [2, c. 

34].  

«Головний урок» у Вальдорфській школі включає такі структурні 

компоненти: узагальнення матеріалу попереднього дня, обговорення 

експериментів, пошук пояснень або законів, введення нового матеріалу 

через активну діяльність учнів, самостійна робота з метою перевірки, 

групова робота тощо. При цьому важливим є оптимальний відбір 

комплексу методів, що забезпечують розвиток мислення, почуттів, волі як 

протягом навчального дня, так і впродовж «епохи» в цілому. 

«Головний урок» умовно ділиться на 3 етапи: 

1. Ритмічна частина тривалістю близько 15–20 хвилин. 

 Учні, в залежності від віку та педагогічних задач, виконують 

рухово-ритмічні, мовно-рецитативні, сенсорно-регулятивні, музичні, 

художні, математичні вправи, дидактичні ігри, соціальні вправи. Ця 

частина уроку передбачає, перш за все, зустріч учня \ учениці з вчителем, 

однокласниками, формування соціального співналаштування учнівського 

колективу та має велике значення для розвитку емоційно-вольової сфери, 

соціальних навичок учнів і, разом з тим, зміст ритмічної частини, як 

правило, пов'язаний зі змістом епохи, що дає можливість систематично, 

протягом року повторювати і закріплювати навчальний матеріал; 

2.Основна частина – це концентрація на навчальному матеріалі 

тривалістю близько 35–40 хвилин у 1–4 класах. 

Друга частина уроку власне і є предметом епохи, в ході якої також 

має місце ритмічна зміна видів діяльності, спрямованих на сприймання та 

засвоєння учнями навчального матеріалу, виконання самостійних вправ, в 

ході яких учні мають можливість формувати практичні навички та уміння;  

3.Розповідь (близько 10–15 хвилин) вчителем різноманітних за 

жанром історій, з урахуванням психолого-вікових особливостей учнів, що 

передбачені змістом програми або історії морального спрямування, чи у 
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середніх та старших класах доповіді учнів, презентації рефератів, 

індивідуальних проектів тощо (до 30 хвилин). Матеріалом для цих 

розповідей є оповідання, казки та легенди в молодших класах; історії, що 

пов’язані з відкриттями, винаходами, біографіями видатних особистостей 

у середніх класах або матеріал, що самостійно готують учні безпосередньо 

до теми уроку в старших класах. 

Таким чином, метод епохально-інтегрованого викладання передбачає 

наявність наскрізної складової усіх «епох» (ритмічної частини уроку та 

розповіді учителя), де у гармонійній взаємодії об’єднуються усі освітні 

галузі, та основної частини, що присвячується концентрації на вивченні 

навчального матеріалу даної «епохи» (математики, мови, краєзнавства 

тощо).  

Метод епохально-інтегрованого викладання, реалізований зокрема 

через «Головний урок», та наявність у Вальдорфській освітній програмі 

художньо-ремісничого циклу предметів дає можливість уникнути 

перевтомлення учнів: розумове навантаження ритмічно змінюється 

художньо-ремісничою діяльністю, що поповнює фізичні й творчі сили 

дитини. Починаючи з третього класу, учні залучаються до навчальної 

практики, яка проходить у вигляді, так званих, «виїзних епох», коли класи 

відповідно віку займаються практичною діяльністю.  

Епохально-інтегрований метод містить у собі багато можливостей 

для здійснення міжпредметних зв’язків та розвитку усного мовлення, 

підвищує ефективність уроку, значно скорочує години при викладанні 

деяких тем, дозволяє більш продуктивно вибудовувати систему домашніх 

завдань. Освітній процес за вальдорфською педагогікою забезпечує в 

рівній мірі реалізацію усіх освітніх галузей [2, .c. 36] 

«Порадник для вчителя» Нової української школи [4, c. 186] 

передбачає наявність такого дидактичного елементу як Ранкова зустріч – 

«зустріч на початку дня учнів із вчителем. Сидячи в колі один проти 
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одного, кожна дитина вдумливо і поважно вітається з іншими дітьми, після 

чого впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми 

товаришами, які з повагою слухають її, ставлять свої запитання та 

коментують. Після цього вся група бере участь у короткій груповій вправі, 

спрямованій на розвиток академічних навичок, почуття команди та 

відчуття єдності. ... Ранкова зустріч – це запланована, структурована 

зустріч, яка займає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності 

класу, де панує атмосфера піклування та відповідальності. Педагоги 

визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей і присвячують 15 – 

25 хвилин на початку дня, аби створити позитивну атмосферу в 

учнівському колективі на весь навчальний день у школі».  

Для педагогів залишається питання: «Коли ж проводити таку 

зустріч, якщо навчальний день починається щодня різними навчальними 

дисциплінами?» А отже, час, відведений на вивчення предмету, має 

слугувати формуванню соціальної спільноти класу за рахунок вивчення 

навчального матеріалу. Метод епохально-інтегрованого викладання може 

стати відповіддю на поставлене педагогам завдання. 

Незважаючи на труднощі та значні витрати, реформа освіти 

періодично проводиться кожною країною. Навіть розвинені країни 

зазнають серйозних ідеологічних та економічних змін. Ураховуючи, що 

наша країна зазнала величезних змін у економічній, соціально-політичній, 

культурній, геополітичній і, зрештою, психологічній сферах, не дивно, що 

ці реформи широко обговорюються і критикуються тими, хто 

використовував традиційний підхід і не хочуть нічого змінювати в собі. 

Важливо зазначити, що вальдорфська освіта – це не доповнення до 

традиційного підходу; скоріше вона структурно і функціонально 

відрізняється від традиційної освіти. Це не вільна школа, де діти можуть 

вирішувати, відвідувати заняття чи ні, і це не демократична школа, де учні 

вільно обирають програму навчання чи управляють школою. 
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Вальдорфська школа спирається на педагогічні засади, що орієнтовані на 

дитину, й діє в рамках визначеної програми навчання і виховання. 
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СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ  ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО  ПІДХОДУ 

ПІД ЧАС УРОКІВ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ  

«ЧИТАЄМО. РОЗУМІЄМО. ТВОРИМО» 

Ключові слова: диференціація навчання,  індивідуалізація навчання, 

робота з текстами, курс за вибором. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти закладено 

орієнтацію на дитячу особистість та її розвиток [1, с. 2]. Сучасна освіта 

України зорієнтована на створення оптимальних умов для розвитку 

активної, творчої особистості, здатної здійснювати самостійний пошук й 

опрацювання необхідної текстової інформації та створення власної. 

Формувати в учнів уміння самостійно опрацьовувати незнайомий текст 

відповідно до вікових особливостей, створювати тексти важливо вже 

починаючи із початкової школи. 

Практика доводить, що особистісно-розвивальна спрямованість 

освіти неможлива без диференційованого навчання.  

Завдання вчителя – компетентно організувати пізнавальний процес, 

стимулювати активність і самостійність учнів. Використання 

диференційованих вправ дає можливість вчителю під час уроку одночасно 

максимально залучити до навчальної діяльності усіх школярів. Сильні учні 

поглиблюють свої знання, надають допомогу тим однокласникам, які її 

потребують. Завдання потрібно добирати таким чином, щоб учні з низьким 

рівнем навчальних досягнень теж відчули, що вони можуть самостійно 

здобувати знання, міцно засвоїли програмний матеріал. Розв’язання 

посильної задачі стимулює дитину до подальшої праці і підвищує 
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самооцінку, сприяє розширенню можливостей. Для цього ми добираємо 

завдання з нарощуванням ступеня складності. Поступове ускладнення 

завдань відкриває учням можливість перейти на вищий рівень пізнавальної 

діяльності. 

На нашу думку, в сучасних підручниках завдання диференціюються 

епізодично. Ми ж, вчителі, як ніхто знаємо, що епізодичне використання 

диференційованих завдань не дасть бажаного результату. Тільки завдяки 

систематичному використанню диференційованих завдань і вправ, їх 

поетапному ускладненню можливо досягнути позитивного результату. 

Наші діти ростуть і розвиваються у сучасному суспільстві, що дає їм 

необмежені можливості. Ще до школи вони одержують велику кількість 

інформації і приходять до нас з різною підготовленістю, з різним рівнем 

розвитку та особливостями мислення, уваги, пам’яті.  

