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методичний ресурс учителя початкової школи.  

Об’єкт дослідження: освітній процес у початковій школі. 

Предмет дослідження: технології формування та оцінювання результатів 

навчання учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й розробити технології 

формування та оцінювання освітніх результатів учнів початкової школи на засадах 

компетентнісного підходу.  

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз і синтез нормативних документів 

для функціонування і розвитку системи освіти, психологічної, педагогічної і 

методичної літератури, дисертаційних досліджень, навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу в початковій школі; теоретичне моделювання. 

Емпіричні: обсерваційні (педагогічне спостереження); експериментальні 

(педагогічний експеримент у логічній послідовності його констатувального, 

формувального, контрольного етапів); психодіагностичні (анкетування, бесіда, 

інтерв’ю, опитування, виконання діагностичних завдань), праксиметричні (вивчення 

масової практики початкового навчання, результатів діяльності учнів). Обробки 

даних: опрацювання і порівняння результатів кількісного і якісного аналізу здобутих 

даних. 

Одержані результати: технології інтегрованого навчання молодших 

школярів на засадах компетентнісного підходу, формування у молодших школярів 

прогностичних умінь, формування у молодших школярів умінь досліджувати 

науково-художній текст; формування в учнів початкової школи умінь роботи з 

даними, формування у молодших школярів медіаграмотності засобами мовно-

літературної галузі, оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів 

початкової школи; дидактико-методичні засади здійснення контролю й оцінювання 

навчальних досягнень молодших школярів у контексті реалізації новітніх функцій 

контрольно-оцінювальної діяльності; критерії та показники вимірювання 

навчальних та особистісних досягнень учнів молодшого шкільного віку; методика 
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створення діагностувальних завдань для формувального та підсумкового 

оцінювання результатів навчання, вхідного діагностування навченості учнів з різних 

освітніх галузей на основі їх провідних цілей; методичні рекомендації з організації 

освітнього процесу в початковій школі на засадах компетентнісного підходу.  

Обґрунтовані теоретично й перевірені експериментально результати 

дослідження подано в рукописах планових методичних посібників – «Технології 

формування навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного 

підходу», «Технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів 

початкової школи. Методичний кейс»; у монографії «Дидактико-методичні засади 

контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів»; в 

опублікованих методичних рекомендаціях «Організація освітнього процесу в 

початковій школі» (2020, 2021) і навчально-методичному посібнику «Дидактико-

методичні засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших 

школярів» (з грифом МОН України); наукових статтях, тезах, матеріалах 

конференцій; науковому звіті. 

Новизна отриманих результатів полягає у теоретичному й методичному 

обґрунтуванні дидактичних і методичних засад розроблення технології 

інтегрованого навчання молодших школярів на засадах компетентнісного підходу; 

технології формування у молодших школярів прогностичних умінь; технології 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними; технології 

формування у молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст; 

технології формування у молодших школярів медіаграмотності засобами мовно-

літературної галузі; технологій оцінювання особистісних і навчальних досягнень 

учнів початкової школи.  

Ступінь впровадження: нормативні документи для Нової української школи 

(доповнення до типових освітніх програм для 1-2, 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти) інструментарій для всеукраїнського дослідження результатів 

навчання учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти; матеріали до 

інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та 

викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 

навчальному році; навчальні і навчально-методичні посібники з грифом МОН 

України; методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 3 і 4 класах 

НУШ; монографія; наукові та науково-методичні статті виступи на науково-

практичних конференціях та інших масових заходах для методистів і вчителів 

початкової школи, викладачів і студентів закладів вищої педагогічної освіти. 

Основні конструктивні і техніко-економічні показники: відповідність 

роботи нормативним документам наукового дослідження і сучасним вимогам до 

організації освітнього процесу в початковій школі. 

Практична значущість роботи. Результати дослідження мають практично 

орієнтований характер і забезпечують реалізацію освітнього процесу в початковій 

школі відповідно до нових концептуальних засад її функціонування. Їх можна 

використовувати для створення освітніх програм, підручників і навчальних для 

здобувачів початкової освіти, методичних посібників. Адресовані вчителям 

початкових класів, методистам початкової освіти можуть використовуватися 
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студентами закладів вищої педагогічної освіти, слухачами закладів післядипломної 

педагогічної освіти. 

Про ефективність виконаної роботи свідчать результати апробації 

технологій компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі в процесі 

локального експерименту, підтверджені довідками про впровадження результатів 

дослідження.  

Галузь використання – педагогіка, дидактика початкової освіти; початкова 

школа; вища та післядипломна педагогічна освіта. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

У звіті подано результати наукового дослідження відділу початкової освіти за 

темою «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі». Її 

розроблення здійснювалось у процесі виконання співробітниками досліджень таких 

проблем: технології інтегрованого навчання молодших школярів на засадах 

компетентнісного підходу (Бібік Н.М.); технології формування у молодших 

школярів прогностичних умінь (Мартиненко В.О.); технології формування в учнів 

початкової школи умінь роботи з даними (Листопад Н.П.); технології формування у 

молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст (Вашуленко О.В.); 

технології формування в учнів медіаграмотності (Савченко О.Я, Юношева Т.В.); 

технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи 

(Онопрієнко О.В. Петрук О.М., Павлова Т.С.). Ці проблеми є напрямами 

дослідження загальної теми, що конкретизують і різнобічно її розкривають.  

Наукове дослідження виконувалось упродовж 2020 – 2022 рр. поетапно. На 

аналітико-констатувальному етапі (2020) обґрунтовано дидактичні й методичні 

засади розроблення технологій компетентнісно орієнтованого навчання у початковій 

школі; здійснено порівняльний аналіз і синтезування навчальних технологій в 

контексті впровадження нового змісту початкової освіти. На формувально-

коригувальному етапі (2021) розроблено технології формування та оцінювання 

результатів навчання учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу; 

експериментально перевірено ефективність розроблених технологій. На 

узагальнювально-впроваджувальному етапі (2022) узагальнено результати 

експериментальної роботи з проблем дослідження; упроваджено розроблені 

технології формування та оцінювання особистісних і навчальних результатів учнів у 

практику початкової школи; підготовлено методичний ресурс із урахуванням 

особливостей циклів початкового навчання. 

Тематика наукового дослідження відділу є актуальною, оскільки спрямована 

на підвищення якості початкової освіти шляхом забезпечення ефективності 

навчального процесу і розвитку професіоналізму вчителів, збагачує дидактико-

методичне забезпечення впровадження реформи початкової освіти, мета і завдання 

якої визначено Законами України «Про освіту», Концепцією реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

іншими державними документами. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначалася завданнями реформування 

початкової освіти, що ґрунтуються на нових методологічних й концептуальних 

засадах її розвитку. Одним із провідних чинників, що впливають на ефективність 

процесів модернізації в системі шкільної освіти, є розроблення відповідного 

дидактико-методичного забезпечення.  

Концептуальними засадами реформування середньої освіти (2016) 

передбачається, що одними із провідних чинників, які позначатимуться на 

ефективності процесів модернізації в системі початкової освіти, стануть сучасні 

методики і технології навчання, розроблені з урахуванням особливостей 

пізнавальних процесів сучасної дитини молодшого шкільного віку.  

Відповідно до загальної мети освіти, визначеної у Державному стандарті 

початкової освіти (2018), місією початкової школи є різнобічний розвиток 

особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, 

ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних 

навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, 

до життя у демократичному суспільстві. У зв’язку з цим пріоритетним завданням 

початкової школи визначено такі її результати: здорова дитина, мотивована на 

успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це учень / учениця, які вміють 

вчитися, користуючись різними джерелами, критично оцінювати інформацію, 

відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином 

/ громадянкою України.  

Конститутивною інновацією реформування є феномен нових результатів 

освіти. Їх сутність розкрита положеннями Закону України «Про освіту» (2017). 

Поданий у Законі перелік результатів відображає зміну цілей освіти, яка стає 

виразно діяльнісною, а також зумовлює потребу переосмислити відбір змісту, 

забезпечити його наближеність до життєвих потреб дітей, узгодити складність і 

обсяг навчального матеріалу із прогнозованими досягненнями. 

Базовими теоретичними положеннями конструювання нового змісту освіти на 

старті реформи є реалізація принципу дитиноцентризму і діяльнісного підходу. 

Втілення цих методологічних положень на нормативно-прикладному рівні зумовлює 

необхідність урахувати не лише актуальні потреби сучасної дитини, а й закласти 

потенціал для її перспективного розвитку, готовності продовжувати навчання. 

Важливим аспектом оновлення змісту, методик і технологій навчання є урахування 

не лише того, що зараз дітям цікаво і захоплює, а й професійно, відповідально 

спроєктувати їхній подальший поступ, який передбачає здобуття обов’язкових і 

очікуваних освітніх результатів. 

Таким чином, набуття чинності новоствореної нормативної бази для 

початкової освіти зумовило зміни в змісті освіти, у вимогах до організації процесу 

навчання та в методології оцінювання освітніх результатів. У такий спосіб 

визначаються актуальні напрями прикладного наукового дослідження, а саме: 

технологічне забезпечення упровадження нового змісту, зорієнтованого на 

формування компетентностей, потрібних дитині для успішної самореалізації в 
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суспільстві; урахування в методиках і технологіях навчання пізнавальних потреб і 

віковідповідних можливостей учня / учениці; розроблення цільових і методичні 

орієнтирів компетентнісно орієнтованого навчання із зазначенням пріоритетних 

способів навчальної взаємодії; обґрунтування педагогічних умов, за яких молодші 

школярі зможуть досягти високих результатів.  

Мета дослідження полягала в теоретичному обґрунтуванні й розробленні 

технологій формування та оцінювання освітніх результатів учнів початкової школи 

на засадах компетентнісного підходу. 

Предмет дослідження: технології формування та оцінювання результатів 

навчання учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. 

 Методами досягнення цілей і виконання поставлених завдань були такі. 

Теоретичні: аналіз і синтез нормативних документів для функціонування і розвитку 

системи освіти, психологічної, педагогічної і методичної літератури, дисертаційних 

досліджень, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в початковій 

школі; теоретичне моделювання. Емпіричні: обсерваційні (педагогічне 

спостереження); експериментальні (педагогічний експеримент у логічній 

послідовності його констатувального, формувального, контрольного етапів); 

психодіагностичні (анкетування, бесіда, інтерв’ю, опитування, виконання 

діагностичних завдань), праксиметричні (вивчення масової практики початкового 

навчання, результатів діяльності учнів). Обробки даних: опрацювання і порівняння 

результатів кількісного і якісного аналізу здобутих даних. 

 Наукова новизна здобутих результатів полягає у тому, що вперше науково 

обґрунтовано види інтегрованого навчання в початковій школі, описано їх змістові 

й технологічні характеристики (повна інтеграція; тематична; за видами діяльності).  

Уперше теоретично обґрунтовано й розроблено концептуальні положення 

щодо вимірювання навчальних досягнень молодших школярів, на основі яких 

створено і впроваджено в масову практику технології оцінювання особистісних і 

навчальних досягнень учнів початкової школи, забезпечені дидактико-методичним 

ресурсом. 

Уперше обґрунтовано компетентнісну природу медіаграмотності як 

особливого складника читацької компетентності; необхідність використання 

комплексної технології, у якій поєднуються алгоритми і прийоми навчальних 

технологій: активного сприймання інформації; вдумливого читання; критичного 

мислення; рефлексивно-оцінювальної і творчої діяльності учнів. 

Уперше розроблено перелік об’єктів формувального і підсумкового контролю 

й оцінювання результатів навчання з мовно-літературної, математичної і 

природничої галузей у Новій українській школі; вибудовано їх ієрархію; дидактико-

методичні вимоги до створення діагностувальних завдань для формувального та 

підсумкового оцінювання результатів навчання з різних освітніх галузей на основі їх 

провідних цілей.  

Визначено види інтеграції програмового змісту (за тематичним принципом; на 

основі об’єднувальної мети й орієнтації на інтегрований результат досягнень; за 

стратегією пізнання або універсальних дій). Встановлено ризики поєднання одиниць 

змісту без врахування програмових вимог кожної з предметних складових, що може 

призвести до втрати вимог до функціональної грамотності учнів.  
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Удосконалено критерії та індикатори результативності інтегрованого 

навчання; встановлено порівняльну ефективність різних способів інтегрованого 

навчання.  

Експериментальним шляхом встановлено порівняльну ефективність 

застосування різних видів інтеграції (повна інтеграція; тематична; за видами 

діяльності) в умовах очного й онлайн навчання. 

 Науково обґрунтовано технології поетапного опрацювання змісту текстів 

різних видів, змісту дитячої книжки у контексті формування прогностичних умінь 

молодших школярів. 

 Виокремлено у структурі прогностичних умінь компоненти, які забезпечують 

успішність перебігу прогностичної пізнавальної діяльності: перспективне 

планування, моделювання, пошук, встановлення, пояснення причиново-наслідкових 

зв’язків, реконструкція і перетворення уявлень, висунення, аналіз та перевірка  

імовірних гіпотез.  

 Розкрито механізм розвитку  прийому мовної здогадки як продуктивного й 

актуального для сучасної ситуації розвитку читацької діяльності учнів напряму 

роботи з незнайомими, маловідомими словами в тексті. Виявлено у процесі 

дослідного навчання й описано низку труднощів для значної кількості учнів другого 

циклу навчання, які обмежують можливості дітей під час прогностичної діяльності. 

 Визначено й обґрунтувано концептуальні засади розроблення технології 

формування в учнів/учениць 3-4 класів умінь досліджувати науково-художній текст, 

зокрема аргументовано необхідність створення комплексної технології, у якій 

поєднуються алгоритми і прийоми навчальних технологій: інтерактивного навчання; 

активного сприймання інформації; смислового читання; критичного мислення; 

диференційованого навчання; рефлексивно оцінювальної діяльності учнів. 

Визначено педагогічні умови розроблення технології формування у молодших 

школярів умінь досліджувати науково-художній текст. Розроблено й 

експериментально перевірено технологію формування у молодших школярів умінь 

досліджувати науково-художній текст, доведено її ефективність в освітньому 

процесі. 

Розкрито потенціал змісту мовно-літературної галузі в контексті формування 

у молодших школярів медіаграмотності, сутність і структуру медіа уміння як 

основної одиниці, що визначає мету і результат формувального процесу. 

Розроблено технологію формування в учнів початкової школи умінь роботи з 

даними, зокрема укладено матрицю, що містить перелік конкретних умінь роботи з 

таблицями і діаграмами, якими мають оволодіти здобувачі освіти, та заплановані 

результати навчання.  

Обґрунтувано й розроблено систему завдань з математики, спрямовану на 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними.  

Розроблено методику реалізації змістової лінії «Досліджуємо медіа» у змісті 

мовно-літературної галузі, зокрема у підручниках з читання для 2, 3 і 4 класу, що 

передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично 

оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її, створювати прості 

медіапродукти. 
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Виділено дидактичні принципи, які забезпечують визначення змісту навчання 

як ресурсу формування обов’язкових і очікуваних результатів початкової освіти; 

визначено провідні функції технологій оцінювання.  

Розроблено критерії та показники вимірювання навчальних та особистісних 

досягнень учнів молодшого шкільного віку. 

Розроблено методику створення діагностувальних завдань для формувального 

та підсумкового оцінювання результатів навчання, вхідного діагностування 

навченості учнів з різних освітніх галузей на основі їх провідних цілей. 

Виокремлені педагогічні умови, що є підґрунтям для розроблення та реалізації 

технологій оцінювання навчальних досягнень учнів в контексті компетентнісної 

парадигми освіти. 

Розширено наукові уявлення про технології оцінювання навчальних й 

особистісних досягнень учнів як невід’ємного складника дидактичної системи 

початкової освіти: обґрунтована функціональна залежність контрольно-

оцінювальної діяльності від пріоритетних цілей початкового навчання, виявлено 

умови позитивного впливу цієї діяльності на забезпечення якості початкової освіти. 

Уведено в науковий тезаурус термін «навченість учнів» (відносно стійка 

властивість особистості, що відображає її здатність до подальшого учіння). 

 Уточнено зміст поняття «лінгвістичне/вербальне прогнозування»; 

рекомендовано вживати термін «вербально-смислове прогнозування». Визначено 

сутнісні характеристики базових понять: «прогнозування», «імовірне 

прогнозування», «здатність до прогностичної діяльності», «прогностичні уміння», 

«лінгвістичний/вербальний прогноз», «смислове прогнозування», «мовна здогадка»; 

функцій прогностичної діяльності (регулятивної, когнітивної, мовленнєво-

комунікативної); здійснено адаптування зазначених понять і функцій до умов 

читацької прогностичної діяльності молодших школярів.  

Уточнено понятійний апарат з проблеми формування у молодших школярів 

умінь досліджувати науково-художній текст відповідно до особливостей цілей і 

змісту навчального предмета «Літературне читання».  

 Уточнено поняття «залишкові результати навчання» (частина змісту навчання, 

яка утримується в практиці учнів після стадії вивчення дисципліни і є достатньою 

для подальшої навчальної діяльності; обсяг навчальних досягнень, який 

прогнозовано мав увійти до навчального досвіду учнів після вивчення попереднього 

блоку, і є достатнім для вивчення подальшого навчального матеріалу).  

Дістали подальшого розвитку наукові позиції щодо сутнісних ознак 

дидактичних категорій: навчальні досягнення молодших школярів; особистісні 

досягнення учнів; освіченість випускника початкової школи; досвід діяльності 

молодшого школяра; критерії оцінювання. 

Практична значущість дослідження. Розроблено навчально-методичний 

ресурс інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 1-4 класи (підручник – паперовий і 

електронний варіанти, навчальні посібники, методичні рекомендації реалізації 

програмового змісту); розроблено і впроваджено в масову практику за 

рекомендацією МОН України електронні підручники з інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» для 1-4 класів з інтерактивними завданнями діяльнісного типу з 
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урахуванням вимог до очікуваних результатів за циклами початкової освіти на 

освітній платформі IZZI. 

 Розроблено зміст технології поетапного опрацювання змісту текстів різних 

видів, елементів технології розвитку критичного мислення учнів, окремих 

читацьких стратегій і практик у контексті розвитку прогностичних умінь учнів, 

дидактико-методичний супровід  їх реалізації на уроках літературного читання.  

 Розроблено і впроваджено методичний ресурс з формування прогностичних 

умінь молодших школярів на різних етапах текстової діяльності.  

 Конкретизовано змістове наповнення взаємопов’язаних макроетапів роботи з 

текстом (зміст прогнозування; смислові опори у тексті або в дитячій книжці; 

результативність прогнозування); визначено провідні групи прогностичних умінь на 

кожному з етапів (до тексту, власнетекстової і післятекстової діяльності).  

 Визначено зміст і форми реалізації завдань Типової освітньої програми 

стосовно медіаграмотності: створено навчальний ресурс, який включений у 

підручники читання для 2-3 класів; форми реалізації ресурсу «медіавіконця» і 

медійні завдання; мініпроєкти, поєднання індивідуальної, парної і групової, 

колективної роботи; інтерактивні прийоми (точка зору, займи позицію, чому так? та 

інші). Розроблено допоміжні матеріали для учнів і методичні рекомендації для 

вчителів з проблеми формування в учнів медіаграмотності: тлумачення понять 

«інформація», «медіа», «джерела інформації», алгоритми створення деяких 

медіапродуктів (вітальна листівка, реклама, колаж тощо). 

 Розроблено та упроваджено в освітню практику систему компетентнісно 

орієнтованих завдань прогностичного змісту з урахуванням циклів навчання, 

вікових особливостей становлення й розвитку пізнавальних процесів, понятійного 

мислення, мовлення  учнів 2-4 класів. 

Розроблено і схвалено МОН України доповнення до змісту навчальних 

програм з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у зв’язку викликами сьогодення, 

які постали в Україні (безпекові характеристики поведінки в умовах воєнного стану, 

конкретизовано  суспільствознавчі, патріотичні, громадянські вимоги до освітніх 

результатів). 

Доповнено корпус компетентнісно орієнтованих завдань в змісті інтегрованого 

курсу у системі ускладнення в межах кожного типу (завдання на розпізнавання 

характерних ознак об’єктів і явищ; встановлення зв’язків і залежностей в 

природному і соціальному середовищі; визначення причин і наслідків явищ; 

застосування на практиці засвоєних уявлень, понять, умінь і навичок). 

Розроблено й упроваджено в практику в умовах дистанційного навчання 

комплекс компетентнісно орієнтованих завдань, створених на основі розробленої 

технології формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними, що містить 

також діагностику навчальних результатів, необхідну для корекції знань та умінь 

учнів і власне освітнього процесу. 

Розроблено й упроваджено в практику технологію вхідного діагностування 

навченості учнів початкових класів; технологію оцінювання в учнів сформованості 

компетентностей; технологію вербального оцінювання; технологію підсумкового 

оцінювання результатів навчання випускників початкової школи, забезпечені 
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дидактико-методичною ресурсною підтримкою у вигляді інструментарію 

оцінювання. 

Розроблено й представлено в навчально-методичному посібнику для вчителів 

методику конструювання інструментарію для технологій оцінювання особистісних і 

навчальних досягнень учнів початкової школи (Онопрієнко О.В. Нова українська 

школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової 

школи : навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с.; схвалено для використання в 

освітньому процесі (Рішення експертної комісії з педагогіки та методики початкової 

освіти від 07.10.2021 року, протокол № 8)).  

Результати дослідження використані під час проведення всеукраїнського 

дослідження результатів навчання учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти 

(наказ МОН України від 06.05.2021 № 510); вхідного моніторингу якості базової 

середньої освіти в 5 класах закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України 

від 14.12.2021 № 1366); створення проєкту Програми незалежного тестування 

фахових знань та вмінь учасників сертифікації – учителів початкової школи (наказ 

МОН України від 04.01.2022 № 3); оновлення змісту типових освітніх і навчальних 

програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 

03.06.2022 № 521); підготовки інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. 

Ефективність результатів дослідження засвідчують довідки про їх 

упровадження в практичну діяльність закладів загальної середньої світи на 

загальнодержавному рівні (довідка МОН України від 15.11.2022 № 4/3296-22); 

Херсонської області (довідка від 20.10.2022 № 01-23/105, видана КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти»); Чернівецької області (довідка від 17.10.2022 р. № 01-

10/479, видана КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області»); Київської області (довідка від 18.11.2022 №01-35/147, видана 

комунальним закладом «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» № 8 Бучанської міської ради; довідка від 31.10.2022 № 117, видана 

Боярським академічним ліцеєм «Лідер» Боярської міської ради; довідка від 

31.10.2022 № 126, видана Боярським академічним ліцеєм «Інтелект» Боярської 

міської ради). 

Результати дослідження мають практично орієнтований характер і 

забезпечують реалізацію освітнього процесу в початковій школі відповідно до нових 

концептуальних засад її функціонування. Їх можна використовувати для створення 

підручників, навчальних і методичних посібників; під час розроблення освітніх, 

навчальних та освітньо-наукових програм, фахових методик; можуть 

застосовуватися в освітньому процесі підготовки майбутніх учителів початкових 

класів, у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів. 

Дослідження здійснювалось у процесі виконання співробітниками відділу 

досліджень з проблем, які є складниками загальної теми. 

Проблеми визначено шляхом конкретизації колективної проблеми 

дослідження. Завдання дослідження розподілялися між співробітниками відділу за 

нормативами навантаження відповідно до наукового ступеня, вченого звання і 

посади: 
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Проблема. «Технології інтегрованого 

навчання молодших школярів у 

початковій школі» 

Виконавець: 

Бібік Н.М., гол. н. с., д.пед.н., проф. 

 

Проблема: «Технології формування у 

молодших школярів прогностичних умінь 

у процесі читацької діяльності» 

 

Виконавець:  

Мартиненко В.О., пров.н.с., к.пед.н., 

ст.н.с.  

 

Проблема: «Технології формування у 

молодших школярів умінь досліджувати 

науково-художній текст» 

 

Виконавець:  

Вашуленко О.В., н.с.  

 

Проблема: «Технології формування в 

учнів початкової школи умінь роботи з 

даними» 
 

Проблема: «Технології формування у 

молодших школярів медіаграмотності» 

 

Виконавець:  

Листопад Н.П., н.с. 

 

Виконавці:  

Юношева Т.В., н.с.; Савченко О.Я., 

гол. н. с., д.пед.н., проф. (2020) 

  

Проблема: «Технології оцінювання 

особистісних і навчальних досягнень 

учнів початкової школи» 

Виконавці: 
Онопрієнко О.В., зав. від., пров.н.с. 

(0,5 ст.), д.пед.н., ст.н.с.; Петрук 

О.М., пров.н.с., к.пед.н., ст.н.с.; 

Павлова Т.С., н.с. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема дослідження. Технології інтегрованого навчання молодших 

школярів у початковій школі. 

Виконавець: Бібік Н. М., головний науковий співробітник, доктор 

педагогічних наук, професор, академік НАПН України. 

Актуальність дослідження.  Утвердження інноваційних тенденцій в освіті 

пов’язане з нормативним забезпеченням її якості, що безпосередньо залежить від 

навчально-методичного забезпечення, якою мірою воно задовольняє сучасні 

уявлення про необхідний рівень освіченості особистості на кожному віковому 

мікроетапі. Стратегічно новим спрямуванням у цьому процесі є інтегроване 

навчання.  

Оновлення змісту й методик навчання молодших школярів зумовлене 

потребою в систематичному використанні можливостей початкової освіти для 

здійснення особистісно орієнтованого навчання і створення науково-методичного 

супроводу для реалізації Концепції Нової української школи в умовах інтегрованого 

навчання. Компетентнісна освіта з відносно локальної педагогічної теорії поступово 

перетворюється в суспільно значуще явище, яке стає основним у формуванні 

освітньої політики в державі, у формуванні змісту освіти, визначення її результатів. 

Напрацювання вітчизняних науковців актуалізували виконання чималої 

кількості дисертаційних досліджень в галузі шкільної і професійної освіти, дали 

поштовх для упровадження результатів науково-дослідної роботи в практику. 

Зокрема, здійснено спробу зреалізувати компетентнісний підхід в Державних 

стандартах загальної середньої освіти, у вимогах до освітньо-кваліфікаційних 

характеристик учителів різного профілю; компетентності ввійшли в програми 

предметів, спецкурсів, курсів для підвищення кваліфікації вчителів, керівників шкіл 

та інших категорій педагогічних працівників; вони закладені у вимогах до 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

З метою цілеспрямованості процесу реалізації ідеї інтегрованого навчання і 

створення його ресурсного забезпечення, усунення наявних суперечностей ми 

вважали за необхідне здійснювати моніторинг реалізації підготовленого навчально-

методичного забезпечення, вивчати методичні утруднення вчителів, відповідно 

коригувати експериментальні матеріали. 

Очевидною є невідповідність між бажаним станом освітньої практики, що 

передбачає застосування активних та інтерактивних методів навчання, технологій у 

процесі формування предметних і ключових компетентностей школярів як в 

урочній, так і в позаурочній діяльності; оптимальне поєднання загальних цілей 

шкільної освіти і цілей вивчення інтегрованих курсів, такого як «Я досліджую світ», 

координацію дій учасників освітнього процесу для вирішення завдань реалізації 

компетентнісної моделі навчання, і дійсним, реально існуючим станом справ. 

Інтегрування є якісно відмінним від узвичаєного способом структурування, 

презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад 

знань у нових органічних взаємозв’язках. 

У вітчизняній практиці початкового навчання апробувались упродовж 

останніх двох десятків років такі основні види інтеграції: 
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1) Повна інтеграція (це інтегрування «об′єднання», «структурування») змісту 

різних навчальних предметів (Н. Бібік, М. Вашуленко, Л. Кочина, В. Тименко, Р. 

Арцишевський та ін.); 

2) Тематична інтеграція (інтегрування «відбір», «об′єднання», «подання») 

навчального матеріалу з різних предметів з метою вивчення важливих наскрізних 

тем (В. Ільченко, К. Гуз та ін.); 

3) Інтеграція видів навчальної діяльності учнів (інтегрування «включення», 

«об′єднання») несхожих між собою способів діяльності, що підпорядковані одній 

темі (Н. Присяжнюк, О. Савченко та ін.). 

Аналіз практики інтегрованого навчання в Німеччині, Болгарії, Швеції, 

Австрії, Фінляндії, Польщі та ін., який здійснено науковцями відділу порівняльної 

педагогіки Інституту (керівник О. Локшина), дозволив зробити висновки, що у 

переважній більшості практик реалізації інтегрованого підходу в початковій школі, 

які виявили свою продуктивність, є паралельне здійснення 12-предметного та 

інтегрованого навчання. Це зумовлено тим, що навчальна діяльність у молодших 

школярів уперше стає об′єктом спеціального формування, тому оволодіння 

базовими знаннями, уміннями і навичками (читання, письмо, обчислення), які у 

національних освітніх системах світу визнаються складниками функціональної 

грамотності. Набуває пріоритетного значення й становить необхідну базу для 

опанування змістом освітніх галузей. 

Іншим важливим аспектом навчання є оволодіння молодшими школярами 

загально навчальними вміннями і навичками, соціальними уміннями та критичного 

мислення, від чого залежить якість будь-якої навчальної роботи та стиль пізнання. 

Теоретичні напрацювання дали змогу науковцям долучитися до розроблення 

навчально-методичного забезпечення інтегрованого навчання для Нової української 

школи.  

Предмет дослідження: технології інтегрованого навчання учнів початкової 

школи на засадах компетентнісного підходу. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й розробити технології 

інтегрованого навчання на засадах компетентнісного підходу. 

Мета дослідження потребувала розв’язання таких завдань: 

1. З’ясувати відображення проблеми інтегрованого навчання в наукових 

напрацюваннях вітчизняної і зарубіжної педагогіки. 

2. Вивчити досвід реалізації різних способів інтеграції у навчанні молодших 

школярів.  

3. Розробити програму експерименту. 

4. Визначити критерії відбору пілотних шкіл і реалізувати їх за відповідною 

процедурою. 

5. Розробити інструментарій для проведення констатувального експерименту з 

метою визначення вихідного стану готовності вчителів до експериментального 

навчання. 

6. Розробити критерії та індикатори порівняльної ефективності різних 

способів інтегрованого навчання. 

7. Розробити дидактико-методичний та психологічний супровід 

експериментального навчання. 
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8. Створити ресурс для здійснення експериментального навчання. 

9. Здійснити експериментальне навчання; забезпечити наставницьку 

підтримку вчителів пілотних шкіл і моніторинг ходу експерименту. 

10. Узагальнити результати експериментального навчання, відкоригувати 

навчальні матеріали. 

11. Передбачити різні види супроводжувального моніторингу результатів 

експериментального навчання. 

12. Розробити дидактико-методичні рекомендації для реалізації способів 

інтегрованого навчання у масовій практиці. 

У процесі дослідження використовувалися теоретичні та емпіричні методи. 

Теоретичні: аналіз і синтез нормативних документів для функціонування і розвитку 

системи освіти, психологічної, педагогічної і методичної літератури, дисертаційних 

досліджень, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в початковій 

школі; теоретичне моделювання. Емпіричні: обсерваційні (педагогічне 

спостереження); експериментальні (педагогічний експеримент у логічній 

послідовності його констатувального, формувального, контрольного етапів); 

психодіагностичні (анкетування, бесіда, інтерв’ю, опитування, виконання 

діагностичних завдань), праксиметричні (вивчення масової практики початкового 

навчання, результатів діяльності учнів). Обробки даних: опрацювання і порівняння 

результатів кількісного і якісного аналізу здобутих даних. 

Результати дослідження поставленої проблеми були одержані на його трьох 

етапах. 

На I етапі, аналітико-констатувальному, було узагальнено аналітичний огляд 

застосування інтегрованого навчання молодших школярів у вітчизняній і 

зарубіжних освітніх практиках. Результати відображено в низці публікацій. 

Схарактеризовано основні відмінності предметного і інтегрованого навчання у 

координатах компетентнісного підходу. Визначено види інтеграції програмового 

змісту (за тематичним принципом; на основі об’єднувальної мети і орієнтації на 

інтегрований результат досягнень; за стратегією пізнання або універсальних дій). 

Встановлено ризики поєднання одиниць змісту без врахування програмових вимог 

кожної з предметних складових, що може призвести до втрати вимог до 

функціональної грамотності учнів. Розроблено алгоритм побудови варіантів 

інтегрованих уроків з курсу «Я досліджую світ» (від визначення цілей до перевірки 

показників досягнення прогнозованих результатів). 

У процесі дослідження встановлено, що інтегроване навчання набуває 

ефективності, якщо:  

1) здійснюватиметься варіативно- тематично, процесуально; у межах однієї 

галузі, міжгалузево, а також на інтегрованих заняттях, уроках, проектах за 

активного використання міжпредметних зв’язків;  

2) конструювання способів навчання може здійснюватися по-різному, але в 

межах кожного способу досягається єдність елементів його змісту, узгоджених між 

собою в цілому, змістовому, процесуальному і результативно-прогностичному 

аспектах;  
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3) добір дидактичного інструментарію передбачає врахування індивідуальних 

можливостей учнів (рівня навченості, актуальних психологічних станів, потреб, 

мотивів, цілей тощо);  

4) навчання здійснюється в умовах сприятливого психодидактичного 

середовища для організації різних варіантів взаємодії – учителя і групи, учителя – 

групи – класу, учителя – групи – учня/учениці та ін. 

На ІІ етапі, формувально-коригувальному, було розроблено уперше 

визначено види інтегрованого навчання в початковій школі,  

описано їх змістові й технологічні характеристики (повна інтеграція; 

тематична; за видами діяльності);  

експериментально перевірено й апробовано інтегрований курс «Я досліджую 

світ» 1-4 класи; 

 відкореговано компетентнісно орієнтовані завдання в змісті інтегрованого 

курсу; удосконалено критерії та індикатори результативності інтегрованого 

навчання; 

встановлено порівняльну ефективність різних способів інтегрованого 

навчання;  

підготовлено методичні рекомендації «Організація освітнього процесу в 

початковій школі», в яких охарактеризовано навчально-методичний комплект з 

курсу «Я досліджую світ» у вимірах компетентнісно орієнтованого навчання; 

визначено труднощі в організації інтегрованих уроків залежно від їх технологічних 

характеристик;  

набуло подальшого розвитку й апробації технології оцінювання результатів 

навчання учнів. 

На ІІІ етапі, узагальнувально-впроваджувальному, дослідження уточнено 

види інтегрованого навчання, що використовуються в масовій практиці, описано їх 

пріоритетні змістові й технологічні характеристики;  

розроблено й апробовано навчально-методичний ресурс інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ» 1-4 класи (підручник - паперовий і електронний варіанти, 

навчальні посібники, методичні рекомендації реалізації програмового змісту); 

розроблено, схвалено і впроваджено в масову практику за рекомендацією 

МОН України електронні підручники з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 

1-4 класів з інтерактивними завданнями діяльнісного типу з урахуванням вимог до 

очікуваних результатів за циклами початкової освіти на освітній платформі IZZI; 

експериментальним шляхом встановлено порівняльну ефективність 

застосування різних видів інтеграції (повна інтеграція; тематична; за видами 

діяльності) в умовах очного і онлайн навчання; 

розроблено і схвалено МОН України доповнення до змісту Державного 

стандарту початкової школи і відповідних програм з інтегрованого курсі «Я 

досліджую світ» у зв’язку викликами сьогодення, які постали в Україні (безпекові 

характеристики поведінки в умовах воєнного стану, конкретизовано  

суспільствознавчі, патріотичні, громадянські вимоги до освітніх результатів); 

доповнено корпус компетентнісно орієнтованих завдань в змісті інтегрованого 

курсу у системі ускладнення в межах кожного типу (завдання на розпізнавання 

характерних ознак об’єктів і явищ; встановлення зв’язків і залежностей в 
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природному і соціальному середовищі; визначення причин і наслідків явищ; 

застосування на практиці засвоєних уявлень, понять, умінь і навичок); 

удосконалено критерії та індикатори визначення результативності 

інтегрованого навчання (проведено онлайн-опитування; запропоновано 

діагностувальні завдання в електронному варіанті; узагальнено одержані дані; 

підготовлено розділ до колективного планового посібника «Технології 

формування навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного 

підходу»; 

набуло подальшого розвитку й апробації технології інтегрованого навчання 

оцінювання результатів навчання учнів в різних умовах (очне і дистанційне). 

Результати дослідження мають теоретичне і практичне значення для 

підвищення якості початкової освіти, зокрема шляхом реалізації процесу 

оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкових класів на 

компетентнісних засадах, забезпечення умов педагогіки партнерства.  

Практична цінність завершеного дослідження полягає у створенні 

методичного ресурсу забезпечення діагностувальної діяльності вчителя. Результати 

дослідження можуть бути використані для створення навчальних і методичних 

посібників, фахових методик, а також застосовуватися в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

Проблема дослідження. Технології формування у молодших школярів 

прогностичних умінь у процесі читацької діяльності. 
Виконавець: Мартиненко В. О., провідний науковий співробітник, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Актуальність теми дослідження. В умовах модернізації сучасної української 

школи важливого значення набуває розвиток особистості школяра, зокрема 

підвищення його творчого та інтелектуального потенціалу. Так, у Законі України 

«Про освіту» (вересень, 2017 р.), зокрема, окреслено ключові компетентності, які 

необхідні кожній людині для успішної життєдіяльності; спільні для всіх 

компетентностей наскрізні вміння (читання з розумінням, уміння висловлювати 

власну думку усно і письмово; критичне і системне мислення; здатність логічно 

обґрунтовувати свою позицію; творчість, ініціативність; вміння конструктивно 

керувати емоціями; оцінювати ризики; приймати рішення; розв’язувати проблеми; 

здатність співпрацювати з іншими людьми. 

В останні десятиріччя загострюється науковий інтерес дослідників до 

формування в учнів здатності до прогнозування як однієї з вищих  форм 

інтелектуальної навчально-пізнавальної діяльності. Зважаючи на важливість і 

перспективність зазначеної проблеми, питання  розвитку у школярів прогностичних 

умінь у контексті читацької діяльності знайшли  відображення у чинному 

Державному стандарті початкової освіти та  більш ґрунтовне, порівняно з 

попередніми навчальними програми, висвітлення у Типових освітніх програмах для 

учнів 1-2 та 3-4 класів  закладів загальної середньої освіти.  Особливе значення ці 

питання мають актуальність  в умовах молодшого шкільного віку, оскільки  

прогностична здатність значною мірою впливає на успішність становлення 

молодшого школяра як суб’єкта навчання, - особистості, яка  вміє визначати мету 
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своїх навчальних дій, передбачати результати власної діяльності, визначати шляхи і 

способи її досягнення  здійснювати самоконтроль, самооцінку як важливих 

компонентів  самосвідомості, взаємодіяти з іншими в умовах навчального 

співробітництва та відповідно до комунікативної ситуації і т. ін..  

Від того, наскільки інтенсивно будуть розвиватися у дітей прогностичні 

уміння у шкільному віці, буде  залежати   розвиток таких якостей особистості, як 

уміння творчо мислити, робити вірний вибір, що так необхідно людині  сучасного 

суспільства. Вивчення ролі антиципації(прогнозування) та рівнів її проявів у різних 

видах навчальної діяльності розширює уявлення про приховані, резервні можливості 

особистості дитини. 

Здатність учнів до прогнозування  має потужний вплив  на результативність 

читацької діяльності, значною мірою забезпечуючи поглиблене розуміння 

школярами  змісту твору, активізацію мисленнєвих процесів, діалогічної взаємодії 

учня з текстом, його автором, сприяючи самостійній постановці учнями запитань до 

тексту, висуненню імовірних смислових гіпотез на різних етапах текстової 

діяльності, розвиток творчої уяви.  