Ми з моїми колегами, працюємо у сільській школі, і  у нас немає 

можливості розділити дітей на класи за рівнем підготовки. Тому, навчання 

дітей сільської місцевості потребує саме диференційованого підходу  

навчання.  

На нашу думку, вдало реалізовано диференційований підхід до 

навчання у курсі за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо», або як ми всі 

його називаємо – «Добро», створеного Шевчук Ларисою Миколаївною. 

Цей курс був запроваджений в нашій школі ще у 2012 році. Слід відміти, 

що навчальна програма курсу за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» 

та посібники комплекту зазнали значних змін, адже автор постійно працює 

над їх удосконаленням. У нашій школі заняття із зазначеного курсу 

вводяться  з 2 класу, коли діти вже навчилися читати і писати. Програма 

курсу складена таким чином, що кожен урок має логічну завершеність і всі 

блоки матеріалів, вміщені в одному посібнику, підпорядковані одній темі 

(всього 4 зошити різних рівнів на 1 рік навчання, із якими ми працюємо 

поступово). 
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- для 2 класу – «Дарунки із трьох зернин», «Названий батько», «Чому 

рипить сніжок», «Бабусині хитрощі»; 

- для 3 класу – «Горішки від білочки», «Велика таємниця», «Чи мудро 

збудований світ», «Коник-стрибунець»;  

- для 4 класу – «Загублений гаманець», «Знахідка», «Три бажання», 

«Світлячок».  

Формування правильності, швидкості, виразності здійснюється у 

процесі читання спеціально дібраних текстів. Вміщені тексти відповідають 

віковим інтересам школярів – це казки, оповідання, вірші, загадки, 

прислів'я та приказки. Курс розроблений з використанням вправ, які 

передбачають багаторазове повернення до тексту, щоразу виконуючи інше  

навчальне завдання. Більшість завдань (або, точніше кажучи, майже усі 

завдання) передбачають письмове виконання). Тобто, учень або учениця 

не просто черговий раз читає текст. Прочитати текст необхідно для того, 

щоб виконати завдання. Наприклад, знайти у тексті відповіді на 

запропоновані запитання та обвести їх.  

Ускладнення стосується не тільки завдань, а й текстів. Так, 

наприклад, у посібниках для 2 класу це знайомі усім нам з дитинства 

українські казки «Півник і двоє мишенят», «Коза Дереза», «Лисиця та рак» 

та інші. 

Водночас, вміщено і тексти, які є абсолютно незнайомими для учнів. 

З кожним наступним рівнем завдання поступово ускладнюються. Тому для 

наших учнів не викликає великих труднощів виконати те чи інше 

завдання. Вправи, які розміщені в робочих зошитах, дуже цікаві та 

незвичні.  

Звичайно, коли ми вперше починаємо працювати над текстами, то 

використовуємо фронтальну роботу. Згодом діти засвоюють, як 

виконувати завдання, і ми поступово привчаємо їх до самостійної роботи. 
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Так, під час роботи над текстом, який запропонований у повному 

обсязі,  можливо виконати такі завдання: 

1) прочитати незнайомий текст;  

2) прочитати текст в особах (або інсценізувати його);  

3) перечитати текст, при цьому виконати завдання пошукового 

характеру: знайти заданий абзац, речення, слова, імена персонажів; 

відшукати незнайомі слова; нову інформацію;  

4)  під час аналізу тексту дати відповіді на запитання, поділити текст 

на частини за планом, доповнити, перевірити або доповнити 

запропонований план. 

Наприклад, після читання оповідання О. Копиленка «Їдальня для 

птахів» школярі, залежно від рівня пізнавальних можливостей,  виконують 

завдання, вміщені на сторінках навчального посібника(від впізнавання 

поданих речень, до завдань на відновлення деформованого тексту, абзаців, 

речень, слів). 

Діти з нижчим рівнем знань можуть виконати вправу: «Знайди 

подані речення в тексті. Обведи їх» [4, с. 36]. У той самий час, дітям із 

вищим рівнем знань можливо запропонувати в цей час таке завдання: 

«Розташуй у правильній послідовності речення з оповідання «Їдальня для 

птахів». Пронумеруй їх.» [4, с. 37]. 

У завданні подано текст великого обсягу (3 сторінки), який складно 

опрацювати учням із низьким рівнем сформованості навички читання, 

тому для виконання цього завдання можна об’єднати учнів у групи чи 

пари (сильніший -слабший), де один з учнів читає вголос текст, а інші 

слухають і вказують на назви птахів і тварин. Таким чином, у процесі 

задіяні учні різного рівня підготовки. 

Під час складання плану тексту вчителі нашого ліцею на своїх 

уроках використовують структурно-логічні схеми (за С. Логачевською) [2, 
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с. 127], за допомогою яких ефективно реалізують диференційований 

підхід. 

І варіант (учні з високим  рівнем 

навчальних досягнень) 

ІІ варіант (учні з нижчим рівнем 

навчальних досягнень) 

І варіант 

Поміть олівцем початок і кінець 

кожної частини. 

ІІ варіант 

Добери сюжетні малюнки. 

Перевірка 

І варіант 

Доведи свою думку щодо поділу 

тексту на частини. 

ІІ варіант 

Добери основні малюнки. 

Перевірка 

І варіант 

Придумай заголовки. 

ІІ варіант 

Підпиши малюнки. 

Спільне завдання 

Вибір кращих заголовків та підписів для складання плану. 

 

Давайте розглянемо дану схему на прикладі тексту, вміщеного у 

посібнику комплекту «Читаємо. Розуміємо. Творимо!». Після того як учні 

ознайомилися з текстом «Мишка, кіт і гарбуз» [4, с. 25]. Учні з нижчим 

рівнем навчальних досягнень виконують таке завдання: «Пронумеруй 

ілюстрації відповідно до подій у тексті» [4, с. 26].А учням з вищим рівнем 

навчальних досягнень пропонується завдання, в якому потрібно 

пронумерувати у правильній послідовності пункти плану[4, с. 26]. Далі 

школярі з різним рівнем навчальних досягнень виконують спільне 

завдання: поміркуй та запиши відповіді на запитання [3, с. 27]. Різниця у 

способі виконання завдань. Тільки учні з вищим рівнем навчальних 

досягнень дають більш розгорнуту відповідь, а з нижчим – стислу. 

  У посібниках вміщено вправи, котрі вимагають вищого рівня 

підготовки, логічного мислення, вияву фантазії. Наприклад, учень створює 

інший варіант кінцівки казки (за умови здійснення персонажами 

протилежних вчинків); створює основну частину й кінцівку тексту (за 

заданою зміною події сюжету);  створює власні тексти з використанням 
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запропонованих допоміжних матеріалів (зачину та основної частини 

тексту, зачину, персонажів) або без них [3, с. 21].  

Під час уроків у нас немає такого, що всі ми маємо виконати  якусь 

певну кількість завдань чи опрацювати  повністю якесь оповідання чи 

казку. Кожна дитина працює у власному темпі. Учні самостійно обирають 

обсяг роботи для себе. Їм ніхто не диктує, як і над чим працювати 

сьогодні. Одна дитина може тільки почати читати текст, а інша в цей час, 

вже завершила виконання завдань до цього твору і може приступити до 

нового. Трапляється так, що одні працюють у зошитах 1 рівня, а інші вже 

почали працювати з зошитами другого рівня. Якщо ж діти працюють в 

однаковому темпі, то вони можуть об’єднуватися у пари чи групи, або 

виконують завдання разом за власним вибором. І наприкінці уроку у 

дитини є почуття задоволення від добре зробленої роботи. Власний досвід 

педагогічній діяльності дає підстави для висновку, що застосування 

диференціації навчання дає помітні позитивні результати. 

Виконання учнями завдань, вміщені у посібниках, розроблених до 

програми курсу за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» (автор 

Шевчук Лариса Миколаївна) сприяє удосконаленню навичок читання, 

розвитку критичного мислення, творчих здібностей та формуванню вмінь 

самостійної роботи з текстом, реалізації диференціації та індивідуалізації 

навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НУШ 
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функціонально-смислові типи мовлення. 

Розвиток мовлення є одним з найважливіших завдань початкового 

курсу мови.  Він безпосередньо пов'язаний з усвідомленням учнями 

початкової школи комунікативної функції мови. Тому у сучасних 

шкільних програмах та підручниках акцентується увага вчителів на 

ознайомленні  учнів з лінгводидактичними засобами, які забезпечують 

ефективний комунікативний розвиток  та становлення мовної особистості 

молодшого школяра. З цією метою введено «в початкове навчання рідної 

мови елементарні теоретичні відомості мовленнєвознавчого і 

текстологічного характеру, які мають слугувати теоретичними засадами 

вироблення у молодших школярів загальномовленнєвих, зокрема 

комунікативних, умінь» 1, с. 6. У зв’язку з цим робота з розвитку 

мовлення на основі тексту набуває більшої цілеспрямованості, оскільки в 

mailto:vvp04041967@gmail.com
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учнів активно формуються конкретні текстологічні і текстотворчі вміння. 

Кінцевим результатом такої роботи виступає сформованість у дітей умінь 

продукувати зв’язне мовлення, спираючись на знання про структурні 

елементи тексту, його тему, основну думку та сюжетну лінію. На цій 

основі учні вчаться будувати тексти різних типів (розповідь, опис чи 

міркування) та стилів (художнього, науково-популярного, ділового), а 

також набувають умінь спілкуватись залежно від мети, ситуації та 

характеру адресата мовлення заради досягнення своїх життєвих інтересів, 

задумів, ідей. Роботу з текстом, яка сприяє ефективному усвідомленню 

учнями текстологічних умінь, важко переоцінити, оскільки вона слугує 

дієвим і наочним засобом ознайомлення дітей із специфічними 

особливостями зв’язних висловлювань, практично готує їх до розуміння 

чужих і створення власних текстів. Текст дає можливість використовувати 

його як для розробки методики навчання школярів усних і писемних 

висловлювань, так і для вироблення у них спеціальних комунікативно-

мовленнєвих умінь, що ґрунтуються на теорії тексту. Основне завдання 

учнів на цьому етапі – навчитися самостійно перетворювати отримані 

текстологічні знання у текстотворчі вміння, які являють собою не що інше, 

як способи мовленнєвої дії. Засвоювані текстологічні знання і вміння 

осмислюються й узагальнюються учнями шляхом аналізу структури і 

змісту тексту. Відтак вони стають основою для розвитку текстотворчих 

умінь, своєрідним взірцем для побудови власних усних і писемних 

висловлюваннях у різних навчальних та життєвих ситуаціях. 

Попри, здавалося б, легкість перенесення текстологічних знань й 

умінь у практичну площину використання їх у власній продуктивній 

мовленнєвій практиці усе ж більшість методистів та вчителів-практиків 

відзначають багато слабких сторін у роботі молодших школярів над 

текстом. Так, дітям молодшого шкільного віку часто буває важко не тільки 

поділити текст на структурні частини, встановити логічні відношення між 
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ними, а й визначити тему та основну думку тексту, встановити 

комунікативну мету і завдання висловлювання, визначити позицію автора 

тощо. Ще більші проблеми виникають, коли необхідно стисло переказати 

прочитане або почуте. Відсутність логічного зв’язку у тексті, повторення 

одних і тих же думок, слів, змістова бідність висловлювань – такі основні 

недоліки усного й писемного спілкування учнів початкової школи. Тому, 

на наш погляд, орієнтиром у розвитку текстотворчих умінь має бути текст, 

який дає можливість молодшому школяреві орієнтуватись на його 

смислову цілісність, тематичну та структурну єдність. Усі ці ознаки 

знаходять своє вираження у зв’язності тексту, а також у його 

комунікативній спрямованості та завершеності. Таким чином, лінгвістичні 

положення, що розкривають особливості тексту, є важливою теоретичною 

і практичною основою в методиці формування і розвитку мовлення 

молодших школярів.  

Відомі дослідники (І. Борисюк, Л. Варзацька, М. Вашуленко, Н. Гац, 

О. Глазова, Н. Грона, Л. Доблаєв, В. Карпалюк, Н. Пльонкін, 

М. Стельмахович, В. Усатий та ін.) переконані в тому, що оволодіння 

учнями лінгвістичною теорією тексту сприяє ефективному формуванню 

вмінь текстоутворення і текстосприйняття. Цим і пояснюється, на наш 

погляд, необхідність введення до початкового курсу української мови 

переліку умінь текстосприйняття і текстоутворення, які базуються на 

відомостях з лінгвістики тексту.  

Текстотворчі вміння – це основані на текстологічних вміннях 

сформовані можливості учнів продукувати зв’язне мовлення, будувати 

різні висловлювання залежно від комунікативної мети і завдань 

спілкування, різні функціонально смислові типи мовлення (розповідь, 

опис, міркування, есе). пошуково-дослідницький характер процесу 

пізнання рідної мови і мовлення (В. Сухомлинський, М. Вашуленко, 

А. Хуторськой, І. Якиманська), сприяє осмисленню учнями власної 
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мовленнєвої практики, допомагає формуванню в них комунікативно-

мовленнєвих умінь, пов'язаних не лише зі сприйняттям поданих зразків 

висловлювань, а й з побудовою власних. Ці методологічні підходи повинні 

бути покладені в основу роботи дітей над текстом, головним принципом 

якого є організація словесної творчості молодших школярів через різні 

форми і методи мовленнєвої діяльності. Для того, щоб досягти цієї мети, 

рекомендуємо посилити практичну спрямованість уроків мови, 

активізувати роботу над текстом, від якої залежить розвиток зв'язного 

мовлення і мислення школярів та відповідно й розвиток творчих 

здібностей учнів.  

Для формування текстотворчих умінь ми пропонуємо такі види 

вправ:  

     1. Виділення нової інформації із двох повідомлень. Для цього вчитель 

пропонує два невеликі усні висловлювання (можна використати 

звукозапис або залучити учнів), що містять подібну інформацію, але 

різняться ступенем новизни, глибини, конкретності повідомлюваного 

тощо. Учні повинні виділити нову інформацію в одному із запропонованих 

висловлювань або сказати, чого не вистачає в якомусь із прослуханих 

повідомлень. 

     2. Виділення необхідної інформації про конкретну особу, подію, явище. 

Так, на уроці розвитку зв'язного мовлення під час бесіди про тему, на яку 

учні будуть писати твір, учитель повинен донести до учнів відомості про 

ту, наприклад, подію, яка ляже в основу учнівського твору.  

      Для розвитку навичок, пов'язаних з дією механізму ймовірного 

прогнозування, слід учням пропонувати такі види вправ: 

      а) закінчити текст або вибрати кращий варіант із запропонованих;  

      б) передбачити можливий короткий зміст розповіді, виходячи з теми 

(«Кому дістався бублик», «За що мене лопухом прозвали», «Хто вишні 
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поїв», «Бій за гніздо», «Покинуте кошеня», «Несміливий хлопчик», 

«Зустріч у лісі» тощо; 

     в) у прослуханому тексті виділити речення, яке не підходить за змістом; 

домислити епізоди, які могли передувати розповіді або відбуватися 

пізніше. 

Важливим прийомом розвитку текстотворчих умінь школярів під час  

створення власних висловлювань на основі готового тексту є робота над 

твором за поданим початком чи кінцівкою. Наприклад:  

Дивина 

 У нашому класі сталося диво. Дівчата запротестували: не хочуть 

сидіти з хлопцями та й годі! 

………………………………………………………….. 

Прогаяний день 

 ……………………………………………… .Ось що таке прогаяний день. 

Наші спостереження свідчать, що важливим видом тренувальних 

вправ, які допомагають дітям самостійно визначити межі змісту, тему, 

основну думку та комунікативну мету свого висловлювання, є складання 

усного чи письмового твору за сюжетною канвою, за запропонованим 

учителем планом чи за опорними словами. У кожному з цих варіантів 

учневі доведеться пов'язувати факти, вибудовувати їх у певній логічній 

послідовності, описувати, оцінювати й аргументувати факти, події, 

вчинки. Наприклад, можна запропонувати учням скласти розповідь про 

вчинок Олега, який прогулювався взимку поблизу ставка. Раптом він 

побачив, як маленька дівчинка ступила на кригу. Олег щосили закричав, 

щоб попередити дівчинку, та його голос вітер відносив у протилежний бік. 