Між тим, вивчення й аналіз шкільної практики засвідчує щорічну від’ємну 

динаміку – збільшення кількості учнів з низьким рівнем опанування умінням читати 

з розумінням, включно з тими школярами, які добре володіють технічною стороною 

навички читання. Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю 

розв’язання протиріч між важливістю і необхідністю формування у молодших 

школярів прогностичних умінь і недостатньою розробленістю технологій їх 

формування у процесі читацької діяльності на засадах компетентнісного підходу які 

сприятимуть розвитку позитивної мотивації до читання, повноцінному розумінню 

текстів різних видів під час навчання. 

Предмет дослідження: навчальні технології, читацькі стратегії і практики 

формування у молодших школярів прогностичних умінь у процесі читацької 

діяльності. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й розроблення змісту 

продуктивних навчальних технологій, читацьких стратегій і практик у контексті  

формування у молодших школярів прогностичних умінь.  

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження  передбачалося  

розв’язання таких взаємопов’язаних завдань: 

1. Теоретично обґрунтовувати дидактичні і методичні засади розроблення 

технологій формування прогностичних умінь молодших школярів у процесі 

читацької діяльності на засадах компетентнісно орієнтованого навчання у 

початковій школі. 

2. Здійснити порівняльний аналіз і синтезування технологій формування у 

молодших школярів прогностичних умінь у контексті читацької діяльності в умовах 

упровадження нового змісту початкової освіти. 

3. Розробити зміст технологій, читацьких стратегій і практик з формування у 

молодших школярів прогностичних умінь на засадах компетентнісного підходу. 

4. Експериментально перевірити ефективність технологій формування у 

молодших школярів прогностичних умінь з урахуванням специфіки циклів 

початкового навчання.  
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5. Підготувати методичний ресурс для упровадження зазначених технологій з 

урахуванням особливостей циклів початкового навчання. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз і синтез нормативних державних 

документів для функціонування і розвитку системи освіти, психологічної,  

педагогічної і методичної літератури, дисертаційних досліджень, навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу в початковій школі; теоретичне 

моделювання. Емпіричні: обсерваційні (педагогічне спостереження); 

експериментальні (педагогічний експеримент у логічній послідовності його 

констатувального, формувального, контрольного етапів); психодіагностувальні 

(анкетування, бесіда, опитування, виконання діагностувальних завдань); 

праксиметричні (вивчення масової практики початкового навчання, вивчення 

результатів навчальної діяльності учнів). Обробки даних: опрацювання та 

порівняння результатів кількісного і якісного аналізу здобутих даних. 

Дослідження проводилось в три етапи: 

І етап (2020 рік). Обґрунтовано сутнісні характеристики базових понять: 

«прогнозування», «імовірне прогнозування», «здатність до прогностичної 

діяльності», «прогностичні уміння», лінгвістичний/вербальний прогноз», «смислове 

прогнозування», «мовна здогадка; функцій прогностичної діяльності: регулятивної, 

когнітивної,  мовленнєво-комунікативної; здійснено адаптування зазначених понять 

і функцій до умов читацької  прогностичної діяльності молодших школярів; 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел з різних аспектів 

прогнозування  виділено вихідні концептуальні  положення дослідження. 

Виокремлено у структурі прогностичних умінь компоненти, які забезпечують 

успішність перебігу прогностичної пізнавальної діяльності: перспективне 

планування, моделювання, пошук, встановлення, пояснення причиново-наслідкових 

зв’язків, реконструкція і перетворення уявлень, висунення, аналіз та перевірка  

імовірних гіпотез. 

У процесі порівняльного аналізу і синтезування сучасних технологій  розвитку 

здатності школярів до прогностичної діяльності обґрунтовано: 

 сенситивні періоди, їх змістове наповнення щодо формування 

прогностичних умінь молодших школярів за циклами навчання; 

 тісний взаємозв’язок  здатності школярів до прогностичної діяльності з 

розвитком у них творчого, рефлексивного та критичного компонентів мислення; 

 доцільність застосування таких читацьких технологій (технологія  

поетапного опрацювання змісту твору (тексту), технологія діалогічної взаємодії 

учня з текстом твору, технологія формування критичного мислення, технологія 

смислової компресії змісту)  як найбільш продуктивних для успішного формування 

прогностичних умінь молодших школярів. 

Розкрито сутнісні характеристики лінгвістичного/вербального та смислового 

видів прогнозування як важливих психологічних компонентів процесу читання, що 

сприяють глибшому проникненню школярів у смислову тканину тексту, 

полегшують процес його сприймання, аналізу й розуміння. 

Уточнено зміст поняття «лінгвістичне/вербальне прогнозування». 

Запропоновано послуговуватися терміном «вербально-смислове прогнозування», 

оскільки  читачі, передбачаючи, яке слово чи словосполучення будуть іти за щойно 
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сприйнятим, спираються не лише  на  їх граматичні чи синтаксичні  ознаки, а  й на 

контекстні, а також смислові зв’язки. 

Розкрито механізм розвитку прийому мовної здогадки як продуктивного й 

актуального для сучасної ситуації розвитку читацької діяльності учнів напряму 

роботи з незнайомими, маловідомими  словами в тексті. 

Проаналізовано зміст чинних підручників з читання для 2-3 класів під кутом 

зору повноти реалізації у них програмових вимог щодо формування прогностичних 

умінь школярів у процесі читання. За результатами аналізу опубліковано статтю у 

фаховому журналі. 

ІІ етап (2021 рік).Розроблено зміст технології поетапного опрацювання 

змісту текстів різних видів, елементів технології розвитку критичного мислення 

учнів, окремих читацьких стратегій і практик у контексті розвитку прогностичних 

умінь учнів, дидактико-методичний супровід  їх реалізації на уроках літературного 

читання; здійснено експериментальне вивчення ефективності впливу зазначених 

навчальних технологій, читацьких стратегій і практик  на формування й розвиток 

прогностичних умінь молодших школярів;   

Зокрема, конкретизовано змістове наповнення взаємопов’язаних макроетапів 

роботи з текстом за  такою структурою: зміст прогнозування; смислові опори у 

тексті (дитячій книжці); результативність прогнозування; визначено провідні 

групи прогностичних умінь на кожному з етапів: до тексту; власнетекстової і 

післятекстової діяльності; розроблено та упроваджено в освітню практику систему 

компетентнісно орієнтованих завдань прогностичного змісту з урахуванням циклів 

навчання, вікових особливостей становлення й розвитку пізнавальних процесів, 

понятійного мислення, мовлення учнів 2-4 класів; обґрунтовано ефективні методи і 

прийоми формування прогностичних умінь під час опрацювання художніх та 

інформаційних текстів; передумови застосування вербального і смислового 

прогнозування. 

Проаналізовано чинні підручники читання (2021 р., 4 клас) під кутом зору 

повноти реалізації в них програмових вимог щодо формування прогностичних умінь 

школярів. 

Підготовлено рукописи параграфів методичного посібника «Технології 

формування навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного 

підходу», у яких обґрунтовано  основні види прогнозування (вербальне, смислове) 

як важливі механізми процесу читання молодших школярів; використання 

технологій поетапного опрацювання змісту текстів різних видів, елементів стратегії 

розвитку критичного мислення як продуктивних у процесі формування початкових 

прогностичних умінь учнів, особливості добору змісту експериментального 

навчального матеріалу; обґрунтовано важливість і необхідність опори на   

відповідні текстові й нетекстові елементи композиційно-логічної структури тексту, 

ключові слова з цільовими установками та методичним супроводом класовода,  що 

слугуватиме для учнів смисловими орієнтирами-підказками під час побудови  

імовірних гіпотез тощо).  

Підготовлено методичні рекомендації  до посібника «Організація освітнього 

процесу в початковій школі, 4 клас», у яких основну увагу зосереджено на аналізі 

якісних характеристик читацької діяльності випускників початкової школи (рівні 
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сформованості провідних груп умінь, які забезпечують відносну повноту розуміння 

учнями  художніх  та інформаційних текстів; обґрунтовано причини недостатнього 

прогресу у нарощуванні рівнів розуміння текстів у частини школярів, їх вплив на 

результативність навчання в основній школі. Окреслено коло питань читацької 

діяльності школярів, які потребують посиленої уваги й успішного розв’язання. 

ІІІ етап (2022 рік). Експериментально перевірено ефективність технології 

поетапного опрацювання змісту текстів різних видів, елементів технології розвитку 

критичного мислення учнів у контексті формування прогностичних умінь  

молодших школярів у процесі читацької діяльності. Зокрема, перевірено 

ефективність застосування  читацьких стратегій «Мозковий штурм»; «Орієнтири 

передбачення змісту тексту»; «Орієнтири  передбачення змісту дитячої книжки» 

(етап до тексту); «Мовна та контекстуальна здогадки», «Читання із зупинками». 

Зроблено  посилений акцент на упровадженні читацької практики   з формування в 

учнів 1-2 та 3-4 класів умінь встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у тексті 

як одного з важливих психологічних механізмів, який лежить в основі  

прогнозування (етап власнетекстової діяльності); «Запитання після опрацювання 

тексту», «Де знаходиться відповідь», «Продовження розвитку змісту тексту» (етап 

після текстової діяльності). 

Встановлено, що  опанування  молодшими школярами прогностичними 

уміннями дають їм змогу самостійно ставити особистісно значущі  цілі діяльності, 

прогнозувати її результати,  висувати, обґрунтовувати, критично оцінювати імовірні 

смислові гіпотези щодо орієнтовного та подальшого розвитку змісту тексту, дитячої 

книжки, що  сприяє поглибленому розумінню школярами  змісту твору, розвитку  

мовної та контекстуальної здогадок як важливих прийомів семантизації лексики, 

активізації мисленнєвих процесів, діалогічної взаємодії учня з текстом твору,  

розвитку мовлення, творчої уяви учнів. 

Проведене дослідження дало змогу виявити і розкрити ціннісно-

мотиваційний, комунікативний, творчий, рефлексивний аспекти навчально-

пізнавальної діяльності учнів,  які підтверджують  результативність спеціально 

організованої роботи з формування прогностичних умінь молодших школярів на 

уроках літературного читання та роботи з дитячою книжкою. 

Виявлено у процесі дослідного навчання низку труднощів для досить значної 

кількості учнів другого циклу навчання, які обмежують можливості дітей під час 

прогностичної діяльності. Більшість з них має об’єктивний характер, що пов’язано 

з віковими та індивідуальними особливостями дітей молодшого шкільного віку, а 

саме: 

 вікові обмеження у роботі творчої уяви; недостатність фонових знань, 

життєвого досвіду дітей; 

 труднощі у встановленні  причиново-наслідкових зв’язків між одиницями 

тексту;  

 здійснювати пошук, об’єднувати (узагальнювати)  текстову інформацію, 

розташовану в різних частинах тексту;  

 відрізняти головне від другорядного;  

 інтерпретувати, інтегрувати окремі повідомлення тексту;  
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 вербалізовувати висунуті гіпотези у зв’язні висловлення; аргументувати 

свої відповіді;        

 оцінювати інформацію крізь призму власного життєвого досвіду; робити 

висновки і т. ін..   

Визначено перспективні напрями подальшого дослідження проблеми, а саме:   

 дослідження мовленнєво-комунікативного компонента у структурі 

прогностичної діяльності молодших школярів, який  виражається у здатності  учнів 

до вербалізації інформації на основі мовленнєвих моделей під час вибору власних 

стратегій побудови образу майбутнього;  

 обґрунтування й розроблення поетапного (від 1 до 4 класу) формування 

умінь встановлювати причиново-наслідкові зв’язки з урахуванням відповідних 

циклів навчання та вікових можливостей учнів; 

 дослідження різних аспектів розвитку творчих здібностей, творчої  уяви   

молодших школярів у процесі прогностичної читацької діяльності. 

Розроблено і впроваджено методичний ресурс з формування прогностичних 

умінь молодших школярів на різних етапах текстової діяльності, який презентовано 

у тексті параграфа «Формування прогностичних умінь молодших школярів у 

контексті реалізації окремих читацьких стратегій і практик», у Додатках до розділу 

планового методичного посібника, наукових публікаціях. 

Результати: наукові статті, тези, матеріали конференцій, методичні 

рекомендації, рукописи 4-х параграфів посібника «Технології формування 

навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу»  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в науковому 

обґрунтуванні технології поетапного опрацювання змісту текстів різних видів,  

змісту дитячої книжки у контексті формування прогностичних умінь молодших 

школярів.  

Уточнено зміст поняття «лінгвістичне/вербальне прогнозування». 

Рекомендовано вживати термін «вербально-смислове прогнозування», оскільки 

читач, передбачаючи, яке слово чи словосполучення будуть іти за щойно 

сприйнятим, буде спиратися не лише  на  їх граматичні чи синтаксичні  ознаки, а  й 

на контекстні, а також смислові зв’язки.  

Практичне значення роботи. Одержані під час дослідження наукові 

положення, висновки, методичні пропозиції можуть бути використані у науково-

дослідній діяльності  для подальшого вивчення проблеми  прогностичної читацької 

діяльності молодших школярів у курсі методики читання в початковій школі; під 

час розроблення навчально-методичного забезпечення для учнів початкових класів: 

у системі післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

Проблема дослідження. Технології формування у молодших школярів 

умінь досліджувати науково-художній текст. 

Виконавець: Вашуленко О. В., науковий співробітник. 

Актуальність проблеми дослідження. ХХІ століття вважають 

інформаційним, у якому вміння працювати з інформацією належить до найбільш 
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цінних особистісних надбань людини, що дозволяють їй швидко адаптуватися й 

розвиватися у нестабільному суспільстві. З огляду на це пріоритетного значення 

набуває проблема своєчасного оволодіння молодшими школярами такими 

навичками: сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати 

інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовувати її для 

збагачення власного досвіду. 

Проблема смислового читання як найголовнішого навчального результату 

взаємодії учня з текстом стає однією із пріоритетних у міжнародних і вітчизняних 

дослідженнях. Тому актуальним завданням сучасної школи, відповідно до вимог 

чинного Державного стандарту загальної початкової освіти та Типової освітньої 

програми з мовно-літературної освітньої галузі, є посилення уваги до формування в 

учнів повноцінної навички читання як універсального інструменту функціональної 

грамотності; формування умінь самостійно опрацьовувати тексти різних видів 

(художні, науково-художні, навчальні, медіатексти); оволодіння, з поступовим 

нарощуванням ступеня складності, прийомами смислового читання; повноцінного 

усвідомлення в тексті фактичної, концептуальної, підтекстової (з допомогою 

вчителя) інформації; застосування видів читання: аналітичного, переглядового, 

вибіркового відповідно до мети читання. 

Привертає увагу той факт, що результати останніх міжнародних 

моніторингових досліджень засвідчили тенденцію до погіршення якості читання і 

розуміння школярами саме науково-художніх, науково-пізнавальних текстів. У 

дослідженнях підкреслюється, що труднощі, пов’язані із сприйманням таких текстів, 

призводять до негативних наслідків: учні спотворюють формулювання завдань, 

інструкцій, неправильно розуміють текст математичної задачі, правила чи 

повідомлення [Мартиненко В. О. Смислове читання молодшими школярами 

науково-художніх текстів. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник 

наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26. С. 332–340]. Необхідно 

підкреслити, що про це свідчить і вивчення досвіду роботи вчителів початкових 

класів, під час якого з’ясовано, що опрацювання нехудожніх текстів викликає 

труднощі не лише в учнів, але і в педагогів. 

Зазначене вище переконливо доводить актуальність окресленої проблеми і 

необхідність розроблення технології формування у молодших школярів умінь 

досліджувати науково-художній текст. 

Вивченню проблем науково-художнього і науково-популярного твору 

присвячено роботи літературознавців (Л. А. Виноградська, Г. П. Гроденський, 

В. Ю. Іваницький, І. В. Іноземцев, О. Р. Левіна, Є. С. Ліхтенштейн, Г. С. Лобанова, 

Н. М. Лошкарьова, Л.В. Озарчук, М. М. Славинський, Л. В. Успенський, М. 

Б. Шеломенцева та інші), письменників (Д. С. Данин, Б.А. Дижур, Михайло Ільїн, 

В. Р. Келер, В. З. Нестайко, О. М. Писаржевський), дидактів (А. Г. Калашніков, 

А. М. Сохор), психологів (В. К. Бубнова, Н. Г. Морозова, Р. Д. Тригер), методистів 

(Н. С. Бибко, Н. А. Бикова, Н. М. Дружиніна, Г. М. Первова), педагогів-практиків 

(Н. В. Балабанова, Л. О. Єфросиніна, М. Д. Конопльова). Вони досліджували 

питання  науково-популярної літератури для дорослих, її роль в сучасному 

суспільстві, місце, характер, види; дали характеристику пізнавальної літератури для 

дітей, представили етапи розвитку науково-художньої і науково-популярної дитячої 
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літератури, а також її жанри, розглянули питання про подвійну роль сюжету в 

науково-художніх дитячих творах; педагогічні вимоги до науково-пізнавальної 

літератури для учнів середньої школи, специфіку викладу пізнавального матеріалу; 

роль науково-пізнавальної літератури у вихованні школярів, індивідуальні 

розходження в розумінні молодшими школярами науково-популярних текстів і 

залежність розуміння від уже наявних у дітей знань; включення науково-

пізнавальної книги до навчально-виховної роботи в середній школі, психологічні 

умови виникнення і зміни інтересу дітей у процесі читання науково-популярної 

літератури, умови виникнення інтересу до наукового змісту пізнавальної казки у 

старших дошкільників, засвоєння матеріалу науково-пізнавальної книги читачами 

10-11 років у залежності від прийомів викладу наукового матеріалу; використання 

науково-пізнавальної дитячої книги в освітньому процесі початкової школи, 

методичну оцінку науково-пізнавальної дитячої книги. 

Окремі аспекти, що стосуються зазначеної теми дослідження, розроблялися у 

зв’язку з виконанням попередньої планової теми, зокрема – «Дидактико-методичний 

супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (2017-2019 

рр.), яка визначалася завданнями реформування початкової загальної освіти, 

зокрема, нормативної бази та змісту й організації освітнього процесу в початковій 

школі. 

Результати науково-дослідної роботи щодо формування в учнів 1-4 класів 

читацької компетентності знайшли своє відображення в таких доробках: розроблено 

систему компетентнісно орієнтованих завдань для формування у молодших 

школярів умінь створювати зв’язні висловлювання за змістом прочитаного тексту на 

уроках літературного читання у 2-4 класах; підготовлено методичні рекомендації 

«Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках 

літературного читання». Водночас, проблема формування в учнів/учениць 3-4 класів 

умінь досліджувати науково-художній текст досі не розв’язувалась. 

Предмет дослідження: технології формування в учнів 3-4 класів умінь 

досліджувати науково-художній текст. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й розробити технологію 

формування в учнів 3-4 класів умінь досліджувати науково-художній текст. 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично обґрунтувати дидактичні і методичні засади розроблення 

технологій компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі. 

2. Здійснити порівняльний аналіз і синтезування навчальних технологій в 

контексті впровадження нового змісту початкової освіти. 

3. Розробити технології формування у молодших школярів умінь 

досліджувати науково-художній текст. 

4. Експериментально перевірити ефективність технологій формування у 

молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст. 

5. Підготувати методичний ресурс для упровадження навчальних технологій з 

урахуванням особливостей циклів початкового навчання. 

Методологічною основою дослідження стали ідеї К. Д. Ушинського про різні 

способи читання наукової і художньої літератури, що знайшли своє продовження у 

працях Л. М. Шварца, С. І. Поварніна, О. А. Кузнєцова, Л. Н. Хромова; теорія 
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керування розвитком особистості (О. М. Леонтьєв, Б. Д. Ельконін, А. А. Давидов, 

Л. В. Занков, Н. А. Менчинська, Н. Ф. Тализіна); результати теоретичних 

досліджень читацької самостійності молодших школярів (Н. М. Светловська, 

О. В. Джежелей, І. С. Гантя й ін.); дослідження особливостей читацьких уподобань 

та інтересів сучасних молодших школярів (Л. І. Бєлєнька, Е. І. Іванова, 

М. Б. Шеломенцева); концепція О. В. Джежелей про наявність декількох напрямків 

у підготовці читача-початківця; ідея застосування в навчальному процесі дитячої 

науково-художньої літератури як різновиду дитячої науково-пізнавальної літератури 

(Н. М. Дружиніна), положення про формування загальнонавчальних умінь у 

молодших школярів (М. М. Скаткін, І. Я. Лернер, О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипченко) 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз і синтез нормативних документів 

для функціонування і розвитку системи освіти, психологічної, педагогічної і 

методичної літератури, дисертаційних досліджень, навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу в початковій школі; теоретичне моделювання. 

Емпіричні: обсерваційні (педагогічне спостереження); експериментальні 

(педагогічний експеримент у логічній послідовності його констатувального, 

формувального, контрольного етапів); психодіагностичні (анкетування, бесіда, 

інтерв’ю, опитування, виконання діагностичних завдань), праксиметричні (вивчення 

масової практики початкового навчання, результатів діяльності учнів). Обробки 

даних: опрацювання і порівняння результатів кількісного і якісного аналізу здобутих 

даних. 

Результати дослідження. 

Науково-дослідна робота проводилася в три етапи. Перший етап, аналітико-

констатувальний (2020 р.), був присвячений вивченню стану досліджуваної 

проблеми в теорії і практиці шкільного навчання; обґрунтуванню дидактичних і 

методичних засад розроблення технологій формування в учнів/учениць 3-4 класів 

умінь досліджувати науково-художній текст; здійсненню порівняльного аналізу і 

синтезування навчальних технологій формування у молодших школярів умінь 

досліджувати науково-художній текст в контексті впровадження нового змісту 

початкової освіти. 

Зокрема, було встановлено, що у контексті вимог чинного Державного 

стандарту загальної початкової освіти та Типової освітньої програми НУШ-1 

особливого значення набуває смислове читання як найголовніший навчальний 

результат взаємодії учня з текстом. 

Здійснено аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження, у 

результаті якого встановлено, що на сучасному етапі істотно посилюється увага до 

формування в учнів повноцінної навички читання як універсального інструменту 

функціональної грамотності; формування умінь самостійно опрацьовувати тексти 

різних видів (художні, науково-художні, навчальні, медіатексти); оволодіння, з 

поступовим нарощуванням ступеня складності, прийомами смислового читання; 

повноцінного усвідомлення в тексті фактичної, концептуальної, підтекстової (з 

допомогою вчителя) інформації); застосування видів читання: аналітичного, 

переглядового, вибіркового відповідно до мети читання. 
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З’ясовано, що зазначені вміння і види читання є складниками читацької 

компетентності, формування якої є одним із пріоритетних завдань нової української 

школи. 

Здійснено аналіз результатів останніх міжнародних моніторингових 

досліджень, у результаті якого встановлено факт погіршення якості читання і 

розуміння школярами саме нехудожніх текстів (науково-художніх, науково-

пізнавальних). 

Обґрунтовано необхідність створення комплексної технології, у якій 

поєднуються алгоритми і прийоми навчальних технологій: інтерактивного навчання; 

активного сприймання інформації; смислового читання; критичного мислення; 

диференційованого навчання; рефлексивно оцінювальної діяльності учнів. 

Визначено педагогічні умови розроблення технології формування у молодших 

школярів умінь досліджувати науково-художній текст, зокрема: 

 урахування педагогами особливостей науково-художніх текстів; 

 застосовування доцільно обґрунтованих методів і прийомів дослідження їх 

побудови і змісту; 

 формування в учнів загальнопредметних умінь, які є визначальними для 

смислового сприймання науково-художніх текстів; 

 диференційована допомога учням відповідно до рівнів їхньої читацької 

зрілості. 

Зроблено висновок, що технологія навчання об’єднує напрямки роботи, які 

охоплюють теоретичні та практичні пошуки в галузі. При цьому однозначне й 

строге визначення мети навчання (чого навчати і для чого) повинне сприяти відбору 

та структурі змісту (що вивчають), оптимальній організації навчального процесу (як 

навчають), методам, прийомам і засобам навчання (за допомоги чого навчають), а 

також враховувати необхідний реальний рівень кваліфікації та професіоналізму 

вчителів (хто навчає) та об’єктивні методи оцінки результатів навчання (чи так це 

насправді). 

Проведено констатувальний експеримент з метою з’ясування стану проблеми 

формування у молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст у 

практиці шкільного навчання. 

Здійснено кількісно-якісний аналіз і узагальнення результатів 

констатувального експерименту, які засвідчили такий стан проблеми дослідження: 

 зниження/відсутність інтересу молодших школярів до читання. Лише 35% 

учнів 3-4 класів зазначили інтерес до читання у вільний час. А 7% дітей категорично 

негативно ставляться до читання; 

 опрацювання науково-художніх текстів на уроках літературного читання в 

3-4 класах не враховує специфіки роботи з пізнавальними текстами; 

 більша частина респондентів помилково визначає науково-художні твори 

або як художні, або як науково-пізнавальні, отже й обрані ними способи роботи 

будуть недостатні для повноцінного кваліфікованого опрацювання твору; 

 аналіз наявних у діючих підручниках текстів пізнавального характеру 

показав, що серед них переважна більшість науково-художніх; 
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 результати констатувального експерименту засвідчили, що 38% 

третьокласників і 44% учнів четвертих класів мають уявлення про науково-художню 

літературу, можуть назвати деякі особливості цих текстів, розуміють їхнє 

призначення; 

 більшість учнів 3-4 класів вказали на наявність науково-пізнавальної чи 

довідкової літератури в домашній бібліотеці, однак 52% учнів рідко нею 

користуються; 

 під час бесіди з третьокласниками було з’ясовано, що вони надають 

перевагу казкам, пригодам, які невеликі за обсягом. 8% дітей читають періодичні 

видання, 5% ‒ назвали авторів науково-художніх творів і їхні твори. Тільки 22% 

учнів самостійно обирають і читають інформацію з енциклопедій, довідників. 17% 

дітей вважають, що такі книжки нецікаві; 

 значну складність для сприймання молодшими школярами становить 

пізнавальна сторона науково-художніх творів. 75% учнів 3-4 класів без спеціальної 

підготовки найчастіше не усвідомлюють пізнавальний матеріал науково-художнього 

твору. Це пов‘язано з особливостями подачі наукової інформації, що розосереджена 

по тексту. Тому методична робота має бути націленою на формування раціональних 

прийомів виділення з тексту пізнавальної інформації, її фіксації й усвідомлення 

поряд зі сприйняттям художньої сторони тексту. 

Аналіз результатів констатувального експерименту дав підстави 

стверджувати, що практика початкового навчання потребує технології формування 

у молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст на уроках 

літературного читання. 

На другому етапі – формувально-коригувальному (2021 р.), було розроблено 

технологію формування в учнів/учениць 3-4 класів умінь досліджувати науково-

художній текст та методику її застосування; проведено перевірку її ефективності в 

експериментальних навчальних закладах; здійснено коригування експериментальної 

системи завдань з урахуванням результатів формувального експерименту. 

Зокрема, виокремлено структурні складники (компоненти) технології 

формування в учнів 3-4 класів умінь досліджувати науково-художній текст: 

● концептуальна частина – передбачає короткий опис провідних (головних) 

ідей, положень, підходів і принципів, які сприяють її розумінню; 

● змістово-цільова частина – охоплює постановку мети, формулювання цілей 

(завдань) щодо досягнення результатів, зміст навчального матеріалу; 

● процесуальна частина – технологічний процес: організація освітнього 

процесу відповідно до поставленої мети й завдань (етапи формування умінь, методи, 

форми, засоби взаємодії суб’єктів та об’єктів технології); 

● діагностувальна частина – оцінка ефективності технології, діагностування 

одержаних результатів, порівняння їх із поставленою метою і завданням 

(інструментарій для діагностики результативності технології – критерії оцінки, рівні 

сформованості, результат). 

Обґрунтовано комплексне поєднання в розробленій технології алгоритмів і 

прийомів таких навчальних технологій: інтерактивного навчання; активного 

сприймання інформації; смислового читання; продуктивного читання; критичного 
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мислення; диференційованого навчання; рефлексивно оцінювальної діяльності 

учнів. 

Виокремлено комплекс відповідних умінь для навчання учнів 3-4 класів 

досліджувати науково-художній текст: 

● самостійно ознайомлюватися з текстом; 

● орієнтуватися в його змісті (усвідомлювати зміст заголовка, прогнозувати 

орієнтовний зміст тексту. виділяти нові поняття, терміни, з’ясовувати їхнє 

значення); 

● визначати тему; 

● називати ознаки, які вказують на приналежність тексту до науково-

художнього; 

● виділяти і розкодовувати графічну інформацію, що міститься в тексті; 

усвідомлювати її, перетворювати графічну інформацію (схеми, таблиці, графіки) в 

текстову; пояснювати, які частини змісту тексту супроводжує ілюстративний 

матеріал; 

● знаходити, розрізняти в текстах різнорідну інформацію (наприклад, 

природознавчого, культурознавчого, історичного, математичного характеру), 

пояснювати її суть; формулювати нескладні висновки, спираючись на текст, 

знаходити аргументи, що підтверджують висновки; 

● здійснювати смислову компресію змісту тексту: виділяти ключові поняття, 

поділяти текст на смислові частини, робити узагальнення інформації; визначати 

мікротеми, добирати до них заголовки, складати план; стисло відтворювати зміст 

тексту з опорою на план; 

● висловлювати власне судження щодо змісту тексту: формулювати власні 

думки за змістом тексту, доводити і підтверджувати їх фактами з посиланням на 

текст; пояснювати, які нові знання, цікавий досвід здобув/здобула. 

Здійснено експериментальну перевірку ефективності розробленої технології в 

3-4 класах експериментальних шкіл. 

Здійснено аналіз проміжних результатів формувального-коригувального етапу 

дослідження, у результаті якого виявлено й усунуто недоліки в окремих 

компонентах технології, а саме, удосконалено технологічний інструментарій 

(методи, прийоми та засоби організації дослідження науково-художніх текстів); 

інструментарій для діагностики результативності технології. 

У ході експериментальної перевірки встановлено, що педагогічними умовами 

ефективного застосування технології формування в учнів 3-4 класів умінь 

досліджувати науково-художній текст є мотиваційне забезпечення освітнього 

процесу; урахування рівня розвитку читацьких умінь школярів; застосовування 

доцільно обґрунтованих методів і прийомів, які враховують специфіку дослідження 

науково-художніх текстів; формування в учнів загальнопредметних умінь, які є 

визначальними для смислового сприймання науково-художніх текстів. 

На третьому етапі – узагальнювально-впроваджувальному (2022 р.), 

здійснено узагальнення результатів експериментальної перевірки ефективності 

створеної технології, її упровадження у практику початкової школи, виявлення 

соціального ефекту упровадження результатів НДР. 
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У цей період завершено експериментальну перевірку ефективності технології 

формування у молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст. 

Установлено, що розроблена технологія сприяє розвитку умінь молодших 

школярів критично ставитись до інформації, що міститься в тексті, виявляти 

сумнівну, недостовірну і знаходити шляхи пошуку достовірних фактів у відповідних 

джерелах; використовувати формальні елементи науково-художнього тексту, 

наприклад, підзаголовки, рубрики, виноски для пошуку потрібної інформації: 

працювати з декількома інформаційними джерелами, порівнювати одержану 

інформацію тощо. 

За результатами експериментальної перевірки проведено опитування вчителів, 

аналіз результатів якого засвідчив ефективність розробленої технології формування 

в учнів 3-4 класів умінь досліджувати науково-художній текст, оскільки забезпечує 

досягнення очікуваних результатів навчання здобувачами освіти, визначених 

чинною Типовою освітньою програмою НУШ-1 стосовно опрацювання науково-

художніх текстів. 

Кількісний аналіз отриманих результатів засвідчив, що рівень умінь учнів 

експериментальних класів досліджувати науково-художній текст вищий (77%), ніж 

в учнів контрольних класів (54%). 

Такі результати підтверджують ефективність розробленої технології 

формування в учнів 3-4 класів умінь досліджувати науково-художній текст. 

Розроблена й експериментально перевірена технологія формування у 

молодших школярів умінь досліджувати науково-художній текст упроваджувалась в 

закладах загальної середньої освіти, інститутах післядипломної педагогічної освіти 

та педагогічних університетах. 

Теоретико-методичні результати дослідження впродовж 2020-2022 рр. 

узагальнено і презентовано в 3 статтях у виданнях, що належать до Переліку 

наукових фахових видань України, 1 статті у виданнях, що не належать до Переліку 

наукових фахових видань України, 1 методичних рекомендаціях у плановій 

публікації, 20 тезах, у рукописі розділу колективного посібника «Технології 

формування навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного 

підходу»; оприлюднено на 10 міжнародних науково-практичних конференціях, 3 

міжнародних науково-практичних Інтернет-конференціях, 2 всеукраїнських 

науково-практичних конференціях із міжнародною участю, 3 всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, 4 всеукраїнських науково-практичних Інтернет-

конференціях, 1 всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, 1 

всеукраїнському науково-методичному семінарі, 1 серпневій веб-конференції, 2 

регіональних науково-методичних семінарах, 3 звітних конференціях Інституту 

педагогіки НАПН України. 

Наукова новизна дослідження полягає: в уточненні понятійного апарату 

дослідження відповідно до особливостей цілей і змісту навчального предмета 

«Літературне читання»; у визначенні й обґрунтуванні концептуальних засад 

розроблення технології формування в учнів/учениць 3-4 класів умінь досліджувати 

науково-художній текст. 

Практична значущість науково-дослідної роботи. Результати дослідження 

були використані під час розроблення підручників з літературного читання для 2-3 
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класів початкової школи, можуть використовуватись у навчально-виховному 

процесі початкової ланки освіти під час реалізації Концепції нової української 

школи, Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) і типових освітніх 

програм для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти (мовно-літературна 

освітня галузь) з метою забезпечення розвитку особистості молодшого школяра 

засобами різних видів читацької діяльності, формування читацької, комунікативної 

та інших ключових компетентностей, а також у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів та післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

Проблема дослідження. Технології формування в учнів початкової 

школи умінь роботи з даними 

Виконавець: Листопад Н.П., науковий співробітник відділу початкової 

освіти імені О.Я. Савченко. 

 Актуальність проблеми дослідження. У сучасному суспільстві кожна 

людина має справу з об’ємними потоками інформації. Вміння працювати з 

інформацією –  знаходити важливу для себе, здобувати первинний досвід 

критичного ставлення до одержаної інформації, зіставляючи її з інформацією з 

інших джерел і наявних життєвим досвідом – стає одним із першочергових завдань 

навчання.  

З метою створення умов для широкої адаптації молодшого школяра в 

сучасному  інформаційному світі у  Державному стандарті початкової освіти  до 

обов’язкових результатів навчання віднесено вміння працювати з інформацією. 

У результаті реформування змісту початкової освіти у програму  

математики була введена нова змістова лінія «Робота з даними», метою якої є 

ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення і 

впорядкування даних за певною ознакою. У межах цієї змістової лінії здобувачі 

освіти знайомляться з такими способами подання інформації, як таблиця і 

діаграма. Упровадження нового змісту вимагає розроблення методики 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними. Таким чином, з 

метою цілеспрямованого ресурсного забезпечення  процесу оволодіння учнями 

визначених у програмі умінь було визначено проблему дослідження «Технології 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними» 

Предмет дослідження: формування в учнів початкової школи умінь роботи з 

даними. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й розробити технології 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними. 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично обґрунтувати дидактичні і методичні засади розроблення 

технологій формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними  

2. Здійснити порівняльний аналіз і синтезування навчальних технологій в 

контексті впровадження нового змісту початкової освіти. 

3. Розробити технології формування в учнів початкової школи умінь роботи з 

даними. 
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4. Експериментально перевірити ефективність технологій формування в учнів 

початкової школи умінь роботи з даними.  

5. Підготувати методичний ресурс для упровадження розроблених  

технологій з урахуванням особливостей циклів початкового навчання. 

Результати дослідження. Дослідження проводилось у три етапи.  

Перший етап, аналітико-констатувальний (2020). На основі аналізу 

нормативних освітніх документів, вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, 

публікацій у періодичних виданнях, здобутків шкільної практики в закладах освіти 

України і зарубіжжя обґрунтовано необхідність розроблення комплексної технології 

формування в учнів умінь роботи з даними; розкрито сутність поняття «робота з 

даними», визначено мету і завдання вивчення змістової лінії «Робота з даними» для 

кожного класу початкової школи; визначено провідні ознаки комплексної технології 

навчання – діагностична постановка мети; чітка організація всього ходу навчання на 

досягнення основних цілей та запланованих результатів навчання; проведено 

констатувальний експеримент з метою виявлення рівня підготовки вчителів-

практиків до цілеспрямованого формування у молодших школярів умінь роботи з 

даними, проведено опитування педагогів, у ході якого з’ясовано, які педагогічні 

технології використовують вчителі у навчанні математики, зокрема, на уроках 

роботи з даними, які проблеми у них виникають, якої допомоги потребують. 

Результати анкетування вчителів початкової школи показали, що кожний із 

респондентів використовує у навчанні математики навчальні технології, проте їх 

перелік досить неоднорідний. Вчителі вважають важливим застосування у навчанні 

технологій, спрямованих не тільки на розвиток знаннєвого компоненту 

математичної компетентності, а й на розвиток когнітивних особистісних якостей: 

мислення, пам’яті, уяви, уваги; потреби дізнаватися щось нове. Серед проблем, які 

виникають у роботі, вчителі зазначили такі – велика кількість публікацій про 

теоретичні засади навчальних технологій і зовсім мало доробок, які показують їх 

впровадження у навчальний процес. Окреме зауваження стосувалося відсутності 

методики формування умінь роботи з даними, невеликої кількості завдань на роботу 

з діаграмами. 

Другий етап, формувально-коригувальний (2021). Розроблено технології 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними, зокрема: 

укладено матрицю, що містить перелік конкретних умінь роботи з таблицями і 

діаграмами, якими мають оволодіти здобувачі освіти, та заплановані результати 

навчання,  

 розроблено систему завдань, яка сприятиме формуванню зазначених умінь, та 

методичні рекомендації щодо організації ходу навчання та способів взаємодії 

учасників навчального процесу;  

схарактеризований зміст завдань подано в розділі планового методичного 

посібника; 

зроблено висновок про те, що комплексна технологія може розроблятися на 

частково методичному рівні, оскільки міститиме сукупність методів та засобів для 

реалізації завдань змістової лінії «Робота з даними»; 

перевірено експериментально розроблені технології: вчителі включали у 

навчальний процес систему завдань, вносили пропозиції щодо удосконалення 
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формулювання окремих завдань, їх частотності; презентували завдання, які 

розробили на основі експериментальної технології, на спостереження та фіксацію 

певних подій у довкіллі, їх представлення у таблиці чи/та діаграмі.  

Третій етап, узагальнювально-впроваджувальний (2022). Експериментально 

перевірено ефективність використання елементів проєктної та ігрової технологій, 

технології «6 цеглинок LEGO», технології розвитку критичного мислення учнів у 

контексті формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними на уроках 

математики; виявлено, що дотримання технологічного ланцюжка педагогічних та 

навчальних дій сприяло досягненню запланованого результату: учні оволоділи 

основними уміннями роботи з таблицями та діаграмами, визначеними програмою, та 

загальними уміннями працювати з інформацією, зокрема, збирати і подавати 

інформацію, вирішувати, які форми представлення даних є найбільш доречні та 

чому; розуміти і використовувати більший діапазон шкал у своїх поданнях, 

інтерпретувати дані, представлені у багатьох контекстах. 

Упроваджено в практику в умовах дистанційного навчання комплекс 

компетентнісно орієнтованих завдань, створених на основі розробленої технології 

формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними, що містить також 

діагностику навчальних результатів, необхідну для корекції знань та умінь учнів і 

самого освітнього процесу. 

Підготовлено рукопис розділу методичного посібника «Технології 

формування навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного 

підходу», у якому описано теоретичні засади формування в учнів початкової школи 

умінь роботи з даними, представлено завдання для формування визначених умінь та 

для діагностування набутих досягнень. 