Він кинувся на допомогу, але було вже пізно. Дівчинка відійшла від берега 

і провалилась під лід. Олег пригадав, як їм у класі розповідали про те, що у 

таких випадках треба робити. Він швидко зв’язав пасок із шарфом, підповз 

на безпечну відстань і кинув один кінець дівчинці. Та вхопилась обома 
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руками, а Олег обережно витяг її на берег. Тут підоспіли дорослі і закутали 

її в теплий і сухий одяг.  

Опорні слова: Олег прогулювався, помітив дівчинку, ступила на 

кригу, хотів попередити, провалилась під лід, кинувся на допомогу, 

розповідь у класі, рятувальний засіб, витяг на берег, дівчинку врятовано. 

Учителеві слід пам’ятати, що структура і зміст створюваного тексту 

суттєво змінюються, якщо учні добре розуміють його комунікативну мету, 

знають, в якій ситуації відбувається спілкування, кому він адресований, а 

також яка форма реалізації тексту (усна чи писемна). Тому такі ситуативні 

завдання слід якнайтісніше пов'язувати з життям, працею, навчанням 

самих школярів. Якщо пропонуємо дітям написати листа, то слід вказати, 

кому він адресований, адже від особи адресата (його віку, посади, 

соціального статусу) значною мірою залежатиме і зміст, і побудова, і 

мовне оформлення створюваного тексту. 

Саме такі завдання, при виконанні яких учні творчо працюють над 

усіма компонентами змісту і форми, висловлюються з урахуванням 

обставин мовної комунікації, на наше глибоке переконання, найближче 

підводять школярів до самостійної мовної творчості, формують 

текстотворчі навички, які сприяють ефективному використанню мови в 

реальних умовах спілкування. 
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Художній твір як основа диференціації та індивідуалізації читацької 

діяльності: сучасні реалії та перспективи 

Ключові слова: дослідження, стратегія, читання, читачі, книги.  

Огляд всеукраїнського соціологічного дослідження читання. 

Наприкінці минулого року Український інститут книги оприлюднив 

результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Читання в 

контексті медіаспоживання та життєконструювання» (з повним текстом 

звіту можна ознайомитися  за посиланням [1]). Розглянемо деякі 

результати дослідження, зосередившись переважно на тих, що мають 

відношення до початкової школи.  

Діти, як і дорослі, рідко усвідомлюють роль читання у 

життєконструюванні і частіше вказують, що черпають життєво важливу 

інформацію в соціальних мережах та Youtube. Утім, вони визнають, що 

читання корисне для формування широкого словникового запасу, а це 

важливо для спілкування, адже саме спілкування та кількість соціальних 

контактів є основним мірилом «крутості» і «успішності» для підлітків. 

Нечитачі-діти, так само як і нечитачі-дорослі, серед життєвих цілей 

обирають гроші найчастіше з усіх груп, а щоденні читачі – найрідше, а 

натомість частіше за інші групи обирають здоров’я та дружбу. 

Серед щоденних читачів частка дітей віком 6-9 років становить 50%, 

тоді як серед нечитачів і нерегулярних читачів — лише 30–31%.  Попри 

те, що з усіх вікових груп діти 6–9 років залишаються найактивнішими 

читачами, з віком ця звичка фактично зникає. 

mailto:svitlana.d.feldman@gmail.com
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Актуалізація теми читання у школах є критично важливою темою 

для української освіти. За оприлюдненими даними [6] результати 

українських школярів нижчі за середні по країнах Організації 

Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) у всіх трьох галузях: 

читання, математика, природничо-наукові дисципліни. Підліткам складно 

критично мислити, розуміти відомі їм категорії в новому контексті, 

висувати припущення, критично оцінювати тексти. Середній бал 

українських учнів із читання — 466 балів (у середньому в країнах ОЕСР — 

487). Для порівняння, у Чехії цей бал — 490, у Німеччині — 498, а в 

Польщі — 512.  

Менше 4% українських 15-річних підлітків володіють стійкими 

навичками детального аналізу незнайомого тексту, середній показник у 

країнах ОЕСР — 8,7%. За результатами дослідження констатуємо, що 

розвиток мовлення, комунікативних навичок та здобування освіти загалом 

є неможливими без оволодіння навичкою читання та читацькою 

грамотністю. 

Дослідження, проведені УІК у 2020 році, свідчать, що ситуація в 

Україні корелюється зі світовими тенденціями: читачі більш задоволені 

своїм життям, частіше досягають поставлених цілей, а також 

демонструють вищу стресостійкість. 

Основний бар’єр читання для школярів будь-якого віку – це нудьга. 

Молодші школярі кажуть про це найбільш щиро і відверто. Серед дітей 

молодшого віку навіть ті, які декларують любов до читання, кажуть, що 

читати їм нудно. Вони не заперечують, що існують цікаві книжки, але «ту 

книжку ще треба знайти». Основний конкурент книжки – це смартфон, 

тож із власної волі діти готові взятися за читання, лише якщо смартфон 

недоступний. 
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2020 року в Україні видано менше, ніж 0,25 книжки на душу 

населення, у той час як у Польщі – 2,45 книги, у Чехії та Словаччині – 3 

книги, у Туреччині – 5 книг, у Німеччині – 16 книг. 

Огляд державної Стратегії розвитку читання на 2021–2025 роки 

«Читання як життєва стратегія». 

6 березня 2021 в Україні було презентовано Стратегію розвитку 

читання на 2021–2025 роки «Читання як життєва стратегія», яку 

планується затвердити на державному рівні в першій половині травня, а 

поки що іде громадське обговорення цієї стратегії (ознайомитися з 

проєктом стратегії можна тут [7]). 

У проєкті закладено два стратегічних напрямки вирішення існуючих 

проблем. Перший напрям – «Доступ до книги. Підтримка та розвиток 

книжкової екосистеми», другий – «Формування навички і потреби в 

читанні. Читання як тренд», який має безпосереднє відношення до 

початкової школи. Однією з цілей цього напряму проголошується 

«Читання є регулярною практикою для школярів».  

Над впровадженням цієї стратегії Міністерство культури та 

інформаційної політики України планує дуже тісно співпрацювати з 

Міністерством освіти і науки України. Тоді кожна школа, кожний вчитель 

зможе активно долучитися до цього процесу.  

Актуалізація теми читання у школах є критично важливою темою 

для української освіти. За даними «Національного звіту за результатами 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018», результати 

українських школярів нижчі за середні по країнах Організації 

Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) у всіх трьох галузях: 

читання, математика, природничо-наукові дисципліни. Підліткам складно 

критично мислити, розуміти відомі їм категорії в новому контексті, 

висувати припущення, критично оцінювати тексти. Середній бал 

українських учнів із читання – 466 балів (у середньому в країнах ОЕСР – 
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487). Для порівняння, у Чехії цей бал – 490, у Німеччині – 498, а в Польщі 

– 5121. Менш ніж 4% українських 15-річних підлітків володіють стійкими 

навичками детального аналізу незнайомого тексту, середній показник у 

країнах ОЕСР – 8,7%. Дослідження констатує, що розвиток мовлення, 

комунікативних навичок та здобування освіти загалом є неможливими без 

оволодіння навичкою читання та читацькою грамотністю. 

Інструменти, якими можна користуватися (тобто ресурси, які 

можуть використовувати вчителі молодшої школи для заохочення учнів 

до читання). 

Звичку до регулярного читання у значної кількості дітей неможливо 

сформувати без певного бекґраунду: діти повинні відчувати навколо себе 

недвозначний меседж суспільства: читати — це модно і круто. Тому, на 

сьогодні актуальне наступне: 

1. Програми та серії книг «Читаємо, розуміємо, творимо» (авторка 

Шевчук Л.М.) [3]. Застосування методики, впровадженої в цій серії, дійсно 

допомагає молодшим школярам навчитися читати, розуміти текст і 

зробити перші кроки в написанні текстів власноруч.  

2. Проєкт «Живі письменники»[1]. Інтерактивні уроки (відеоролики 

з розповідями українських дитячих письменників, методичні матеріали та 

презентації з розробками елементів уроку), які створені експертами з 

дитячого читання, запропоновані учням і вчителям початкової школи, 

бібліотекарам і батькам.  

3.  Реформування шкільних бібліотек і створення на їхній основі 

сучасного інформаційного центру навчального закладу (як запропоновано 

НУШ). 

4. Співпраця з видавництвами. Наприклад, для популяризації серії 

«Коти-вояки» видавництво «АССА» використовує широке розмаїття 

засобів: конкурси малюнків та читацьких відгуків, зустрічі з авторами, 

перекладачами й художниками, які працюють над створенням книжок, 
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організація квестів та навіть «читацького клану». Відвідування великих 

книжкових ярмарок «Книжковий Арсенал» у Києві, Форум видавців у 

Львові, Букспейс у Дніпрі тощо.  

5. Участь у конкурсах та програмах, таких як «Читай-пиши» 

(конкурс відгуків на книжки українських письменників серед школярів) та 

інші. Вчителі теж повинні бути мотивовані. З 2015 року існує  Global 

Teacher Prize – «Глобальна вчительська премія» [8] Цю нагороду 

називають також «Нобелівською премією для вчителів».  

У 2015 році цю премію в 1 млн дол. США здобула Ненсі Етвелл – 

вчителька мови та літератури із США. Інновацію, яку вона запровадила, 

жінка описала у своїй книзі «У центрі: нове розуміння письма, читання та 

навчання», перші два видання якої продано в кількості пів мільйона 

примірників. Центром навчання стає бібліотека (невеличка бібліотека є у 

кожному окремому класі). У шкільній бібліотеці – 40–60 книг на одного 

учня. Свій список книг, які йому хотілося б прочитати, учень складає 

самостійно. Вчителі розмовляють із кожним учнем про те, що він читає, 

радять, яку книгу почитати наступного разу, обговорюють прочитане. 

Школярі повинні аналізувати прочитане та регулярно писати письмові 

твори. Але можуть самостійно обирати теми, про які вони пишуть, і книги, 

які вони читають. Перед дітьми ставляться певні цілі, яких вони повинні 

досягти. В освітньому процесі практикується дослідний і проєктний 

методи роботи. Впровадження цього методу призвело до того, що її учні 

10–14 років читають у середньому сорок книг за рік та створюють 

приблизно двадцять письмових текстів кожен у різних жанрах. Завдяки 

такому заохоченню та підтримці, багато її учнів стали авторами виданих 

книг. 
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Програма «Глобальна вчительська премія» адаптована і для України. 

[9] Принаймні двоє педагогів з України потрапили до 50-ти найкращих 

вчителів світу. 

Кожен із вас може стати лідером для своїх учнів, для своєї школи, 

для нашої країни. Кожен може своїм талантом та здібностями надихати 

інших та змінювати світ на краще.  
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Входження України в європейський освітній простір потребує 

вивчення досвіду інших країн з метою порівняння національної системи 

освіти зі світовими освітніми стандартами. Важливу роль у цьому 

відіграють міжнародні моніторингові дослідження якості загальної 

https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://osvitanova.com.ua/posts/4452-10-video-tsyklu-zhyvi-pysmennyky-z-materialamy-dlia-intehrovanykh-urokiv
https://osvitanova.com.ua/posts/4452-10-video-tsyklu-zhyvi-pysmennyky-z-materialamy-dlia-intehrovanykh-urokiv
https://www.globalteacherprize.org/finalists/2020-finalists/
https://globalteacherprize.org.ua/
https://osvitanova.com.ua/posts/4452-10-video-tsyklu-zhyvi-pysmennyky-z-materialamy-dlia-intehrovanykh-urokiv
https://osvitanova.com.ua/posts/4452-10-video-tsyklu-zhyvi-pysmennyky-z-materialamy-dlia-intehrovanykh-urokiv
mailto:khoroshkovska@ukr.net
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середньої освіти, найпопулярнішими серед яких є TIMSS, PISA і PIRLS. 

Участь нашої держави в цих дослідженнях передбачена статтею 64 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» 2. 

Мета Міжнародного дослідження з прогресу в грамотності 

читання PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – порівняти 

рівень і якість читання та розуміння тексту учнями початкових класів 

закладів загальної середньої освіти різних країн світу, виявити фактори, 

що впливають на цей рівень, та відмінності в національних системах 

освіти для удосконалення процесу навчання читання. 

Ключовим поняттям дослідження PIRLS є грамотність читання, 

тобто «здатність розуміти та використовувати ті форми писемної мови, які 

потрібні суспільству й цінуються людиною. Учні можуть здобувати 

інформацію з текстів різних форм. Вони читають, щоб учитися, брати 

участь в обговоренні прочитаного в школі та повсякденному житті, а 

також для задоволення» 1, с. 6. 

Під час дослідження оцінюються два види читання: 1) з метою 

придбання читацького літературного досвіду (тобто читання літературних, 

або художніх текстів) і 2) читання з метою засвоєння та використання 

інформації (читання інформаційних, або науково-популярних текстів); а 

також чотири групи читацьких умінь: а) знаходження інформації, заданої в 

явному вигляді; б) формулювання висновків; в) інтерпретування та 

узагальнення інформації; г) аналізування й оцінювання змісту та мовних 

особливостей і структури тексту. 

Основним методом дослідження є тестування. Тести створюються в 

кількох варіантах (у 2016 році їх було 12), але з однаковою структурою та 

рівнем складності. Кожен учень (учасник тестування) виконує 1 варіант 

тесту, який містить 2 тексти (художній і науково-популярний) та низку 

завдань до них (у 2016 році кожен текст містив по 12–17 завдань). На 
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виконання тесту учням відводиться 80 хвилин з перервами, тобто по 

40 хвилин на опрацювання кожного тексту. 

Разом із тестуванням проводиться анкетування з метою виявлення 

особливостей навчання та факторів, які впливають на якість читання і 

розуміння тексту учнями, у кожній із країн-учасниць. Анкети заповнюють 

як учні, які беруть участь у дослідженні, так і їхні батьки, а також учителі 

й адміністрація закладів загальної середньої освіти. 

Наведемо приклад інформаційного (науково-популярного) тексту 

«Леонардо да Вінчі – людина, яка випередила свій час» з міжнародного 

дослідження PIRLS–2016 3, с. 99–101, перекладеного нами українською 

мовою (малюнки, уміщені в тексті, аналогічні тим, що були в 

дослідженні). 

 

Леонардо 

да Вінчі 
людина, 

яка випередила 

свій час 
 

Більшість людей, почувши 

ім'я Леонардо да Вінчі, згадують 

його відому картину «Мона 

Ліза». Ця картина знаходиться в 

художньому 

музеї в Парижі. Мільйони туристів щороку приходять подивитися на неї. 

Але Леонардо був не тільки художником. Він також був 

талановитим винахідником, інженером, архітектором і скульптором. У 

нього було багато нових і незвичайних ідей. 
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Леонардо да Вінчі народився в 1452 році в заміському будинку свого 

батька біля міста Вінчі в Італії. Його дитинство проходило серед 

природи; він спостерігав за тваринами і комахами, які його оточували.  

Пізніше Леонардо разом із батьком переїхав до міста Флоренції. 

Там Леонардо став працювати і вчитися у відомого художника і 

скульптора на ім'я Верроккьо.  

За час роботи у Верроккьо Леонардо дізнався дуже багато про 

техніку свого часу. Це допомогло йому зрозуміти, як працюють різні 

механізми. А ще він навчився змішувати різні фарби для отримання 

потрібних кольорів і користуватися металом для створення скульптур. 

 

Леонардо постійно відчував спрагу знань. 

Він вивчав світ навколо себе і малював те, що 

бачив. Він прочитував усі книги, які вдавалося 

дістати, прислухався до ідей інших людей і 

записував все нове, про що дізнавався. Одні його 

записні книжки були великими, як плакати, інші – 

маленькими, щоб було зручно носити за поясом. 

Багато його записів виявилися загубленими, але 

деякі були опубліковані на початку 19 століття, і 

їх можна побачити в наш час. У них є малюнки і 

записи, зроблені акуратним почерком. 
Сторінка із записника 

Леонардо да Вінчі. 

У записниках Леонардо є описи його винаходів. Ці записи до того ж 

показують його великий інтерес до того, що і як працює. Його 

захоплювали машини, але йому було також цікаво, як рухаються живі 

істоти і як вони влаштовані. Він вивчав і малював рухому воду, листя на 

деревах, птахів, що летять і людські тіла. Спостерігаючи за всім, що 

його оточувало, він весь час дізнавався щось нове. 