Новизна результатів дослідження полягає в уточненні понятійного апарату 

дослідження відповідно до особливостей цілей і змісту, визначених програмою з 

математики для 1 – 4 класів  (уточнено зміст поняття «робота з даними»); визначенні 

мети і завдання вивчення змістової лінії «Робота з даними» для кожного класу 

початкової школи; обґрунтуванні й розробленні системи завдань з математики, 

спрямованої на формування умінь роботи з даними в учнів початкової школи. 

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження 

були використані під час створення НМК з математики для початкової школи, 

розроблення методичних рекомендацій  щодо організації освітнього процесу  в 

початковій школі, на курсах післядипломної педагогічної освіти.  

Про ефективність результатів  дослідження свідчать довідки про апробацію 

та впровадження результатів дослідження в ЗЗСО (Вишнівський академічннй ліцей 

«Основа», Чернігівська ЗОШ № 6), у ВНЗ (Волинський національний університет 

імені Лесі Українки), в закладах післядипломної педагогічної освіти (Херсонська 

академія неперервної освіти). 

Результати дослідження впродовж 2020-2022 рр. оприлюднено на 10 

міжнародних і 7 всеукраїнських науково-практичних конференціях, 3 звітних 

конференціях Інституту педагогіки НАПН України, 5 серпневих конференціях, 5 

науково-практичних семінарах різних рівнів, 3 круглих столах; 2 педагогічних 

читаннях;  опубліковано в 2 науково-методичних статтях, 16 тезах і рукописі розділу 

http://vnu.edu.ua/uk
http://vnu.edu.ua/uk
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посібника «Технології формування навчальних досягнень молодших школярів на 

засадах компетентнісного підходу».   

 
 

Проблема дослідження. Технології формування у молодших школярів 

медіаграмотності. 

Виконавці: Савченко О.Я., головний науковий співробітник, доктор 

педагогічних наук, професор, академік НАПН України (до листопада 2020 р.);  

Юношева Т.В., науковий співробітник (з липня 2021 р.). 

Актуальність дослідження. Однією з умов підвищення ефективності 

навчання у сучасному світі є побудова самого освітнього процесу на технологічній 

основі, яка буде впевнено відповідати запиту сьогодення. Швидкість змін у світі, 

відкриття у цифровому просторі і невпинний прогресивний рух, з одного боку, 

унеможливлює прогнозування запитів на майбутнє, а з іншого – вимагає конвертації 

зусиль освітян на знаходження шляхів і засобів формування різновекторності та 

універсальності навичок, яких набуває зростаюча особистість. Украй актуальними 

стають ресурси і можливості, пов'язані з варіативністю формування і здобуття знань, 

критичного осмислення та сприйняття інформації.  

Для освіти в цілому постала нова реальність, яка змінює саму модель навчання 

і вимоги до освіченості сучасної людини. Провідним завданням освітнього процесу 

вважається розвиток функціональної грамотності школярів, яка надає можливість 

використовувати набуті знання в реальних життєвих обставинах. У специфічних 

умовах цифрової цивілізації характерною ознакою індивіда є арсенал навичок 

медіаграмотності – саме тих новітніх інструментів, які дозволять максимально 

розширити можливості учнів в опануванні навчального матеріалу і стануть  набутим 

обсягом необхідних компетенцій, які допоможуть у роботі на близькі і віддалені 

перспективи життя. Нова українська школа покликана допомогти учням стати 

медіаграмотними, що зафіксовано в новому Державному стандарті. 

Прогресивний рух вимагає вивчення нових, важливих для певного періоду 

явищ і процесів. Наше сьогодення теж диктує свої потреби. Якості, що 

характеризують медіаграмотність особи, є насущним запитом сучасності для 

громадян всіх вікових категорій і у напрямі реалізації цієї освітньої задачі в Україні 

була створена «Концепція впровадження медіаосвіти» для тих хто навчається 

сьогодні, а також координуються зусилля державних органів і громадського сектору 

в роботі з першочерговими викликами у сфері медіаосвіти для дорослого населення. 

Таким чином, у галузі медіаосвіти до пріоритетних освітніх задач належить 

упровадження технологій навчання, спрямованих на розвиток в учнів гнучкості та 

креативності мислення, реалізацію їхнього творчого потенціалу. Відповідно, 

важливим завданням сучасної школи постає сприйняття медіатехнологій як 

потужного засобу розвитку критичного мислення, отримання інформації та 

необхідних знань, накопичення цінностей, формування життєво необхідних 

компетентностей. Водночас, темп прогресивного розвитку у цифровому просторі 

надто стрімкий, він не залишає часу для адаптації ані учням, ані вчителям. Тому 

процес педагогічних пошуків ефективних технологій навчання, які дозволять 

створювати потенціал універсальності на допомогу учням в можливостях діяти у 
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змінюваних умовах, має бути максимально синхронним з відкриттями у цифровому 

світі. 

Предмет дослідження – технології формування у молодших школярів 

медіаграмотності засобами мовно-літературної галузі. 

Мета дослідження: визначення функцій і обсягу медіа грамотності для 

молодших школярів, сукупності медіаумінь, які необхідно сформувати впродовж 

навчання у початковій школі, використовуючи зміст предметів мовно-літературної 

галузі.  

Завдання дослідження: 

1. Теоретично обґрунтувати дидактичні і методичні засади розроблення 

технологій компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі. 

2. Здійснити порівняльний аналіз і синтезування навчальних технологій в 

контексті впровадження нового змісту початкової освіти. 

3. Розробити технології формування та оцінювання освітніх результатів учнів 

початкової школи на засадах компетентнісного підходу. 

4. Експериментально перевірити ефективність технологій формування та 

оцінювання особистісних і навчальних результатів учнів з урахуванням специфіки 

циклів початкового навчання.  

5. Підготувати методичний ресурс для упровадження навчальних технологій з 

урахуванням особливостей циклів початкового навчання. 

Методи досягнення цілей і виконання поставлених завдань. Теоретичні: 

аналіз і синтез нормативних документів для функціонування і розвитку системи 

освіти, психологічної, педагогічної і методичної літератури, дисертаційних 

досліджень, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в початковій 

школі; теоретичне моделювання. Емпіричні: обсерваційні (педагогічне 

спостереження); експериментальні (педагогічний експеримент); психодіагностичні 

(анкетування, бесіда, інтерв’ю, опитування, виконання діагностичних завдань), 

праксиметричні (вивчення масової практики початкового навчання, результатів 

діяльності учнів). 

Розроблено методику реалізації змістової лінії «Досліджуємо медіа» у змісті 

мовно-літературної галузі, зокрема у підручниках з читання для 2, 3 і 4 класу, що 

передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично 

оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її, створювати прості 

медіа продукти. Медіауміння ми розглядаємо як складник читацької компетентності 

учнів. Тому у його структурі забезпечено: знаннєвий компонент — ознайомлення 

учнів із сутністю понять інформація і медіа (різні способи її збереження і передачі); 

діяльнісний — уміння знаходити, аналізувати, інтерпретувати інформацію з різних 

джерел; уміння її оцінювати, виявляючи своє ставлення, висловлюючи різні види 

оцінювальних суджень; уміння створювати елементарні медійні продукти 

(індивідуально, в парі, в групі). Дидактичною основою формувального процесу є 

діяльнісно-результативна освіта, інструментами якої є особистісно-розвивальна 

взаємодія молодших школярів одне з одним і з сучасним інформаційним простором. 

Здійснено відбір текстів особистісно-значущих для дітей, що мають потенціал 

для постановки проблемних задач і медійних завдань, які розвивають критичне 

мислення. Використано методи анкетування, інтерв’ю із вчителями, а також бесіди з 
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другокласниками. Враховано, що успішний досвід здобувачі освіти можуть 

накопичувати за умов, якщо робота з медіапродукцією вмотивована їхніми 

особистісно-значущими потребами активно пізнавати і діяти в різних навчальних і 

соціальних ситуаціях. При цьому виключно важливо, щоб, враховуючи реальні 

можливості дітей молодшого шкільного віку, вчитель створював умови, які 

зорієнтовані на зону їхнього найближчого розвитку. 

Зроблено висновок, що змістова лінія «Досліджуємо медіа» може бути 

реалізована шляхом включення окремих блоків «Медіавіконце» і медійних завдань 

до різних текстів. У «Медіавіконцях» реалізовано різні аспекти ознайомлення учнів 

із основами медіаграмотності. 

Розроблено концептуальну основу навчальної технології формування у 

молодших школярів навичок медіаграмотності, в якій інтегровані три концепти 

медіаосвіти: 

● медіаобізнаність – засвоєння системи знань про засоби масової комунікації; 

● медіакультура – набуті якості у здобувачів освіти, що дозволяють 

взаємодіяти в медіапросторі, а саме: збирати, передавати, створювати та аналізувати 

інформацію; 

● медіабезпека – формування навичок протидії негативному впливу 

інформації, створення умов для особистісного розвитку та моральності учнів. 

Концептуальна основа, яку ми розглядаємо як структурний компонент 

навчальної технології, передбачає комплексний підхід до формування навичок 

медіаграмотності молодших школярів. Реалізація такого підходу передбачає 

розвиток універсальних здібностей школярів, які забезпечать базовий потенціал 

досягнень в медіаосвіті. Прогнозованими вбачаються такі результати:  управління та 

орієнтація в інформаційному полі; інтерпретація та навички аналізу даних, здатність 

критично осмислювати інформацію; оволодіння навичками культури в медіасфері; 

вміння захищати себе від негативного інформаційного впливу. 

Апробовано на практиці методичні та організаційні умови реалізації 

технології формування у молодших школярів медіаграмотності, а саме: мотиваційні 

(засобами забезпечення учневі / учениці відчуття власної вагомості, усвідомлення 

індивідуальності, сприйняття своєї активності); міжособистісної взаємодії (на основі 

спрямування дій на співтворчість між учнями і вчителем, встановлення педагогом 

якісних і гуманних зв’язків із внутрішнім світом кожної окремої дитини); емоційних 

(шляхом створення в класі атмосфери довіри і взаємоповаги); стимулювальних (за 

допомогою налаштування на розкриття індивідуальних творчих проявів і власних 

здібностей учня / учениці 

 

 

Проблема дослідження. Технології оцінювання особистісних і навчальних 

досягнень учнів початкової школи. 

Виконавці: Онопрієнко О. В., завідувач відділу, провідний науковий 

співробітник (0,5 ст.), доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;  

Петрук О.М., провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник;  Павлова Т.С., науковий співробітник. 
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Актуальність дослідження обумовлена запитами суспільства, новими 

вимогами, що висуваються до навчальних досягнень учнів у зв’язку зі зміною 

освітньої парадигми. Питання якості освіти та якості освітніх результатів нині 

загострилось і набуло нових сенсів у зв’язку з численними викликами, зумовленими 

надзвичайними та масштабними за своїми наслідками ситуаціями – спочатку 

тривалими пандеміями, а потім – воєнним станом у країні. Потреба в орієнтації 

школи на швидкозмінні умови життя зумовила впровадження компетентнісного 

підходу. Його реалізація в сучасній дидактиці і методиці початкового навчання 

розглядається як шлях забезпечення якості освіти й пов’язане з практичною 

націленістю процесу, зі створенням передумов для поетапного управління 

формуванням навчальних досягнень учнів.  

Компетентнісно орієнтована освіта спирається на низку дидактичних засобів, 

до числа яких належать технології і методи навчання – способи впорядкування 

навчального процесу стосовно позицій його суб’єктів, а також завершеності у часі 

структурних одиниць навчання. Нові підходи вимагають вирішення актуальних 

питань, зокрема таких: у який спосіб відбуватиметься навчальна діяльність, як її 

організувати для досягнення компетентнісних результатів, що дозволять учням 

самостійно діяти в навчальних і життєвих обставинах на основі набутого досвіду; 

якими чином виміряти навчальні досягнення учнів, щоб забезпечити особистісну 

підтримку та навчальний поступ.  

Практика впровадження концептуальних засад Нової української школи та 

попередні результати моніторингу впровадження реформи, проведені Інститутом 

освітньої аналітики МОН України, показали, що слабкою ланкою в початковій освіті 

є недосконалі методики та технології навчання, що досі здебільше зводяться до 

транслювання вчителем змісту навчання, спираються на усталені традиції 

організації навчальної діяльності учнів, не зорієнтовані на досягнення ними  

функціонально виражених результатів. Наявність цієї проблеми визначила 

актуальний напрям прикладного наукового дослідження: технологічне забезпечення 

оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи, 

розроблення цільових і методичних орієнтирів компетентнісно орієнтованого 

навчання із зазначенням пріоритетних способів навчальної взаємодії. Отже, вибір 

напряму дослідження обумовлений необхідністю задовольнити практичні потреби 

вчителів здійснювати контрольно-оцінювальну діяльність, яка відповідає філософії 

НУШ, а саме: теоретично обґрунтувати й підготувати методичний ресурс для 

упровадження технологій оцінювання особистісних і навчальних досягнень 

молодших школярів.  

Предмет дослідження – технології оцінювання результатів навчання учнів 

початкової школи математики, української мови, інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ» на засадах компетентнісного підходу. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й розробити технології 

оцінювання освітніх результатів учнів початкової школи з математики, української 

мови, інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на засадах компетентнісного підходу.  

Завдання дослідження: 
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1. Теоретично обґрунтувати дидактичні і методичні засади розроблення 

технологій оцінювання особистісних і навчальних досягнень молодших школярів з 

математики, української мови, інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

2. Здійснити порівняльний аналіз і синтезування технологій оцінювання 

освітніх результатів у контексті впровадження нового змісту початкової освіти. 

3. Розробити технології оцінювання освітніх результатів учнів початкової 

школи з математики, української мови, інтегрованого курсу «Я досліджую світ»  на 

засадах компетентнісного підходу. 

4. Експериментально перевірити ефективність технологій оцінювання 

особистісних і навчальних результатів учнів з математики, української мови, 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ»  з урахуванням специфіки циклів 

початкового навчання.  

5. Підготувати методичний ресурс для упровадження технологій оцінювання 

особистісних і навчальних досягнень молодших школярів з математики, української 

мови, інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали фундаментальні 

праці, що розкривають питання: 

 теорії навчання як цілісної педагогічної системи (Байбара Т.М., Бондар В.І., 

Величко Л.П., Зайченко І.В., Лернер І.Я., Малафіїк І.В., Савченко О.Я.);  

 психологічної теорії навчальної діяльності молодшого школяра (Гальперін 

П.Я., Дусавицький О.К., Давидов В.В., Кондратенко Л.О., Максименко С.Д., 

Скрипченко О.В.); 

 особистісно орієнтованого підходу до навчання (Амонашвілі Ш.О., Бех І.Д., 

Унт І.Е., Якиманська І.С.); 

 компетентнісного підходу до здійснення освітнього процесу       (Байбара 

Т.М., Бібік Н.М., Бурда М.І., Кодлюк Я.П., Локшина О.І., Луговий В.І., Ляшенко 

О.І., Овчарук О.В., Пометун О.І., Савченко О.Я., Топузов О.М.);  

 наукові основи гуманізації та дитиноцентризму в освіті (Андрущенко В.П., 

Бех І.Д., Кремень В.Г.). 

У полі авторської уваги знаходилися державні документи (КМ України, МОН 

України), що визначають концептуальні засади функціонування вітчизняної системи 

освіти, зокрема початкової її ланки. 

Концептуальні положення дослідження. Оцінювання навчальних досягнень – 

процедура визначення результатів навчання здобувачів освіти. Діагностувальний 

складник контрольно-оцінювальної діяльності учасників освітнього процесу, 

пов’язаний із виявленням здобутків в оволодінні змістом предмета чи курсу, якості 

результатів навчання – компетентностей (знань, розуміння, умінь, цінностей, інших 

особистісних властивостей), які набуває та засвідчує особа на певному етапі 

навчання. Підставою для оцінювання є результати перевірки рівня навченості 

здобувача освіти, обсягу його навчальної діяльності, внутрішніх утворень. 

Оцінювання виконує такі педагогічні функції: стимулювальну, 

діагностувальну, формувальну, орієнтувальну, розвивальну, управлінську, 

інформаційну. Оцінювання навчальних досягнень регулюється принципами 
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об’єктивності, систематичності, диференційованості, конфіденційності, 

індивідуального підходу. 

Залежно від об’єкта контролю навчальні досягнення можуть оцінюватись за 

низкою критеріїв, на основі яких визначаються рівні навчальних досягнень. 

Оцінювання є частиною процесу навчання і здійснюється на системній основі, що 

дає можливість здобувачам освіти удосконалювати власні досягнення й 

демонструвати цей прогрес під час подальшого оцінювання. 

Вимірювання навчальних досягнень відбувається шляхом формувального 

оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і 

хід опановування ними навчального досвіду як основи компетентності, 

вибудовувати індивідуальну траєкторію навчального поступу особистості; 

підсумкового (тематичного, завершального) оцінювання, під час якого навчальні 

досягнення здобувачів освіти зіставляються з обов’язковими результатами навчання, 

визначеними державними стандартами. 

У вітчизняній освіті використовується критеріальне оцінювання навчальних 

досягнень – спосіб оцінювання певного параметра (знань, умінь, компетентностей) 

на основі критеріїв, тобто об’єктивних показників вираження певного параметра, які 

можуть бути виявлені шляхом спостережень за процесом виконання завдання або 

шляхом аналізу результатів діяльності. 

Наслідком оцінювання є оцінка – оцінне судження в усній або письмовій 

формі щодо якості певної діяльності; кількісний вимірник (бал), який кваліфікує 

виконану особою роботу відповідно до норм оцінювання; умовне позначення у 

вигляді числа, букви чи іншого символу. У педагогіці вживається для 

характеристики результатів навчальної діяльності (навчальних досягнень) 

здобувачів освіти. Оцінка виражається в обґрунтованих оцінювальних судженнях і 

висновках, які є її якісними словесними показниками, або в рівнях). В оцінці 

враховується повнота, свідомість і міцність засвоєння наукової інформації та вміння 

користуватися набутими знаннями і способами діяльності. Об’єктивність і точність 

оцінок забезпечуються правильно обраними критеріями оцінювання.  

У сучасну практику початкового навчання увійшов новий феномен – 

формувальне оцінювання. Це інтерактивне оцінювання прогресу в навчальній 

діяльності здобувачів освіти, що дає змогу діагностувати досягнення на кожному 

етапі процесу навчання. Діяльність учителя та учнів, що надає інформацію про 

реальний стан учіння. Метою формувального оцінювання є підтримка навчального 

поступу здобувачів освіти; побудова індивідуальної траєкторії їхнього розвитку; 

вчасне виявлення проблем і запобігання їх нашаруванню; аналіз ходу реалізації 

навчальної програми й адаптування її відповідно до індивідуальних потреб особи; 

мотивування до здобуття максимально можливих результатів; виховання бажання 

вчитися; формування адекватного розуміння учнями своїх здібностей тощо.  

Важливою характеристикою формувального оцінювання є забезпечення в 

процесі його здійснення зворотного зв’язку між учителями й учнями. Це дозволяє 

доцільно й вчасно надавати учням допомогу в усуненні недоліків, забезпечує 

можливість прийняття педагогічних рішень для покращення результатів навчання. У 

сучасній освіті формувальне оцінювання розглядається як найбільш ефективне й 

гуманне з усіх видів оцінювання, оскільки відповідає навчальним потребам кожної 
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особи. Результатом формувального оцінювання є інтерактивна вербальна оцінка 

навчальної діяльності дитини. Вона відображає розуміння здобувачем освіти 

навчального матеріалу та/або його незнання, що дозволяє визначити, як 

продовжувати навчання і якої допомоги потребує особа. Використовується для 

оптимізації розвитку та удосконалення дидактичного об’єкта, навчальної програми, 

методик. Інтенсифікація впровадження формувального оцінювання в освітній 

процес забезпечується шляхом створення відповідної законодавчої бази; здійснення 

дидактико-методичного супроводу; надання ресурсної підтримки й технологій для 

його використання; інтеграції цього концепту до системи підготовки та підвищення 

кваліфікації учителів. 