Усі отримані знання і запозичені в інших людей ідеї Леонардо 

розвивав і удосконалював. У результаті більшість малюнків у його 
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записниках відображають абсолютно нові ідеї. Деякі схожі на картинки з 

майбутнього. Наприклад, його малюнок «Літаюча машина» був зроблений 

задовго до появи в небі повітряних куль або літаків. 

 
Малюнок Леонардо да Вінчі «Літаюча машина». 

 

Хоча Леонардо був сповнений нових ідей, 

він не втілив багато з того, що було на його 

малюнках. В одному з його записників є малюнок 

людини з парашутом. Ця ідея була втілена в 

життя тільки через 300 років, у 1783 році, коли 

один француз став першою людиною, що 

спустився на землю з парашутом. 

Інший винахід було засновано на вивченні 

Леонардо людського тіла і його зацікавленості 

до того, як воно рухається. У Леонардо багато 

малюнків, на яких зображені руки, ноги та інші 

частини тіла, він фактично спроєктував 

механічну людину – робота! Цей робот міг 

сидіти прямо, махати руками, рухати головою, 

відкривати і закривати рот. 

 

 
Малюнок парашута, зроблений 

Леонардо да Вінчі. 

 

Леонардо да Вінчі помер у 1519 році. Він був воістину людиною, яка 

випередила свій час. 
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Наведемо приклади завдань до тексту «Леонардо да Вінчі – людина, 

яка випередила свій час» з дослідження PIRLS–2016 3, с. 102–105, 

перекладені нами українською мовою. 

1. Ким був Леонардо да Вінчі? 

A фермером 

B лікарем 

C скульптором 

D будівельником. 

2. Який досвід, одержаний Леонардо да Вінчі в дитинстві, міг 

допомогти йому стати винахідником? 

A подорож до Парижа зі своїм батьком 

B спостереження за тваринами й комахами 

C відвідування художніх музеїв 

D змішування фарб для отримання необхідних кольорів. 

3. Чим був відомий Верроккьо? 

4. Чого навчився Леонардо да Вінчі у Верроккьо? Наведи два 

приклади. Поясни, як ці знання допомогли йому в подальшому житті. 

5. Що говорять про Леонардо да Вінчі такі слова: «відчував спрагу 

знань»?  

A Він хотів дізнатися якомога більше.  

B У нього було багато ідей створення різних механізмів.  

C Він був талановитим художником і скульптором.  

D Він мав своє уявлення про майбутнє. 

6. Чому записники Леонардо да Вінчі важливі для людей у наші дні? 

7. Чому Леонардо да Вінчі не побачив, як більшість його винаходів 

були використані в житті? 

A Він був зайнятий, відкриваючи безліч нових речей. 

B Він був художником, а не тільки винахідником. 

C Він помер до того, як вони були втілені. 
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D Він нікому не дозволяв втілювати їх. 

8. Наведи один приклад того, що Леонардо да Вінчі вивчав у 

природі. Поясни, як це допомогло йому в його винаходах. 

9. У якому році був уперше використаний парашут?  

A У 1452 році 

B У 1519 році 

C У 1783 році 

D У 1800 році 

10. Стаття називається «Леонардо да Вінчі – людина, яка випередила 

свій час». Наведи один приклад винаходу Леонардо да Вінчі та поясни, як 

це показує, що він випередив свій час. 

11. Який із заголовків міг би стати іншою відповідною назвою для 

цієї статті? 

A Леонардо да Вінчі – знаменитий майстер по металу 

B Леонардо да Вінчі – людина, яка жила в Італіі 

C Леонардо да Вінчі – знаменитий художник 

D Леонардо да Вінчі – людина, у якої багато ідей. 

12. Що автор думає про Леонардо да Вінчі? Скористайся тим, що ти 

прочитав у статті, щоб пояснити свою думку. 

Оцінювання результатів. У дослідженні PIRLS–2016 завдання з 

вибором правильної відповіді (1, 2, 5, 7, 9, 11) оцінювались в 1 бал, на 

конструювання відповіді, коли учень повинен дати власну коротку або 

розгорнуту обґрунтовану відповідь, – від 1 до 3 балів залежно від 

складності завдання (завдання 3, 6 – 1 бал; 8, 10, 12 – 2 бали; 4 – 3 бали). 

У результаті статистичної обробки даних дослідження кожен учень 

одержує бали за міжнародною 1000-бальною шкалою. Ураховуючи те, що 

учні виконують лише частину завдань міжнародного банку тестів 

дослідження PIRLS (який, у 2016 році, як уже зазначалось, містив 

12 текстів (6 художніх і 6 інформаційних) і 175 завдань до них), адже 
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повністю виконати весь обсяг завдань учні фізично не мають можливості, 

то для обробки результатів дослідження використовується сучасна теорія 

тестування, яка дозволяє на основі виконання учнями обмеженої кількості 

завдань (які містилися в кожному варіанті тесту) визначити якісні 

показники для кожного учня й кожної країни-учасниці, що характеризують 

вірогідність виконання всіх завдань міжнародного банку окремими 

учнями [3, с. 8]. 

Кожна країна-учасниця за результатами моніторингу готує та 

оприлюднює національний звіт, у якому детально описує характеристику 

інструментарію, основні результати дослідження порівняно з іншими 

країнами, зв'язок результатів тестування з індивідуальними особливостями 

учнів і закладів освіти, у яких вони навчаються, а також висновки та 

рекомендації щодо застосування результатів дослідження. 

Передбачається, що отримана під час дослідження інформація дасть 

змогу кожній країні-учасниці окреслити пріоритетні напрями розбудови 

загальної середньої освіти і модернізації її змісту, зокрема покращення 

рівня читацької грамотності учнів. 
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РОБОТА З ТЕКСТАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ВИДИ 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Ключові слова: текст, робота з текстами, диференціація навчання, 

види диференціації навчання, способи застосування диференціації 

навчання, початкова школа. 

Оновлення сучасної початкової школи передбачає створення умов 

для оптимального розвитку кожного учня або учениці, використання 

відповідних форм, методів і засобів навчання. Зазначене мотивує 

застосування в освітньому процесі диференціації навчання, яка 

ґрунтується на виявленні та врахуванні індивідуальних особливостей 

учнів. 

Що ж означає поняття «диференціація навчання»? У довідкових 

виданнях поняття «диференціація» (від латинського differentia – різниця) 

трактується як «поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-pirls
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-pirls
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елементи» [2, с. 759]. У словнику синонімів української мови (укладачі 

А. Бурячок, Г. Гнатюк, С. Головащук та ін.) знаходимо: диференціювати – 

«ділити (на частини), поділяти, розділяти, членувати, розщеплювати …; 

роздрібнювати, дробити (на дрібні частини); розподіляти, розкладати…; 

класифікувати, підрозділяти… ; …  шарувати (на окремі шари)» [4, с. 421]. 

У науковій і навчально-методичній літературі вміщено різні 

тлумачення поняття «диференціація навчання», що можливо побачити на 

таких прикладах: 

 «урахування індивідуальних особливостей учнів у тій формі, коли учні 

групуються на основі якихось особливостей для окремого навчання; 

зазвичай навчання у цьому випадку відбувається за дещо відмінними 

навчальними планами і програмами» [6, с. 8]; 

  «організація та підбір спеціальних умов навчання з метою ефективного 

розвитку індивідуальних та особистісних якостей учнів» [3, с. 70]; 

Разом з тим, надзвичайно важливим аспектом є бажання учителя 

застосовувати диференціацію навчання. Так, на німецькому інтернет-сайті 

«Grundschulmarkt» розміщено казку із книги Едіт-Марії Соремби 

«Legasthenie muss kein Schicksal sein. Was Eltern tun können, um ihren 

Kindern zu helfen» [5] (переклад казки – у статті «Теоретичні засади 

диференціації навчання учнів початкової школи: основні аспекти» (автор 

статті – Шевчук Л.М.) [7]), у якій описано важливість застосування 

диференціації. Автор казки описує школу для тварин, у якій їх навчали 

неприроднього та непритаманного для них, зводили нанівець уміння й 

навички, задатки для яких закладені з народження.  Яка основна ідея? 

Що намагалася сказати автор казки? Мета – це оптимальний розвиток 

кожної особистості, тобто необхідно виявити інтереси й здібності кожного 

школяра, намагатися саме ті здібності й задатки максимально  розвивати.  