У роботі використані взаємопов’язані методи дослідження: теоретичні – 

системний аналіз психологічної і педагогічної літератури, державних і нормативних 

документів з проблеми дослідження – для виявлення генезису, стану розробленості 

та перспектив досліджуваної проблеми; індукція і дедукція, абстрагування і 

конкретизація, узагальнення і систематизація, порівняння, що дали можливість 

розкрити методологічні та теоретичні засади, категоріальний апарат дослідження 

категорії навчальних досягнень; вивчення концептуальних основ та інструментарію 

міжнародних порівняльних досліджень якості освіти; зіставний аналіз вітчизняного 

та зарубіжного досвіду створення системи контролю й оцінювання навчальних 

досягнень; педагогічне моделювання технологій та інструментарію для різних 

контрольно-оцінювальних процедур; емпіричні – обсерваційні (педагогічне 

спостереження), експериментальні (пілотний педагогічний експеримент), 

діагностувальні (анкетування, бесіда, інтерв’ю, опитування), метод експертних 

оцінок під час апробації розроблених технологій; праксиметричні (вивчення масової 

практики початкового навчання, продуктів діяльності учнів) – із метою перевірки 

ефективності розробленого ресурсного забезпечення процесу оцінювання 

особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. 

Результати дослідження.  

Дослідження поставленої проблеми здійснювалося в три етапи. 

На I етапі опрацьовано фахову літературу з теми дослідження; теоретично 

обґрунтовано дидактичні і методичні засади розроблення технологій оцінювання 

навчальних досягнень молодших школярів з математики, української мови, 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ»; педагогічні умови розроблення технології 

оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, що враховують 

відповідність інструментів оцінювання меті, завданням навчального предмета або 

інтегрованого курсу та обов’язковим результатам навчання; використання 

інструменту оцінювання, адекватного відповідному об’єкту діагностування; 

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку; здійснено порівняльний 

аналіз і синтезування технологій оцінювання в контексті впровадження нового 

змісту початкової освіти.  

Визначено сутність вихідних понять дослідження – освітня технологія, 

педагогічна технологія, технологія навчання, що використовується у міжнародному 

досвіді, зокрема з’ясовано, що поняття «технологія навчання» на сьогодні не є 

загальноприйнятим у педагогіці. У документах ЮНЕСКО технологію навчання 

(англ. educational technology – EduTech або EdTech) визначають як системний метод 
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створення й застосування процесу засвоєння знань із урахуванням технічних і 

людських ресурсів та їх взаємодії, що передбачає оптимізацію освітнього процесу. 

Таким чином, технологія навчання розглядається як сукупність методів і засобів 

обробки, змін і подання навчальної інформації; як прийоми наукової організації 

праці вчителя, завдяки яким найкращим чином досягаються поставлені цілі 

навчання; як напрям науки про способи впливу вчителя в процесі навчання з 

використанням необхідних технічних або інформаційних засобів; як комбіноване 

використання комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення та теорії й 

практики освіти для полегшення навчання, що передбачає використання та 

керівництво технологічними процесами й освітніми ресурсами з метою досягнення 

навчальних результатів користувачів. 

Виявлено, такі характеристики технологій навчання:  

 результативність (високий рівень досягнення поставленої мети кожним 

учнем);  

 економічність (за докладання мінімальних зусиль учня за одиницю часу 

засвоюється більший обсяг навчального матеріалу, ніж без використання таких 

засобів);  

 ергономічність (навчання відбувається в режимі співробітництва, 

позитивного емоційного мікроклімату за відсутності перевантаження і втоми);  

 висока вмотивованість учнів у вивченні предмета, що сприяє підвищенню 

інтересу до занять, дозволяє розкрити резервні можливості здобувачів освіти; 

 специфічна направленість діяльності учителя й учнів;  

 ґрунтованість на педагогічних законах і закономірностях;   

 володіння ознаками дидактичної системи (забезпеченість методами, 

прийомами, засобами, умовами реалізації);  

 відтворюваність і продуктивність. 

Проведено аналіз сучасної теорії практики навчання в НУШ у перерізі 

контрольно-оцінювальної діяльності, у результаті чого засвідчено пріоритетність 

формувального оцінювання, що розглядається в таких контекстах: «оцінювання для 

поліпшення навчання», «створює можливість учителю відслідковувати процес 

просування учня до навчальних цілей і вчасно вносити корективи в навчальний 

процес», «дозволяє учню усвідомлювати й відслідковувати особистий поступ та 

планувати подальші кроки з допомогою вчителя», «інтерактивне оцінювання 

учнівського прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи 

до них процес навчання». У більшості трактувань формувального оцінювання 

підкреслюється орієнтація процесу на виявлення рівня досягнень учня, а не ступеня 

його невдач, на особистісний розвиток і самовдосконалення, а також акцентується 

на партнерській взаємодії учасників освітнього процесу. Відповідно до методичних 

рекомендацій МОН України щодо оцінювання результатів навчання у 1-4 класах 

Нової української школи формувальне оцінювання здійснюється вербально. 

Вербальне / словесне / описове оцінювання використовується у багатьох системах 

освіти, зокрема в Німеччині, Італії, Швеції, Норвегії, Чехії, Новій Зеландії та інших 

країнах. Воно відповідає сутності сучасної школи, яка вбачає найвищу цінність у 

розвиткові дитини, потреби і прагнення якої визначають зміст і характер навчання. 
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Тому вербальне оцінювання слід розглядати як один із векторів модернізації 

шкільної освіти, і початкової ланки зокрема.  

Встановлено переваги і недоліки формувального оцінювання. Так, 

найвагоміші переваги вбачаються у тому, що описова оцінка дає можливість: 

1) надавати вичерпну інформацію про навчальний прогрес дитини, її психофізичний 

розвиток, особистісне зростання; 2) демонструвати повну картину можливостей 

учня, зокрема й слабкі сторони, які простіше описати, ніж оцінити; 

3) охарактеризувати ступінь залучення школяра до виконання завдання, докладені 

зусилля; 4) підкреслити роль зворотного зв’язку (висвітлює конкретні помилки, 

націлює, над чим конкретно слід працювати, мотивує); 5) уникнути сегрегації, 

застосовуючи порівняння з іншими учнями. До недоліків віднесено такі прояви: 

1) трудомістка підготовка описів; 2) труднощі в індивідуалізації оцінки у 

багаточисельних класах; 3) складність надання негативної інформації у межах 

описової оцінки (за описом позитивних результатів губляться недоліки, що зрештою 

приносить більше шкоди, ніж користі); 4) відсутність усталеної мови спілкування в 

контексті описової оцінки (батьки не завжди можуть правильно інтерпретувати 

сигнали, що надсилає вчитель, та реагувати на труднощі у навчанні дитини). 

Проведено опитування вчителів, що мало на меті вивчення досвіду 

впровадження формувального оцінювання у практику сучасної школи, засвідчило 

правильне розуміння педагогами сутності вербального оцінювання. У відповідях на 

запитання щодо призначення вербального оцінювання найчастіше зустрічалися 

дефініції на кшталт: «схарактеризувати результати…», «мотивувати», 

«стимулювати», «допомогти навчатися без страху помилитися, без порівняння себе з 

іншими», «канал зворотного зв’язку між педагогом і учнем» і под. Водночас у 

процесі проведення оцінювання відчувають утруднення під час формулювання 

критеріїв та добору дескрипторів 53,7 % опитаних; 32,9 % респондентів – у 

дотриманні диференціації під час укладання / добору діагностувальних завдань; 

4,5 % ‒ з добором завдань відповідно до критеріїв, а 8,9 % мають складнощі із 

застосуванням технік зворотного зв’язку.  

У результаті аналізу освітньої практики зроблено висновок, що більшість 

педагогів демонструють достатню обізнаність у теорії формувального оцінювання, 

проте значна частина з них (близько 47 %) мають труднощі під час упровадження 

його в навчальний процес, а отже, відчувають нагальну потребу у методичному 

супроводі й ресурсній підтримці діагностичної діяльності, що ґрунтується на 

засадах компетентнісного підходу. 

Визначено провідні функції технологій оцінювання:  

  встановлювати відповідність рівня особистісних і навчальних досягнень учнів 

сучасним цілям освіти;  

  формувати у дітей уміння самостійно оцінювати результат своїх дій, 

контролювати себе, знаходити й виправляти власні помилки;  

  мотивувати здобувачів освіти до успіху, стимулювати їхню навчально-

пізнавальну діяльність;  

  забезпечити умови, за яких оцінка не є знаряддям психологічного тиску на 

дітей, а фіксацією їхніх досягнень. 
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Уточнено принципи реалізації технологій оцінювання навчальних досягнень 

учнів в контексті компетентнісної парадигми освіти, такі як: принцип позитивності, 

систематичності (неперервності), об’єктивності (критеріальності), оптимальності, 

тематичної спрямованості, комплексності, індивідуального характеру 

діагностування, фіксації індивідуального поступу, спільної усебічної оцінювальної 

діяльності. 

Виокремлені педагогічні умови, що є підґрунтям для розроблення технологій 

оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, а саме: 

  відповідність системи інструментів оцінювання меті, завданням 

навчального предмета / інтегрованого курсу та результатам, що визначені в 

Державному стандарті початкової освіти й відображені у свідоцтвах досягнень; 

  використання інструменту оцінювання, придатного для відповідного 

об’єкта діагностування (знання, уміння, ставлення, наміри, особистісні 

характеристики);  

  застосування прийомів отримання зворотного зв’язку. 

На основі міжнародного та вітчизняного досвіду використання різних 

таксономій навчальних цілей у початковій освіті сформовано перелік галузей, у 

яких доцільно застосовувати класифікації цілей і результатів в початковій освіті, а 

саме:  

 у нормотворчій діяльності (визначення на основі загальних цілей і 

обов’язкових результатів Державного стандарту початкової освіти конкретних цілей 

освітньої галузі та відповідних їм очікуваних результатів для кожного року 

навчання); 

 для проєктування змісту навчання (відбір і реалізація складників змісту в 

межах навчального курсу в їх логічному розвитку за роками навчання, що 

забезпечує досягнення конкретних, очікуваних і обов’язкових результатів); 

 у річному плануванні навчальної діяльності учнів (визначення 

послідовності розгортання, обсягу та міри складності навчального матеріалу з 

предмета чи інтегрованого курсу із забезпеченням взаємозв’язків між компонентами 

змістових ліній освітньої програми); 

 під час планування навчальної діяльності учнів у межах системи уроків 

(відбір та реалізація у системах завдань змісту, видів і форм діяльності, що 

забезпечують поступове засвоєння навчального матеріалу відповідно до кожного 

етапу процесу навчання, та узгоджуються з очікуваними результатами типової 

освітньої програми);  

 для розроблення інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів 

(створення систем діагностувальних різнорівневих завдань для здійснення 

поточного контролю і формувального оцінювання навчальних досягнень учнів у 

межах теми, розроблення діагностувальних робіт для підсумкового контролю на 

завершення теми чи розділу, створення робіт для державної підсумкової атестації 

учнів). 

Уточнено поняття «залишкові результати навчання» (частина змісту 

навчання, яка утримується в практиці учнів після стадії вивчення дисципліни і є 

достатньою для подальшої навчальної діяльності; обсяг навчальних досягнень, який 
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прогнозовано мав увійти до навчального досвіду учнів після вивчення попереднього 

блоку, і є достатнім для вивчення подальшого навчального матеріалу); уведено в 

науковий тезаурус термін «навченість учнів» (відносно стійка властивість 

особистості, що відображає її здатність до подальшого учіння). 

Узагальнено поняття суб’єктних надбань особистості учня, яке є суттєвим для 

сучасних підходів щодо інтерпретації навчальних досягнень; розроблено показники 

вимірювання особистісних характеристик навчальних досягнень. 

На ІІ етапі розроблено технології формування та оцінювання особистісних і 

навчальних результатів навчання учнів початкової школи на засадах 

компетентнісного підходу та здійснено експериментальну перевірку їх ефективності.  

А саме: розроблено перелік об’єктів формувального і підсумкового контролю 

й оцінювання результатів навчання з мовно-літературної, математичної і 

природничої галузей у Новій українській школі; вибудовано їх ієрархію; дидактико-

методичні вимоги до створення діагностувальних завдань для формувального та 

підсумкового оцінювання результатів навчання з різних освітніх галузей на основі їх 

провідних цілей; критерії і показники оцінювання особистісних результатів 

навчання учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. 

Розроблено дефінітивні характеристики вихідних понять дослідження 

(особистісні і навчальні досягнення; технології оцінювання); методичний ресурс для 

упровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання за циклами 

початкової освіти (тематична систематизація змісту; методичні рекомендації до 

реалізації апробованих авторських методик); інструментарій оцінювання 

особистісних і навчальних досягнень учнів з математики та курсу «Я досліджую 

світ» за освітніми галузями: природнича, технологічна, здоров’язбережувальна, 

історична, громадянська. 

Розширено наукові уявлення про технології оцінювання навчальних й 

особистісних досягнень учнів як невід’ємного складника дидактичної системи 

початкової освіти: обґрунтована функціональна залежність контрольно-

оцінювальної діяльності від пріоритетних цілей початкового навчання, виявлено 

умови позитивного впливу цієї діяльності на забезпечення якості початкової освіти. 

Розроблено й апробовано у масовій практиці початкового навчання 

технологію вхідного діагностування навченості учнів 2, 3, 4 і 5 класів, забезпечену 

інструментарієм визначення залишкових результатів з української мови та читання, 

математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Розроблена технологія 

націлена на виявлення в молодших школярів міри засвоєння змісту навчання у 

попередньому класі, що є основою для подальшого навчального поступу. 

Методичний кейс технології вхідного діагностування представлено 

діагностувальними завданнями, які націлені на виявлення результатів навчання, що 

підлягають освоєнню (корелюють з характеристиками навчальних досягнень, 

окреслених у свідоцтвах). Запропоновано варіанти їх використання: виконання всіма 

учнями класу одночасно, як це відбувається під час проведення тематичного 

контролю; виконання різнорівневих завдань у групах, утворених учнями з 

приблизно рівними навчальними можливостями; колективне виконання роботи з 

коментуванням зі спостереженням за відповідями кожної дитини (в умовах 

малочисельних класів) тощо. Передбачено, що результати аналізу виконаних 



 47 

учнями діагностувальних завдань стануть основою для подальшого планування 

освітньої діяльності вчителя та визначення напрямів взаємодії з учнями та їхніми 

батьками.  

Розроблено й апробовано технологію підсумкового діагностування навчальних 

досягнень випускників початкової школи, забезпечену інструментарієм її реалізації 

– підсумковими діагностувальними роботами комплексного характеру. Їх мета – 

оцінювання здатності випускників початкової школи розв’язувати навчально-

пізнавальні й навчально-практичні завдання засобами предметів «Українська мова», 

«Математика» та інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Центральною 

дидактичною одиницею кожної комплексної діагностувальної роботи обрано текст 

науково-популярного або художнього стилю, з яким прямо або контекстно пов’язані 

завдання з української мови й літературного читання, математики, природознавчого 

складника курсу «Я досліджую світ». Для аналізу комплексних діагностувальних 

робіт проведено операціоналізацію завдань: вказано уміння й елементи знань, що 

підлягають перевірці з певної освітньої галузі; уточнено кожний можливий 

результат виконання завдання у площині «досягнення ‒ вимірники». Варіанти їх 

використання обумовлюються методичною доцільністю і можуть бути такими: 

цілісно – як діагностувальні тематичні роботи, блоками – як інструментарій 

формувального оцінювання на уроках із відповідних галузей, окремими завданнями 

впродовж навчального року на різних етапах уроку – як тренувальні вправи. 

В експериментальній апробації інструментарію технології підсумкового 

діагностування навчальних досягнень учнів брали участь 1152 учні 4 класів закладів 

загальної середньої освіти – у межах всеукраїнського дослідження результатів 

навчання учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти (на підставі наказу МОН 

України від 06.05.2021 № 510). Дослідженням було охоплено 50 класів різних 

закладів загальної середньої освіти 24 областей України та міста Києва, а саме: по 

два класи з кожної територіальної одиниці. Обсяг вибірки базувався на можливості 

забезпечити не більше 4% похибки вимірювань для обраної схеми порівняльного 

дослідження за 95% статистичної достовірності. Результати дослідження показали, 

що реальна похибка вимірювань не перевищує 3% за 95% достовірності. Аналіз 

результатів експериментальної перевірки технології підсумкового діагностування 

навчальних досягнень учнів показав високу психометрію запропонованих завдань, 

що дозволило одержати об’єктивну картину результативності навчання. 

Підготовлено методичний кейс реалізації технології вербального оцінювання 

за результатами переосмислення зарубіжного й вітчизняного досвіду словесного 

оцінювання, який трансформовано з урахуванням особливостей освітнього процесу 

в початковій школі та специфіки психічного розвитку й пізнавальних можливостей 

сучасної дитини молодшого шкільного віку.  

Експліковано поняття зворотного зв’язку як компонента формувального 

оцінювання, розглянуто його двовекторність та способи реалізації між суб’єктами 

учіння, акцентовано на інформативній функції зворотного зв’язку (фіксація не лише 

результату, але й зусиль, активності учня, характеристика його роботи), 

коригувальній (тактовна вказівка на способи усунення недоліків), прогностичній 

(планування оптимального шляху: чого ще потрібно навчитися; що / хто дитині в 

цьому допоможе) та мотиваційній (демонстрація позитивного поступу, спонукання 
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до досягнення вищих результатів, висловлення впевненості, що дитина докладе 

необхідних зусиль). Доведено, що вербальне оцінювання закладає основи рефлексії 

та формує в учнів навички об’єктивно оцінювати хід і результати своєї навчальної 

діяльності; у цьому процесі важливу роль відіграють оцінювальні судження вчителя, 

оскільки є зразком для школярів під час взаємо- і самооцінювання. Таким чином 

запропоновано розглядати вербальне оцінювання як стимул до розвитку активності 

та ініціативності школярів, формування критичного мислення, розуміння особистих 

досягнень і труднощів у навчальній діяльності та пошуку способів їх подолання, а 

також передумову до вироблення в учнів самостійності, формування здатності до 

самоконтролю й самооцінювання. 

Зроблено висновок про те, що вербальне оцінювання відповідає сутності 

сучасної школи, яка вбачає найвищу цінність у розвитку дитини, потреби і 

прагнення якої визначають зміст і характер навчання, тому його слід розглядати як 

один із векторів модернізації шкільної освіти, і початкової ланки зокрема. 

Розроблено та експериментально перевірено діагностувальні завдання з 

природничої, технологічної, здоров’язбережувальної, історичної, громадянської 

галузей в ході авторської апробації розроблених матеріалів в навчально-виховному 

процесі як інструментарію технології оцінювання функціональної грамотності 

учнів; відкориговано діагностувальні завдання за результатами апробації; 

встановлено ефективність розробленого ресурсу на основі узагальнення результатів 

порівняльного аналізу, його застосування в різних умовах навчання. 

Захищено докторську дисертацію на тему «Дидактико-методичні засади 

контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів» за 

спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (Онопрієнко О.В., науковий консультант 

Бібік Н.М.).   

На ІІІ етапі дослідження підготовлений методичний ресурс для реалізації 

технологій оцінювання освітніх досягнень учнів було апробовано в шкільній 

практиці.  

За результатами експериментальної перевірки було проведено анкетування 

вчителів, що передбачало виявлення ефективності розробленого інструментарію, 

його релевантності об’єктам діагностування, а також переваг та труднощів під час 

його використання. До опитування було залучено 46 респондентів із різних областей 

країни (Київської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької).  

У процесі аналізу відповідей встановлено, що перевагами «Вхідних 

діагностувальних завдань» (ВДЗ) респонденти вважають «диференційований 

характер завдань» (47,8 %); «передбачені можливості для зворотного зв’язку» 

(45,7 %); «націленість на перевірку результатів, зазначених у свідоцтвах досягнень» 

(41,3 %) і под. Серед аргументів на користь використання ВДЗ у шкільній практиці 

анкетовані вчителі найчастіше зазначали «широке охоплення навчального змісту, 

що підлягає контролю», «можливість варіювати / комбінувати використання за 

змістом і кількістю», «можливість для учнів обирати посильне завдання за рівнем 

складності», а також «можливість раціонального використання часу вчителем під 

час підготовки до різного виду діагностування».  

У процесі аналізу отриманої інформації, що стосувалася «Комплексних 

діагностувальних робіт» (КДР) виявлено, що 24 % з опитаних не практикували 
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раніше використання комплексних робіт, які інтегрували зміст кількох освітніх 

галузей, 76 % учителів мали досвід використання таких робіт. Під час апробації КДР 

у шкільній практиці 23,9 % педагогів використовували їх цілісно, як діагностувальні 

тематичні роботи, 45,7 % ‒ окремими блоками на уроках із відповідних галузей, 

30,4 % учителів обирали окремі завдання як тренувальні вправи і 17,4 % 

анкетованих синтезували в роботі усі зазначені вище варіанти. 

До позитиву КДР опитані віднесли «можливість комплексно оцінити 

навчальні досягнення учнів відразу з кількох галузей» (43,5 %); «варіативність 

використання завдань» (63 %). Крім того, 26,1 % учителів охарактеризували зміст 

завдань як «цікавий, оригінальний, спонукає критично мислити». Респонденти 

акцентують на тому, що зміст КДР «дає можливість учням простежити зв’язки між 

навчальними предметами» (10,9 %) та «демонструє учням практичну реалізацію 

набутих знань і вмінь» (8,7 %). 82,6 % анкетованих учителів вважають КДР 

ефективними для «діагностування навченості учнів із відповідних освітніх галузей»; 

23,9 % ‒ «об’єктивним інструментарієм для виявлення функціональної грамотності 

учнів»; 19,6 % ‒ «корисним досвідом для підготовки учнів до міжнародних 

моніторингових досліджень». 24 % опитаних раніше не практикували використання 

комплексних робіт, які інтегрували зміст кількох освітніх галузей. 

Отримані результати дають можливість стверджувати, що розроблений 

методичний ресурс:  

 відповідає меті, завданням навчальних предметів / інтегрованого курсу та 

результатам, що визначені у Державному стандарті початкової освіти й відображені 

у свідоцтвах досягнень;  

 є ефективним інструментарієм оцінювання, що релевантний відповідному 

об’єкту діагностування (знання, уміння, ставлення, наміри, поведінка);  

 передбачає можливості для отримання зворотного зв’язку;  

 не обмежує свободу вчителя у варіативності його використання;  

 забезпечує провадження діагностичної діяльності педагога, яка відповідає 

філософії НУШ. 

Таким чином, аналіз результатів експериментального дослідження загалом дає 

підстави стверджувати про ефективність розробленого методичного ресурсу для 

діагностування навчальних досягнень учнів.  

Упроваджено в практику в умовах дистанційного навчання комплекс 

компетентнісно орієнтованих завдань для визначення функціональної грамотності 

учнів за природничою, технологічною, здоров’язбережувальною, історичною, 

громадянською освітніми галузями. 

Запропоновано доповнення до змісту Державного стандарту початкової школи 

й типових освітніх програм за галузями інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 

зв’язку з викликами сьогодення, які постали в Україні, зокрема, безпекові 

характеристики поведінки, суспільствознавчі, патріотичні, громадянські. Пропозиції 

враховано під час оновлення змісту типових освітніх і навчальних програм для 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 03.06.2022 № 

521). 
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Розроблено у складі робочої групи МОН України (наказ від 04.01.2022 р. № 3) 

проєкт Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників 

сертифікації – учителів початкової школи, надалі затверджений наказом МОН 

України від 05.04.2022 р. № 294. 

Підготовлено обґрунтування теми дисертаційного дослідження «Формування 

екологічної компетентності молодших школярів у взаємозв’язку урочної і 

позаурочної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Павлова 

Т.С., науковий керівник Онопрієнко О.В.). 

Розроблені й експериментально перевірені технології оцінювання навчальних 

досягнень учнів упроваджувались у закладах загальної середньої освіти, інститутах 

післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах. Результати 

дослідження відображені у монографії, наукових статтях, тезах і матеріалах 

конференцій, методичних рекомендаціях, рукописах посібника «Технології 

оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. 

Методичний кейс».  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше теоретично обґрунтовано й розроблено концептуальні положення щодо 

вимірювання навчальних досягнень молодших школярів, на основі яких створено і 

впроваджено в масову практику технології оцінювання особистісних і навчальних 

досягнень учнів початкової школи, забезпечені дидактико-методичним ресурсом. 

Розроблено перелік об’єктів формувального і підсумкового контролю й 

оцінювання результатів навчання з мовно-літературної, математичної і природничої 

галузей у Новій українській школі; вибудовано їх ієрархію; визначено дидактико-

методичні вимоги до створення діагностувальних завдань для формувального та 

підсумкового оцінювання результатів навчання з різних освітніх галузей на основі їх 

провідних цілей; виділено дидактичні принципи, які забезпечують визначення змісту 

навчання як ресурсу формування обов’язкових і очікуваних результатів початкової 

освіти; визначено провідні функції технологій оцінювання.  

Розроблено методику створення діагностувальних завдань для формувального 

та підсумкового оцінювання результатів навчання, вхідного діагностування 

навченості учнів з різних освітніх галузей на основі їх провідних цілей. 

Виокремлено педагогічні умови, що є підґрунтям для розроблення та реалізації 

технологій оцінювання навчальних досягнень учнів в контексті компетентнісної 

парадигми освіти. 

Розширено наукові уявлення про технології оцінювання навчальних й 

особистісних досягнень учнів як невід’ємного складника дидактичної системи 

початкової освіти: обґрунтована функціональна залежність контрольно-

оцінювальної діяльності від пріоритетних цілей початкового навчання, виявлено 

умови позитивного впливу цієї діяльності на забезпечення якості початкової освіти. 

Уведено в науковий тезаурус термін «навченість учнів» (відносно стійка 

властивість особистості, що відображає її здатність до подальшого учіння). 

Уточнено поняття «залишкові результати навчання» (частина змісту 

навчання, яка утримується в практиці учнів після стадії вивчення дисципліни і є 

достатньою для подальшої навчальної діяльності; обсяг навчальних досягнень, який 
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прогнозовано мав увійти до навчального досвіду учнів після вивчення попереднього 

блоку, і є достатнім для вивчення подальшого навчального матеріалу).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

й упроваджено в практику технологію вхідного діагностування навченості учнів 

початкових класів; технологію оцінювання сформованості в учнів компетентностей; 

технологію вербального оцінювання; технологію підсумкового оцінювання 

результатів навчання випускників початкової школи, забезпечені дидактико-

методичною ресурсною підтримкою у вигляді інструментарію оцінювання. 

Розроблено й представлено в навчально-методичному посібнику для вчителів 

методику конструювання інструментарію для технологій оцінювання особистісних і 

навчальних досягнень учнів початкової школи (Онопрієнко О.В. Нова українська 

школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової 

школи : навч.-метод. посіб. Харків, 2021. 208 с.; схвалено для використання в 

освітньому процесі (Рішення експертної комісії з педагогіки та методики початкової 

освіти від 07.10.2021 року, протокол № 8)).  

Результати дослідження реалізовані під час проведення всеукраїнського 

дослідження результатів навчання учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти 

(наказ МОН України від 06.05.2021 № 510); вхідного моніторингу якості базової 

середньої освіти в 5 класах закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України 

від 14.12.2021 № 1366); створення проєкту Програми незалежного тестування 

фахових знань та вмінь учасників сертифікації – учителів початкової школи (наказ 

МОН України від 04.01.2022 № 3); оновлення змісту типових освітніх і навчальних 

програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 

03.06.2022 № 521); підготовки інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. 

Результати дослідження можуть бути використані для створення підручників, 

навчальних і методичних посібників; під час розроблення освітніх, навчальних та 

освітньо-наукових програм, фахових методик; можуть застосовуватися в освітньому 

процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів, у системі післядипломної 

педагогічної освіти вчителів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Теоретично обґрунтовано дидактико-методичні засади застосування 

технологічного підходу до побудови навчального забезпечення інтегрованого 

навчання; сенситивні періоди, їх змістове наповнення щодо формування 

прогностичних умінь молодших школярів за циклами навчання; компетентнісну 

природу медіаграмотності як особливого складника читацької компетентності; 

необхідність використання комплексної технології, у якій поєднуються алгоритми і 

прийоми навчальних технологій: активного сприймання інформації, вдумливого 

читання, критичного мислення, рефлексивно-оцінювальної і творчої діяльності 

учнів; доцільність застосування читацьких технологій – різних комбінацій прийомів, 

алгоритмів розумових дій як найбільш продуктивних для успішного формування 

прогностичних умінь молодших школярів; педагогічні умови розроблення 

технології оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, що враховують 

відповідність інструментів оцінювання меті, завданням навчального предмета або 

інтегрованого курсу та обов’язковим результатам навчання, використання 

інструменту оцінювання адекватного відповідному об’єкту діагностування, 

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку; дидактичні засади технології 

діагностики навченості учнів початкової школи; дидактико-методичні засади 

розроблення технології формування в учнів 3-4 класів умінь досліджувати науково-

художній текст, застосування з цією метою найбільш продуктивних прийомів 

освітніх і читацьких технологій. Розширено наукові уявлення про дефінітивну 

характеристику поняття технологій навчання на основі порівняльного аналізу 

вітчизняних і зарубіжних практик; про технології оцінювання навчальних й 

особистісних досягнень учнів як невід’ємного складника дидактичної системи 

початкової освіти: обґрунтована функціональна залежність контрольно-

оцінювальної діяльності від пріоритетних цілей початкового навчання. 

2. У результаті порівняльного аналізу й синтезування навчальних технологій в 

контексті впровадження нового змісту початкової освіти узагальнено підходи до 

застосування інтегрованого навчання молодших школярів у вітчизняній і 

зарубіжних освітніх практиках; здійснено рівневий опис вихідних понять 

дослідження – освітня технологія, педагогічна технологія, технологія навчання, що 

використовується у міжнародному досвіді; визначено сутнісні характеристики 

вербального та смислового видів прогнозування як важливих психологічних 

компонентів процесу читання, що сприяють глибшому проникненню учнів у 

смислову тканину тексту, полегшують процес його сприймання, аналізу й 

розуміння; сформульовано провідні функції технологій оцінювання; на основі 

міжнародного та вітчизняного досвіду використання різних таксономій навчальних 

цілей у початковій освіті сформовано перелік напрямів, за якими доцільно 

застосовувати класифікації цілей і результатів в початковій освіті; встановлено факт 

погіршення якості читання і розуміння школярами науково-художніх і науково-

пізнавальних текстів; зроблено висновок, що процес розроблення технології 

навчання передбачає чітке визначення мети навчання, яке зумовлює відповідний 

відбір та структурування змісту, оптимальну організацію освітнього процесу, вибір 

методів, прийомів і засобів навчання, урахування реального рівня професіоналізму 
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вчителів, визначення методів оцінювання результатів навчання; визначено провідні 

ознаки комплексної технології навчання – діагностична постановка мети; чітка 

організація всього ходу навчання на досягнення основних цілей та запланованих 

результатів навчання; зроблено висновок про те, що комплексна технологія може 

розроблятися на частково методичному рівні, оскільки міститиме сукупність 

методів та засобів для реалізації завдань певної змістової лінії. Розкрито потенціал 

змісту мовно-літературної галузі в контексті формування у молодших школярів 

медіаграмотності, сутність і структуру медіауміння як основної одиниці, що 

визначає мету і результат формувального процесу; ризики поєднання одиниць 

змісту без врахування програмових вимог кожної з предметних складових, що може 

призвести до втрати вимог до функціональної грамотності учнів; функції 

структурних складників прогнозування: регулятивну, когнітивну, мовленнєво-

комунікативну в різних поєднаннях, що коректно адаптуються до умов читацької 

діяльності молодших школярів; критерії, за якими будуватимуться технології 

формування в учнів умінь досліджувати науково-художній текст, а саме: 

концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність. 

Уточнено сутність понять «технології навчання», «лінгвістичне/вербальне 

прогнозування», «залишкові результати навчання»; уведено в науковий тезаурус 

терміни «вербально-смислове прогнозування», «навчення учнів». 

3. Розроблено перелік об’єктів формувального і підсумкового контролю й 

оцінювання результатів навчання з мовно-літературної, математичної і природничої 

галузей у Новій українській школі; вибудовано їх ієрархію. Розроблено дидактико-

методичні вимоги до створення діагностувальних завдань для формувального та 

підсумкового оцінювання результатів навчання з різних освітніх галузей на основі їх 

провідних цілей. Розроблено: види інтеграції (повна інтеграція; тематична; за 

видами діяльності), описано їх змістові й технологічні характеристики, розроблено 

критерії та індикатори порівняльної ефективності різних способів інтегрованого 

навчання. Розроблено читацькі практики формування прогностичних умінь 

молодших школярів у процесі використання технології поетапного опрацювання 

текстів різних видів та елементів стратегії розвитку критичного мислення учнів. 

Розроблено та упроваджено в освітню практику систему компетентнісно 

орієнтованих завдань прогностичного змісту з урахуванням циклів навчання, 

вікових особливостей становлення й розвитку пізнавальних процесів, понятійного 

мислення, мовлення учнів 2–4 класів; обґрунтовано ефективні методи і прийоми 

формування прогностичних умінь під час опрацювання художніх та інформаційних 

текстів; передумови застосування вербального і смислового прогнозування. 

Розроблено технологію формування в молодших школярів умінь досліджувати 

науково-художній текст, виокремлено структурні складники технології: 

концептуальну, змістово-цільову, процесуальну, діагностувальну. Розроблено 

технологію формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними, що 

охоплює визначену мету і завдання вивчення змістової лінії «Робота з даними» для 

кожного класу початкової школи, матрицю з переліком конкретних умінь роботи з 

таблицями і діаграмами, якими мають оволодіти здобувачі освіти, та заплановані 

результати навчання, систему завдань, яка сприятиме формуванню зазначених 
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умінь, та методичні рекомендації щодо організації ходу навчання та способів 

взаємодії учасників освітнього процесу.  

4. Експериментально перевірено й апробовано навчально-методичне 

забезпечення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1–4 класах НУШ; 

встановлено порівняльну ефективність різних способів інтегрованого навчання; 

визначено труднощі в організації інтегрованих уроків залежно від їх технологічних 

характеристик. Визначено ефективність застосування продуктивних читацьких 

технологій з формування прогностичних умінь молодших школярів з урахуванням 

циклів навчання; технології формування у молодших школярів умінь досліджувати 

науково-художній текст, інструментарій для діагностики результативності 

розробленої технології. Перевірено ефективність ресурсного забезпечення для 

дидактико-методичного супроводу контрольно-оцінювальної діяльності в Новій 

українській школі, що охоплює методику розроблення інструментарію для 

технології вхідного діагностування навченості учнів; діагностувальні завдання з 

природничої, технологічної, здоров’язбережувальної, історичної, громадянської 

галузей в ході авторської апробації розроблених матеріалів в навчально-виховному 

процесі; відкориговано діагностувальні завдання за результатами апробації; 

встановлено ефективність розробленого ресурсу на основі узагальнення результатів 

порівняльного аналізу, його застосування в різних умовах навчання. 

Експериментально перевірено ефективність технології поетапного опрацювання 

змісту текстів різних видів, елементів технології розвитку критичного мислення 

учнів у контексті формування прогностичних умінь  молодших школярів у процесі 

читацької діяльності. Зокрема, перевірено ефективність застосування читацьких 

стратегій «Мозковий штурм»; «Орієнтири передбачення змісту тексту»; «Орієнтири  

передбачення змісту дитячої книжки»; «Мовна та контекстуальна здогадки», 

«Читання із зупинками». Зроблено посилений акцент на упровадженні читацької 

практики з формування в учнів 1 – 2 та 3 – 4 класів умінь встановлювати причиново-

наслідкові зв’язки у тексті як одного з важливих психологічних механізмів, який 

лежить в основі прогнозування. Виявлено, що опанування молодшими школярами 

прогностичними уміннями дають їм змогу самостійно ставити особистісно значущі 

цілі діяльності, прогнозувати її результати, висувати, обґрунтовувати, критично 

оцінювати імовірні смислові гіпотези щодо орієнтовного та подальшого розвитку 

змісту тексту / дитячої книжки, що сприяє поглибленому розумінню школярами 

змісту твору, розвитку мовної та контекстуальної здогадок як важливих прийомів 

семантизації лексики, активізації мисленнєвих процесів, діалогічної взаємодії учня з 

текстом твору, розвитку мовлення, творчої уяви учнів. Після експериментальної 

перевірки набули подальшого розвитку: змістове наповнення взаємопов’язаних 

макроетапів роботи з текстом за такою структурою: зміст прогнозування, смислові 

опори у тексті (дитячій книжці), результативність прогнозування; визначено 

провідні групи прогностичних умінь на кожному з етапів: дотекстової; 

власнетекстової і післятекстової діяльності; комплекс умінь, пов’язаних із 

дослідженням науково-художніх текстів: самостійно ознайомлюватися з текстом; 

орієнтуватися в його змісті; визначати тему; називати ознаки, які вказують на 

приналежність тексту до науково-художнього; виділяти і розкодовувати графічну 

інформацію, що міститься в тексті; перетворювати графічну інформацію в текстову; 
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пояснювати, зв’язок із ілюстративним матеріалом; знаходити, розрізняти в текстах 

різнорідну інформацію, пояснювати її суть; формулювати нескладні висновки, 

спираючись на текст, знаходити аргументи, що підтверджують висновки; 

здійснювати смислову компресію змісту тексту; висловлювати власне судження 

щодо змісту тексту. Удосконалено методику формування прогностичних умінь 

молодших школярів з урахуванням циклів навчання в початковій школі, 

особливостей опрацювання художніх та інформаційних текстів, регулятивних 

функцій тексту, довідково-ілюстративного апарату дитячих книжок. 

5. Підготовлено навчально-методичний ресурс інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 1-4 класи (підручник – паперовий і електронний варіанти, 

навчальні посібники, методичні рекомендації реалізації програмового змісту); 

розроблено і впроваджено в масову практику за рекомендацією МОН України 

електронні підручники з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1-4 класів з 

інтерактивними завданнями діяльнісного типу з урахуванням вимог до очікуваних 

результатів за циклами початкової освіти. Розроблено та упроваджено в освітню 

практику систему компетентнісно орієнтованих завдань прогностичного змісту з 

урахуванням циклів навчання, вікових особливостей становлення й розвитку 

пізнавальних процесів, понятійного мислення, мовлення учнів 2-4 класів. 

Розроблено дидактико-методичний ресурс технології поетапного опрацювання 

змісту текстів різних видів, елементів технології розвитку критичного мислення 

учнів, окремих читацьких стратегій і практик у контексті розвитку прогностичних 

умінь учнів, дидактико-методичний супровід  їх реалізації на уроках літературного 

читання. Створено навчальний ресурс для реалізації завдань Типової освітньої 

програми стосовно медіаграмотності, який включений у підручники читання для 2-4 

класів; форми реалізації ресурсу «медіавіконця» і медійні завдання; мініпроєкти, 

поєднання індивідуальної, парної і групової, колективної роботи; інтерактивні 

прийоми. Розроблено допоміжні матеріали для учнів і методичні рекомендації для 

вчителів з проблеми формування в учнів медіаграмотності: тлумачення понять 

«інформація», «медіа», «джерела інформації», алгоритми створення деяких 

медіапродуктів. Розроблено й упроваджено в практику в умовах дистанційного 

навчання комплекс компетентнісно орієнтованих завдань, створених на основі 

розробленої технології формування в учнів початкової школи умінь роботи з 

даними, що містить також діагностику навчальних результатів, необхідну для 

корекції знань та умінь учнів і власне освітнього процесу. Розроблено методичний 

ресурс у вигляді інструментарію оцінювання для реалізації технологій вхідного 

діагностування навченості учнів початкових класів, оцінювання сформованості в 

учнів компетентностей, вербального оцінювання, підсумкового оцінювання 

результатів навчання випускників початкової школи. Розроблено і схвалено МОН 

України доповнення до змісту навчальних програм з інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» у зв’язку викликами сьогодення, які постали в Україні (безпекові 

характеристики поведінки в умовах воєнного стану, конкретизовано  

суспільствознавчі, патріотичні, громадянські вимоги до освітніх результатів). 