Водночас, виникає запитання щодо форм диференціації, на яке 

голландський учений Рональд де Гроот [1] відповідає таким чином: 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=Legasthenie+muss+kein+Schicksal+sein+-+Was+Eltern+tun+k%C3%B6nnen
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=Legasthenie+muss+kein+Schicksal+sein+-+Was+Eltern+tun+k%C3%B6nnen
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1) державна система освіти – диференціація між школами; 

2) школа – диференціація між класами або потоками; 

3) класи закладу загальної середньої освіти – навчання груп школярів. 

 Перший і другий варіанти – це зовнішня диференціація навчання, 

третій варіант – внутрішня. Між зовнішньою і внутрішньою 

диференціацією спостерігається прямо пропорційна протилежність, – чим 

вищий ступінь зовнішньої диференціації, тим менша необхідність 

застосування внутрішньої диференціації навчання і навпаки. Коли йдеться 

про роботу з текстами, все-таки, це, переважно, застосування внутрішньої 

диференціації.  

У Державному стандарті початкової освіти вміщено Базовий 

навчальний план початкової освіти, у якому окреслено інваріантний 

складник (у плані перелічено назви освітніх галузей). Водночас, вміщено 

інформацію про варіативний складник. Зокрема, передбачено додаткові 

години для вивчення предметних освітніх галузей, для занять курсів за 

вибором, також для надання індивідуальних консультацій та роботи груп 

школярів. 

Робота з навчальним текстами у початковій школі здійснюється під 

час уроків з різних предметів (йдеться про інваріантний складник), та 

може здійснюватися під занять з курсів за вибором, індивідуальних 

консультацій, у позаурочний час.  

Розглядаючи ефективність диференційованої роботи з текстами у 

початковій школі, слід звернути увагу на таке питання, як види 

диференціації. Зокрема, що ми саме ми беремо за основу. Так, якщо це 

ступінь самостійності учня під час виконання завдання, то можливі такі 

варіанти:  

1) учень виконує завдання з допомогою вчителя; 

2) школяр виконує завдання із допомогою іншого учня; 

3) учень самостійно виконує завдання; 
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4) школяр виконує роль консультанта. 

Інший варіант – це складність завдань, що спричинює їх 

різнорівневість (основа – рецептивний, репродуктивний і продуктивний 

рівні).  Вважаємо, що рівні складності завдань можуть бути такими: 

1) читання й переглядання тексту, знаходження у тексті заданих речень, 

слів та ін.; знаходження у тексті відповідей на запитання, вибір відповідей, 

запропонованих у тестах;  

2) відновлення тексту з пропусками або деформованого; порівняння двох 

текстів. 

3) конструювання тексту; доповнення тексту та виконання інших творчих 

завдань.  

Ще один регулятор складності завдань – специфіка тексту (обсяг 

тексту та складність тексту).  

Також можливі різні способи подання формулювання завдання. 

Зокрема доповнення стандартного формулювання детальною інструкцією, 

зразком виконання, довідкою та ін. 

Учитель може різнорівнево використовувати завдання підручника та 

добирати додаткові завдання різних рівнів, однак це потребує часу та 

неабияких зусиль. Зручно, коли різнорівневі завдання узгоджені із чинним 

підручником та вміщені у спеціальному посібнику (над чим зараз працює 

автор публікації). 

Застосування в освітньому процесі сучасної школи диференціації 

роботи з текстами передбачає відповідну організацію навчання: 

чергування або одночасне застосування під час уроків, індивідуальної і 

колективної роботи; індивідуальної роботи і роботи у групах (парах), 

самостійної та напівсамостійної роботи.  

           Одним із видів диференціації є навчання кожним з учнів у власному 

темпі, що можливо під час уроків курсу за вибором. Саме навчання у 

власному темпі пропонуємо застосовувати під час уроків курсу за вибором 
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«Читаємо. Розуміємо. Творимо» (автор Шевчук Л.М.),  а коли темп 

навчання учнів збігається, навчання у парах, групах.  

Курс за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» (автор Шевчук 

Л.М.) у 2-4 класах (або у 1-4 класах) ЗЗСО різних областей України. На 

сьогодні  розроблено відповідний комплект – навчальну програму курсу за 

вибором, якій надано відповідний гриф Міністерства освіти і науки 

України у 3019 році (програма розміщена на сайті Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України у розділі «Новини 

педагогічної науки. Електронна бібліотека. Навчальні програми», за 

покликанням https://undip.org.ua/library/chytaiemo-rozumiiemo-tvorymo-2-4-

klasy-1-4-klasy-navchalna-prohrama/) та серію посібників (видавництво 

«АССА», Харків). В основі курсу – послідовно-симетрична технологія, яка 

ґрунтується на  опрацюванні різноманітних текстів, сприйманні учнем 

тексту як зразка для власної текстотворчої діяльності, надання кожному 

школяреві можливості працювати з незнайомим текстом, ґрунтовно 

опрацьовувати його завдяки багаторазовому поверненню до тексту.  

Описані види диференціації та аналогічні завдання можливо 

застосовувати також під час роботи над задачами. Наприклад, це 

виконання таких завдань:  

• «Добери до умови задачі запитання.»; 

• «Прочитай задачу. Впиши пропущене слово.»;  

• «Прочитай задачі. Порівняй їх. Підкресли спільне олівцем зеленого 

кольору, відмінне – червоного кольору. Добери до задач розв’язання. 

(Проведи лінії.)»; 

• «Прочитай задачу. Закресли зайве слово (слова).»; 

• «Прочитай задачу. Закресли зайві дані.» 

Через обмежений обсяг публікації неможливо більш детально 

розглянути питання, обране для розгляду. Уточнимо, що різні аспекти 

диференціації роботи описано у статтях (автор Шевчук Л.М.). Статті у 
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вільному доступі знаходяться в електронній  бібліотеці Національної 

академії педагогічних наук України 

(https://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0428==0435==0432==0447==0443==0

43A=3A==041B=2E==041C=2E=3A=3A.html). Водночас, відбувається 

апробація описаних вище навчальних матеріалів в освітніх закладах 

України, тож запрошуємо усіх бажаючих до співпраці. Для обміну досвіду 

та думками у фейсбуці створено групу «Читаємо. Розуміємо. Творимо». 
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Проблематика конференції 
 

 Особливості застосування диференціації навчання в 

освітньому процесі початкової школи в умовах зміни освітньої 

парадигми. 

 Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними 

текстами. 

 Актуальні питання реалізації диференційованого підходу у 

процесі засвоєння змісту різних навчальних предметів.  

 Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 

забезпечення диференціації навчання. 
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академії педагогічних наук України 

 
ДОПОВІДІ: 

 

Реалізація диференційованого підходу у шкільній природничій освіті 

Головко Микола Васильович – заступник директора Інституту 

педагогіки НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних 

наук, старший  науковий співробітник, доцент  

 

Освітній процес у початковій школі: сучасні виклики 

Малихін Олександр Володимирович – завідувач відділу дидактики 

Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

Оновлення методологічної парадигми організації навчання в 

початковій школі: сучасний світовий досвід 

Арістова Наталія Олександрівна – завідувач відділу міжнародних 

зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН 

України  Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор 

 

Методологічний аспект формування індивідуальної освітньої 

траєкторії учня початкової школи 

Алєксєєва Світлана Володимирівна – старший науковий 

співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

Основні форми диференційованого навчання та їх використання в 

освітньому процесі 

Скрипник Надія Іванівна – завідувач кафедри української філології 

Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж», кандидат філологічних наук 
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Формування загально-навчальних компетентностей учнів засобами 

диференціації навчання 

Трубачева Світлана Едуардівна – завідувач відділу інновацій та 

стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

Соціально-педагогічні аспекти диференціації навчання в гімназії 

Гораш Катерина Вікторівна – старший науковий співробітник 

відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки 

НАПН України, кандидат педагогічних наук 

 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення 

мовленнєвого розвитку молодших школярів 

Павлик Олена Анатоліївна – завідувач кафедри початкової освіти 

Криворізького державного педагогічного університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Диференціація навчання у початковій школі 

Кучеренко Юлія Олександрівна – вчитель початкових класів НВК 

«Ліцей МИР» м. Харкова 

 

Формування уміння читати з розумінням у початковій школі (за 

результатами аналізу підручників) 

Шелестова Людмила Володимирівна – провідний науковий 

співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 
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СЕКЦІЯ І 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