 

 

 



 56 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної багатогранної 

проблеми. Перспективними можна визнати такі напрями наукової діяльності: 

 обґрунтування та розроблення дидактико-методичного забезпечення 

методики формування в учнів молодшого шкільного віку наскрізних умінь; 

 обґрунтування й розроблення поетапного (від 1 до 4 класу) формування 

умінь виконувати розумові операції (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

класифікувати, встановлювати залежності та причиново-наслідкові зв’язки з 

урахуванням відповідних циклів навчання та вікових можливостей учнів); 

 дослідження особливостей навчально-пізнавальної діяльності молодших 

школярів сучасного покоління;  

 дослідження різних аспектів розвитку творчих здібностей молодших 

школярів у різних видах навчальної діяльності; 

 розроблення дидактико-методичних вимог до змісту, обсягу й рівня 

складності навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, що дозволяють 

забезпечувати динаміку розвитку обов’язкових та очікуваних результатів навчання; 

 розроблення дидактико-методичного забезпечення громадянського і 

патріотичного розвитку молодших школярів. 
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У 2020-2022 рр. забезпечувався супровід упровадження в практику початкової 

освіти розроблених співробітниками відділу нормативних документів, науково-

методичних і навчально-методичних матеріалів, у яких реалізовано результати 

дослідження з теми, а саме: 

- Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні 

рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020.  

- Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. 

Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ, 2021.  

- Онопрієнко О. В. Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання 

навчальних досягнень молодших школярів : монографія. Київ, 2020.  

- Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 2 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020.  

- Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020.  

- Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 4 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020.  

- Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 5 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020..  

- Онопрієнко О.В. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання 

результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. Харків, 2021.  

- Державного стандарту початкової освіти за мовно-літературною, 

математичною, природничою, громадянською й історичною, соціальною і 

здоров’язбережувальною галузями (2018 зі змінами в 2019 році); 

- Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти 

(затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272 зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України від 12.08.2022 № 743), Типової освітньої 

програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом 

МОН України від 08.10.2019 № 1273 зі змінами, затвердженими наказом МОН 

України від 12.08.2022 № 743);  

- методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 навчальних роках; 

- підручників для 1, 2, 3 і 4 класів закладів загальної середньої освіти, 

створених науковцями відділу Савченко О.Я. («Українська мова і читання»), 

Вашуленко О.В. («Українська мова і читання»), Петрук О.М. («Українська мова і 

читання (для шкіл з румунською мовою навчання)», Онопрієнко О.В. 

(«Математика»), Листопад Н.П. («Математика»), Бібік Н.М. («Я досліджую світ»), 

виданих за кошти державного бюджету й обраних учителями на всеукраїнських 

конкурсах проектів підручників у 2018, 2019, 2020 і 2021 роках; 
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- електронних підручників з математики, з курсу «Я досліджую світ» для 1, 2, 

3 і 4 класів. 

За попереднім науковим дослідженням опубліковані в електронній бібліотеці 

НАПН України й упроваджуються методичні посібники «Система міжпредметних 

завдань на уроках з літературного читання»; «Соціалізація молодших школярів у 

взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності»; «Інструментарій оцінювання 

результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів»; 

«Індивідуальний підхід до формування й розвитку повноцінної навички читання 

молодших школярів»; «Формування комунікативної компетентності молодших 

школярів у процесі навчання української мови»; «Формування і розвиток навичок 

письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу»; методичні 

рекомендації «Формування у молодших школярів умінь створювати власні 

висловлювання на уроках літературного читання»; «Вивчення величин на уроках 

математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу»; «Система 

компетентнісно орієнтованих завдань екологічного змісту у навчанні інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ»», що забезпечують реалізацію Державного стандарту 

початкової освіти. Їх матеріали обговорювались під час проведення відділом 

науково-методичних масових заходів. Посібники і методичні рекомендації 

розміщено на сайті електронної бібліотеки НАПН України. Упровадження 

посібників здійснюється у 10 закладах середньої освіти, 3 закладах післядипломної 

педагогічної освіти, 8 закладах вищої освіти. Моніторинг упровадження 

здійснюється шляхом опитування вчителів, обговорення матеріалів під час 

проведення масових заходів відділом початкової освіти, які свідчать про практичне 

використання розробок в освітньому процесі. 

Основні положення наукового дослідження «Технології компетентнісно 

орієнтованого навчання у початковій школі», розробленого науковцями цього 

відділу у 2020–2022 роках, використовувалися під час проведення дослідження 

результатів навчання учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН 

України від 06.05.2021 № 510); вхідного моніторингу якості базової середньої освіти 

в 5 класах закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 14.12.2021 № 

1366); створення проєкту Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь 

учасників сертифікації – учителів початкової школи (наказ МОН України від 

04.01.2022 № 3); оновлення змісту типових освітніх і навчальних програм для 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 03.06.2022 № 

521); підготовки інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації 

освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (довідка МОН України № 4/3296-22 

від 15.11.2022). 

Упровадження результатів відбувалось шляхом виступів на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях та семінарах, вебінарах, публікацій у збірниках 

матеріалів конференцій; розміщення наукового доробку в електронній бібліотеці 

НАПН України, висвітлення на сайтах Інституту педагогіки і відділу, у соціальних 

групах інтернету. 

Об’єктами упровадження були заклади загальної середньої освіти, заклади 

вищої педагогічної освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти. 
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Апробація матеріалів дослідження відбувалась на науково-практичних 

конференціях та інших освітянських заходах різного рівня, в тому числі тих, де 

організатором і співорганізатором був відділ: 

 міжнародних: «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» (Київ, 

2020, 2021, 2022); «Модернізація освітнього середовища» (Умань, 2020); «Проблеми 

сучасного підручника» (Київ, 2020, 2021, 2022); «Розвиток критичного мислення в 

процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри» (Глухів, 2020); 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 2020); 

«Сучасні проблеми обдарованості особистості» (Київ, 2021); «Актуальні проблеми 

сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» 

(Умань, 2021); «Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися 

як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану» (Київ, 

2022); «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» (Глухів, 2022); «Модернізація освітнього 

середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції» (Івано-

Франківськ, 2022); «System Edukacji w Ukrainie / Система освіти України» (Лодзь, 

Республіка Польща, 2022); «Навчання під час війни. Як не допустити освітньої 

катастрофи» (Харків, 2022); «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях 

до серця дитини в травматичних ситуаціях життя» (Чернігів, 2022); «Світ 

дидактики: дидактика в сучасному світі» (Київ, 2022); 

 всеукраїнських: «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та 

перспективи» (Київ, 2020, 2021); «Дидактико-методичний супровід компетентнісно 

орієнтованого навчання у початковій школі» (Київ, 2020); «Історія та філософія 

освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії» (Київ, 2020); «Ціннісна складова 

соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення» (Дніпро, 2020); «Інноваційна 

діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження 

ідей Нової української школи» (Херсон, 2020); «Учені НАПН України – українським 

учителям» (Київ, 2020, 2021, 2022); «Інновації в початковій освіті: проблеми, 

перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (Полтава, 2020, 2021, 2022); 

«Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 

(Запоріжжя, 2021); «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування» 

(Київ, 2021); «Нова українська школа: теорія та практика» (Луцьк, 2022); 

 міжнародному методологічному семінарі «Перехід на 12-річну модель 

освіти: досвід і перспективи» (м. Астана, Республіка Казахстан, 2021);  

 літній школі для вчителів початкових класів (Скадовськ, 2020);  

 постійно діючому семінарі «Технології компетентнісно орієнтованого 

навчання у початковій школі» (Полтава, Київ, Хмельницький, Рівне, Чернівці, 

Чернігів, 2020, 2021, 2022); 

 міжнародному педагогічному симпозіумі «Profesionalizarea cadrelor 

didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice» / «Професіоналізація вчителів: 

психо- соціально- педагогічні тенденції та реалії» (Кишинів, Республіка Молдова, 

2021); 

 науково-методичній платформі «Навчатися успішно? EASILY!» (Харків, 

Київ, Полтава, Запоріжжя, 2020 р.). 
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Публікації. Узагальнені результати дослідження подано в рукописах 2 

методичних посібників «Технології формування навчальних досягнень молодших 

школярів на засадах компетентнісного підходу», «Технології оцінювання 

особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичний кейс»; 2 

опублікованих методичних рекомендаціях «Організація освітнього процесу в 

початковій школі»; 2 збірниках педагогічних читань; 33 наукових статтях (із яких 2 

– у міжнародних періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз, 20 – у 

наукових фахових виданнях України); 160 тезах і матеріалах конференцій; 4 

навчальних і 1 навчально-методичному посібниках; науковому звіті. 
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4. Онопрієнко Оксана, Петрук Оксана, Павлова Тетяна. Технології оцінювання 

особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичний кейс : 

методичний посібник. Київ, 2022. 

 

Методичні рекомендації 

1. Андрусенко І., Котелянець Н., Вдовенко В., Агеєва О. Реалізація змісту 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього процесу в початковій 

школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 

2020. С. 64-72. URL : https://lib.iitta.gov.ua/733390/ 

2. Бібік Н.М. «Я досліджую світ»: методичні орієнтири навчання в 3 класі. 

Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні рекомендації. 

Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020. С. 64-72. URL : 

https://lib.iitta.gov.ua/721828/ 

3. Бібік Н.М., Павлова Т.С. Особливості навчання інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» в 4 класі. Організація освітнього процесу в початковій школі: 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ, 

2021. С. 66–71. URL : https://lib.iitta.gov.ua/728991/ 

4. Бібік Н.М., Павлова Т.С. Орієнтир для планування уроків інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» за навчально-методичним комплектом Надії Бібік, Галини 

Бондарчук. Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні 

рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ, 2021. С. 117-

145. URL: https://lib.iitta.gov.ua/731792/ 

5. Бібік Н.М., Павлова Т.С. Методичні рекомендації щодо навчання в 2022/2023 

навчальному році інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 1-4 класи в контексті 

змін у типовій освітній програмі. Загальна середня освіта України в умовах воєнного 

стану та відбудови / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН 

України до початку нового навчального року : методичні рекомендації: Ін-т 

педагогіки НАПН України. Київ, 2022. С. 35-48. URL: https://lib.iitta.gov.ua/731792/ 

6. Вашуленко О. В. Методичні рекомендації щодо організації уроків 

літературного читання за підручником для 4 класу «Українська мова та читання. 

Частина 2» (автор О. В. Вашуленко). Організація освітнього процесу в початковій 

школі: Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. 

Київ, 2021. С. 66–71. URL : https://lib.iitta.gov.ua/728259/ 

7. Вашуленко О. В. Уроки літературного читання в 3 класі. Методичні 

особливості роботи за новим підручником «Українська мова та читання. Частина 2» 

(автор О. В. Вашуленко). Організація освітнього процесу в початковій школі : 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020. 

С. 41-48. URL : https://lib.iitta.gov.ua/733390/ 

8. Листопад Н.П. Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 3 класі за 

НМК автора Н. П. Листопад. Організація освітнього процесу в початковій школі : 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020. С. 

59-64. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721808/ 

9. Мартиненко В. О. Читацька діяльність випускників початкової  школи: 

готовність до переходу на наступний освітній рівень. Організація освітнього 

https://lib.iitta.gov.ua/733390/
https://lib.iitta.gov.ua/721828/
https://lib.iitta.gov.ua/728991/
https://lib.iitta.gov.ua/731792/
https://lib.iitta.gov.ua/728259/
https://lib.iitta.gov.ua/733390/
https://lib.iitta.gov.ua/721808/
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процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-

тематичні плани. 4 клас. Київ, 2021. С.24–33. URL : https://lib.iitta.gov.ua/728356/ 

10. Мартиненко В.О. Формування в учнів 3 класів початкових умінь застосовувати 

переглядовий/пошуковий види читання. Організація освітнього процесу в початковій 

школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 

2020. С. 24-33. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721829/ 

11. Онопрієнко О. В. Скворцова С. О. Особливості навчання математики в 3 класі 

Нової української школи. Організація освітнього процесу в початковій школі : 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020. С. 

51 – 59. URL : https://lib.iitta.gov.ua/722403/ 

12. Онопрієнко О. В. Скворцова С. О. Особливості навчання математики в 4-му 

класі Нової української школи. Організація освітнього процесу в початковій школі : 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ., 2021. 

С. 43 – 58. URL : https://lib.iitta.gov.ua/732882/ 

13. Онопрієнко О.В., Петрук О.М. Вхідна діагностика навченості учнів 2 – 4 класів 

як основа планування їхнього навчання у 2022/2023 навчальному році. Загальна середня 

освіта України в умовах воєнного стану та відбудови / методичний порадник науковців 

Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року : методичні 

рекомендації. Київ, 2022. С. 22-34. URL: https://lib.iitta.gov.ua/731600/ 

14. Петрук О.М. Методичні рекомендації щодо організації навчання української 

мови у 3 класі. Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні 

рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020. С. 8-10. URL : 

https://lib.iitta.gov.ua/721672/ 

15. Петрук О.М. Навчання української мови у 3 класі закладів загальної середньої 

освіти з навчанням мовами національних меншин. Організація освітнього процесу в 

початковій школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 

клас. Х., 2020. С. 49-51. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721671/ 

16. Петрук О. Методичні рекомендації щодо організації навчання української 

мови в 4 класі. Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні 

рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ : Педагогічна 

думка, 2021. С. 5-8. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726241  

17.  Петрук О. Методичні рекомендації щодо організації навчання української 

мови та читання в 4 класі закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин. Організація освітнього процесу в початковій школі : 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ: 

Педагогічна думка, 2021. С. 9-13. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726242  

18. Савченко О.Я. Методичні рекомендації до впровадження програми з 

літературного читання в 3 класі. Організація освітнього процесу в початковій школі : 

Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Х., 2020. С. 

15-23. URL : https://lib.iitta.gov.ua/733390/ 
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Навчальна продукція (одиниць) 

Навчальні посібники 

1. Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 2 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020. 35 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/722211/ 

2. Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020. 46 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/722212/ 

3. Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 4 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020. 48 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/722213/  

4. Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. Організація освітнього 

процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 5 

клас. Харків: Вид-во Ранок, 2020. 48 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/722214/  

5. Онопрієнко О.В. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання 

результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. Харків, 2021.  208 

с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/729723/ 

 

Статті 

Статті у закордонних журналах, що індексуються в Web of Sciеnce Core 

Colection і Scоpus 

1. Oleksandra Savchenko, Olena Lokshyna. Implementation of the competence idea 

into the primary education in Ukraine – the reflective analysis based on the European 

Union benchmarks. SHS Web Conf., Volume 75, 2020 The International Conference on 

History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020). 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20207501003 URL : https://lib.iitta.gov.ua/721110/ 

2. Yaroslava Kodliuk, Nadiya Bibik, Ihor Kodliuk, Liubov Kodliuk, Olha Radchenko. 

School textbook as an object of pedagogical research. Second International Conference on 

History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021) : SHS Web of 

Conferences. (May 12-14, 2021). Kryvyi Rih, 104, 02009 (2021). URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/contents/contents.html URL : 

https://lib.iitta.gov.ua/729656/ 

 

Статті у виданнях, що належать  

до Переліку наукових фахових видань України 

1. Oksana Onopriienko, Svitlana Skvortsova, Ruslana Romanyshyn. Mathematical 

word problems that contain a constant in the course of mathematics of primary school in 

Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2021. Вип. 8. № 1. 

С. 46–64. doi: 10.15330/jpnu.8.1.46-64. URL : https://lib.iitta.gov.ua/725000/ 

2. Topuzov, O., Bibik, N., Lokshyna, O., & Onopriienko, O. (2022). Organisation of 

primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists. 

Education: Modern Discourses, 5. 

3. Вашуленко О. В. Потенціал підручника з літературного читання для 3-го 

класу в реалізації вимог типової освітньої програми. Проблеми сучасного підручника 
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: зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. К. : Педагогічна думка, 

2021. Вип. 26. С. 43–57. URL: https://lib.iitta.gov.ua/728097/ 

4. Вашуленко О.В. Компетентнісно орієнтований підручник літературного 

читання для учнів початкових класів. Acta paedagogiсa Volynienses. 2022. № 1 (2). С. 

23–30. DOI: 10.32782/apv/2022.1.2.4 URL : https://lib.iitta.gov.ua/730503/ 

5. Мартиненко В. О.  Формування прогностичних умінь молодших школярів: 

аналіз підручників читання. Інноваційна педагогіка. Вип. 28. Одеса, 2020. С.82 – 88. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/722739/ 

6. Мартиненко В. О. Розвиток у молодших школярів здатності до 

прогнозування у процесі поетапного опрацювання змісту тексту. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 79. Том 

1. 2021. С. 197 – 202. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725202 

7. Мартиненко В. О. Читацькі стратегії і практики як чинник формування  

прогностичних умінь молодших школярів. Acta paedagogiсa Volynienses, 2022. № 2. 

С. 85-94. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730968/ 

8. Онопрієнко О.В. Державна підсумкова атестація як особливий вид 

моніторингу навчальних досягнень учнів початкової школи. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. 

Вип. 73. Запоріжжя, 2020. С. 134-138. URL: https://lib.iitta.gov.ua/723126/ 

9. Онопрієнко О.В. Сучасні форми та методи контролю й оцінювання 

навчальних досягнень молодших школярів. New Inception : науковий журнал / 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. 

ред. С. І. Стрілець. Чернігів, 2021. № 3-4 (5-6). С. 22–29. URL : 

https://lib.iitta.gov.ua/730929/ 

10. Онопрієнко О.В. Технологія вхідного діагностування навчення учнів 

початкової школи. Український педагогічний журнал. 2020. № 4. С. 118 – 128. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/722901/ 

11. Онопрієнко О.В. Якість результатів навчання як начасна категорія початкової 

освіти. Acta paedagogiсa Volynienses, 2022. № 1 (2). С. 132–139. DOI: 

10.32782/apv/2022.1.2.21 URL : https://lib.iitta.gov.ua/730328/ 

12. Онопрієнко О. Методичні посібники для вчителя Нової української школи. 

New Inception. 2022. № 1-2 (7-8). С. 99-105. URL : https://lib.iitta.gov.ua/731997/ 

13. Онопрієнко О. Мобільний застосунок як актуальний засіб навчання в умовах 

воєнного стану. New Inception. 2022. № 3-4 (9-10).  

14. Петрук О. Підручник української мови як засіб формування стратегій 

мовленнєвого спілкування. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. 

кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. К. : Педагогічна думка, 2021. Вип. 26. С. 165–175. 

https://lib.iitta.gov.ua/726127/ 

15. Петрук О. Потенціал підручників української мови у формуванні в учнів – 

представників національних меншин умінь діалогічного мовлення. Проблеми 

сучасного підручника : збірник наукових праць. Вип. 25. Київ, 2020. С. 103 – 111. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/723988/ 

16. Петрук О. Методичний апарат підручника української мови як передумова 

реалізації компетентнісного підходу до мовної освіти. Проблеми сучасного 
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підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О.М. Топузов]. К. : 

Педагогічна думка, 2022. Вип. 29. 

17.  Савченко О. Методичний потенціал нового підручника з літературного 

читання у 3 клас. Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць. Вип. 25. 

Київ, 2020. С. 133 – 148. URL: https://lib.iitta.gov.ua/723744/ 

18. Скворцова С., Онопрієнко О., Бріцкан Т. Особливості навчання математики в 

початковій школі дітей цифрового покоління. Проблеми сучасного підручника : 

збірник наукових праць. Вип. 25. Київ, 2020. С. 160 – 181. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/723735/ 
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