З НАВЧАЛЬНИМИ ТЕКСТАМИ 

21 квітня (14.00 – 18.00) 
 

Керівники секції:  

 О.В. Малихін, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 

Л.М. Шевчук, докторант Інституту педагогіки НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Дидактичні особливості індивідуального підходу в процесі навчання 

грамоти 

Копосов Павло Германович – науковий співробітник відділу 

наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної 

та початкової освіти в Новій українській школі Інституту модернізації 

змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат 

педагогічних наук 

 

Робота з текстами у початковій школі: види диференціації та їх 

застосування 

Шевчук Лариса Миколаївна – докторант Інституту педагогіки 

НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий  співробітник 

 

Старобезрадичіський ліцей – виклики та досягнення 

Єцкало Валентина Миколаївна – директор Старобезрадичівського 

ліцею Козинської селищної ради 

  

Способи  реалізації  диференційованого  підходу під час уроків курсу за 

вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» 

Поліщук Олена Петрівна – вчитель початкових класів 

Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради 

 

Проблеми розуміння молодшими школярами сучасних художніх та 

інформаційних текстів 

Мартиненко Валентина Олександрівна – провідний 

науковий  співробітник відділу початкової освіти Інституту 

педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий  співробітник 
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Сторітелінг  як один із засобів текстотворення молодшими 

школярами   

Левшунова Олена Олександрівна – викладач Сарненського 

педагогічного фахового коледжу Рівненського державного 

гуманітарного університету 

 

Пошуково-дослідницька діяльність дітей під час роботи з навчальними 

текстами 

Карук Інна Василівна – асистент кафедри дошкільної освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

 

Дидактичні нотатки з проблеми формування уміння читати науково-

популярні тексти 

Кравчук Ольга Павлівна – старший науковий співробітник відділу 

дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

Реалізація концептуальних засад НУШ в освітній програмі за 

вальдорфською педагогікою 

Мезенцева Олена Іванівна –  науковий  співробітник відділу 

інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН 

України, кандидат педагогічних наук 

 

Емоційне пробудження розуму  через почуття   

         Хайруліна    Василина  Миколаївна – член–кореспондент  НАПН 

України, доктор філософії 

Диференційований підхід до формування комунікативних здібностей 

молодших школярів 

Мірошніченко Тетяна Віталіївна – доцент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук 

Формування англомовної лінгвокраїнознавчої компетентності 

молодших школярів засобами опрацювання англомовних автентичних 

текстів дитячого фольклору 

Галушка Анна Петрівна – магістрантка Навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 
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Інфографіка як засіб представлення текстової інформації 

Процай Людмила Петрівна – доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук 

Художній твір як основа диференціації та індивідуалізації читацької 

діяльності: сучасні реалії і перспективи 

Фельдман Світлана Дмитрівна – засновниця та директорка 

видавництва «АССА» та міжнародного освітнього форуму NewEdu 
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СЕКЦІЯ ІІ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ  

ЗМІСТУ РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

22 квітня (12.00 – 16.45) 
 

Керівники секції:  

С.Е. Трубачева, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку 

освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Л.М. Шевчук, докторант Інституту педагогіки НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Використання прийомів диференційованого навчання – одна з форм 

інноваційних технологій 

Чорноус Оксана Володимирівна – старший науковий  співробітник 

відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки 

НАПН України, кандидат психологічних наук 

 

Діяльнісний підхід як елемент диференціації навчання в умовах 

трансформаційних змін в освіті 

Кінах Неля Володимирівна – доцент кафедри педагогіки та 

психології Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат економічних наук, доцент 

 

Стратегії ефективного читання: зарубіжний досвід 

Загорулько Марина Олександрівна – викладач кафедри іноземних 

мов Київського національного  університету технологій та дизайну,  

 

Формування наскрізних умінь учнів 3 класів (за результатами аналізу 

підручників з української мови та читання) 

Барановська Олена Володимирівна, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу дидактики 

Інституту педагогіки НАПН України 

 

Естетотерапевтичні технології роботи з навчальними текстами у 

початковій школі 

Федій Ольга Андріївна – завідувач кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор 
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Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до забезпечення 

диференціації навчання 

Янковська Інна Миколаївна – доцент кафедри педагогіки та 

методики початкового навчання НПУ імені М.П. Драгоманова, 

кандидат педагогічних наук 

 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до опрацювання 

англомовних текстів учнями початкової школи 

Пінчук Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри теорії і 

методики початкової освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат 

педагогічних наук 

 

Підготовка майбутніх учителів до створення дидактичних казок  

Богута Валентина Миколаївна – доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук 

 

Читацька грамотність учнів у контексті міжнародного 

дослідження PIRLS 

Хорошковська Тетяна Петрівна – науковий співробітник відділу 

навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

 

Розвиток читацької компетентності молодших школярів 

Ликтей Людмила Миколаївна – методист Івано-Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського університету імені Василя 

Стефаника  

 

Впровадження диференційованих завдань у літературно-мовленнєву 

діяльність молодших школярів 

Лапшина Ірина Миколаївна – доцент кафедри дошкільної освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, доцент, професор по 

кафедрі дошкільної та початкової освіти 

 

Види робіт з текстами (за підручником «Українська мова та 

читання»,  частина 2, автор Н.І. Богданець-Білоскаленко) 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна  –  завідувач відділу 

навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН, доктор педагогічних наук, професор 
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Використання сторітелінгу у підготовці майбутніх учителів 

початкової школи на заняттях з курсу «Методика навчання 

літературного читання» 

Киричок Інна Іванівна – доцент кафедри педагогіки, початкової 

освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

Можливості використання диференційованого підходу в навчанні на 

уроках читання 

Комарівська Надія Олегівна – доцент кафедри початкової освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, кандидат філологічних наук, доцент 

 

Диференційовані завдання у процесі дослідження молодшими 

школярами текстів задач 

Карапузова Наталія Дмитрівна –  професор  кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук 

 

Формування англомовної комунікативної компетентності учнів 

початкової школи засобами роботи над мультимедійними 

англомовними автентичними текстами 

Кривонос Оксана Олександрівна – магістрантка Навчально-

наукового інституту педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

 

Організація диференційованого навчання молодших школярів на уроках 

«Я досліджую світ» 

Жаркова Ірина Іванівна – доцент кафедри педагогіки і методики 

початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Різні види завдань у підручниках «Мистецтво» (автори Масол Л., 

Гайдамака О., Колотило О.) 

Гайдамака Олена Василівна – начальник відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої 

освіти в Новій українській школі Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України 
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«Діагональна схема» уроку як одна із форм організації 

диференційованого навчання інформатики у початковій школі 

Чуб Костянтин Федорович – доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, кандидат фізико-математичних наук 

 
Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними 

текстами під час вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

(автори підручника І. Грущинська, З. Хитра) 

Хитра Зоя Михайлівна – вчитель-методист Технічного ліцею м. 

Києва, кандидат педагогічних наук  

 

Диференційований підхід на уроках з технологічної освітньої галузі у 

початковій школі 

Павленко Юлія Григорівна – доцент кафедри  початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук 

 

Ергономіка організації освітнього процесу початкової школи під час 

опрацювання англомовних текстів молодшими школярами 

Домбровська Юна Олександрівна – магістрантка Навчально-

наукового інституту педагогіки і психології Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

 

Організація групової діяльності на заняттях з мови: поєднання ігрової 

та пізнавальної групової діяльності дітей 

Колеснік Катерина Анатоліївна – асистент кафедри дошкільної 

освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського 
 

Організація опрацювання англомовних текстів учнями початкової 

школи засобами ігрових технологій 

Редін Дмитро Сергійович – магістрант Навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

 

 

 



 
 

118 
 

Формування текстотворчих умінь дітей молодшого шкільного віку 

відповідно до вимог НУШ 

Пруняк Володимир Васильович – доцент кафедри початкової освіти 

Криворізького державного педагогічного університету, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Роль всеукраїнських народознавчих конкурсів у розвитку індивідуальних 

особливостей молодших школярів 

Московчук Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри 

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Особливості опрацювання англомовних текстів молодшими 

школярами засобами евристичної діяльності 

Рогозова Анна Іванівна – магістрантка Навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

22 квітня (16.45 – 17.00) 
 

 


